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Bevara, använda och
utveckla kulturarvet



Vad är kulturarv?



Brandskydd av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse



Brandskydd och skyddad 
bebyggelse

• Varsamhetskravet i Plan- och bygglagen (PBL) gäller alla byggnader utan 
undantag. Det innebär att risken för inverkan på kulturvärden måste beaktas 
vid ändringar i de flesta byggnader. 

• En liten del av det svenska byggnadsbeståndet skyddas som 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen enligt kulturmiljölagen (KML) 
samt statliga byggnadsminnen enligt förordning (2013:558) om statliga 
byggnadsminnen (FSBM).



Statliga byggnadsminnen förordningen 
(2013:558) om statliga byggnadsminnen (FSBM) 
statliga byggnadsminnen 279
byggnader 1935

Byggnadsminnen, Kyrkobyggnader
kulturmiljölagen (1988:950) (KML) 
byggnadsminnen (3 kap) 2279
byggnader 8708

kyrkliga kulturminnen (4 kap) 3454
byggnader 4035

Totalt antal byggnader: 14 678



Exempel på byggnadsminnen
Viks	slott,	Uppsala	kn

Torpa	stenhus,	Tranemo	kn

Görvälns slott,	Järfälla kn

Tovastugan,	Nyköpings	kn

Tovastugan,	Nyköpings	kn

Sillaröds	
skvaltkvarn,
Tomelilla kn Hyltensmetallvarufabrik,	Gnosjö	kn

Åbacka	paviljong,	Skellefteå	kn
Gamla	stenbron,	Karlstad	kn

Stripa	gruva	Lindesbergs	kn

Bruno	Mathssons	sommarhus,	
Halmstad	kn



Exempel på statliga byggnadsminnen
Stockholms	 slott

Befästningstornet	Godnatt	
Residenset	i	Göteborg

Wrangelska palatset

Rosenbad

Dramaten

Kungl.	bibilioteket

Lunds	 universitet
Landsorts	 fyr

Årstabron
Roma	kungsgård



Roller och ansvar statliga 
byggnadsminnen

RÄÄ 
• Föreslår nya SBM till regeringen som beslutar och 

häver SBM
• Beslut om skyddsnivå – kulturhistoriskt värde
• Samråd vårdprogram 
• Tillsyn
• Beslut om ändringar

SFV, TRV, NVV, SjöV, FortV, KDF, SLU 
• Förvaltningsansvar
• Tar bl.a. fram vårdprogram
• Ansvarar för brandskyddsarbete och relevant brandskydd



Statliga 
byggnadsminnen, 
skyddsbestämmelser



Vårdprogram
KL



Skyddsbestämmelserna 
Skeppsholmen och Kastellholmen

A	Exteriör,	stomme,	plan,
fast	inredning

B	Exteriör,	stomme,
plan

C	Exteriör

D	Rivningsförbud,
förvanskningsförbud

v



Exempel på tillståndspliktiga 
åtgärder

• riva, flytta, bygga om eller bygga till

• göra ingrepp i eller ändra exteriören

• göra ingrepp i eller ändra stommen

• göra ingrepp i eller ändra planlösning

• göra ingrepp i eller ändra fast inredning
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Exempel på tillståndspliktiga 
åtgärder forts

a

• vårda, underhålla och konservera 
byggnadsminnet med material och metoder 
som inte är anpassade efter 
byggnadsminnets egenart 

• byta material till annat material 

• måla om med andra färgtyper, kulörer och 
pigment än de befintliga, kulturhistoriskt 
lämpliga materialen

• ta bort, ändra, täcka över eller måla över 
kulturhistoriskt värdefulla ytskikt 
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Särskilda skäl förordningen (2013:558) 
om statliga byggnadsminnen (FSBM) 
7 § Om det finns särskilda skäl, får ett statligt 
byggnadsminne efter tillstånd ändras i strid mot 
skyddsbestämmelserna. Ett tillstånd till ändring kan 
förenas med villkor om:

1. utförandet av ändringen,
2. dokumentation av ändringen, och
3. antikvarisk undersökning och medverkan.

Frågan om tillstånd till ändring prövas av Riksantikvarie 
ämbetet efter ansökan av den myndighet som förvaltar 
byggnadsminnet. Riksantikvarieämbetets beslut får inte 
överklagas



Vanligt förekommande tillståndsanprövningar OI

• Tillgänglighet

• Arbetsmiljö

• Säkerhet

• Energieffektivisering

• Hyresgästkrav/önskemål



Tillståndsansökningar FAQ
• Vad är tillståndspliktigt?

Åtgärder i strid med 
skyddsbestämmelser

• Var hittar jag information om vilka 
byggnader som är byggnadsminnen och 
vilka skyddsbestämmelser som gäller?

Bebyggelseregistret 
www.raa.se
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Förenklad dimensionering 

De allmänna råden i BBR följs fullt ut. 

Ofta olämpligt för kulturhistoriskt värdefulla byggnader då 
dimensioneringsmetoden inte tar hänsyn till byggnaders 
komplexitet samt strävan om att bevara kulturhistoriskt 
värdefulla byggnaders karaktär och värden.



Analytisk dimensionering 
Ett eller flera av de allmänna råd som finns i BBR:s 
brandskyddsavsnitt uppfylls på ett alternativt sätt. 

Bättre möjligheter att ta fram icke standardiserade metoder för 
att uppnå ett lämpligt brandskydd, samtidigt som man kan 
bevara byggnadens kulturhistoriska karaktär. Möjlighet till 
hänsyn till varje byggnads unicitet och behandling därefter, med 
anpassade och unika lösningar. 

Byggnader med kulturvärden kräver 
anpassade lösningar som också kan 
tillgodose ett bevarande av 
byggnaderna och deras kulturvärden!



• Inte	skada	
originalet,	
reversibilitet.

• Inte	påverka	
upplevelsen	av	
rummet.

Anpassade installationer



Sprinklerhuvuden Nationalmuseum 
Anpassade installationer

Inte	påverka	upplevelsen	 av	rummet



Reversibel vägledande 
markering 
Stockholms slott

Inte	skada	originalet,	 reversibilitet



Inte	påverka	upplevelsen	 av	rummet

Brandskyddsutrustning 



Brandskyddsutrustning 



Vadstena	slott,	statligt	byggnadsminne



Brandavskiljande glasparti Vadstena 
slott

• Inte	skada	originalet,	 reversibilitet Foto:	Beata	Nordenmark,	AIX
• Inte	påverka	upplevelsen	 av	rummet



Inte	skada	
originalet,	
reversibilitet



Inte	skada	originalet,	 reversibilitet



Inte	skada	originalet,	 reversibilitet



Vilken lagstiftning väger tyngst? 



Förstår vi varandra?

Brandskydd 
§
LSO
Egendom
Objekt
SBA

Kulturarv
Objekt
§
KML

Kulturhistoriskt 
värde
Katastrofplan



Två aktuella domar om 
utrymningsvägar

Principen	om	två	oberoende	utrymningsvägar	 ska	vägas	mot	påverkan	på	
kulturhistoriska	värden	samt	proportionalitet.

Alternativa	lösningar	på	sakkunnig	grund	 kan	tillämpas	istället

Principen	om	mindre	 ingripande	åtgärder	som	innebär	tillfredställande	
brandsäkerhet	 (enligt	BBR	5:81)	ska	tillämpas.

Härlövs kyrka,	
Förvaltningsrätten	i	Växjö:	

Var	det	skäligt	att	kräva	utrymning	
genom	ny	dörr	eller	alternativt	max	30	
personer	 i	lokalen?

Foto:	Jorchr,	 CC-By- SA	3.0



Kalmar kyrka, Uppland

• Kulturhistoriska värden väger tungt

• Teologiska och liturgiska värden väger tungt men utrymning och 
brandskydd är ingen sådan fråga.

• Att åtgärden är oåterkallelig, i mening att ursprungsskicket avseende 
material, byggteknik osv. inte går att återställa talar emot att tillåta åtgärd 
(HFD 2020 ref 6)

Upptagning	av	brandutrymningsdörr	 genom	
medeltida	murverk.	Avgörande,	Kammarrätten	
i	Stockholm:	

Avvägning	mellan	det	allmännas	intresse	av	
att	bevara	kyrkobyggnadens	 kulturhistoriska	
värde	och	sökandens	intresse	av	att	få	ändra	
byggnadens	 utformning. Foto:	RAÄ



Vägledning för 
statliga 

byggnadsminnen
2020

34/1534/19

https://www.raa.se/



Tack!


