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UPPDRAG, SYFTE & METOD

Källor och litteratur
Uppdraget omfattar inte att utreda områdets 
historia i någon djupare omfattning. 
Dess bakgrund och framväxt är i stora 
drag redan klarlagd, bland annat genom 
det kulturmiljöprogram som WSP tagit 
fram på uppdrag av Eskilstuna kommun. 
Kulturmiljöprogrammet har använts som 
huvudsaklig källa parallellt med Ann Katrin Pihl 
Atmers ”Livet som levdes där måste smaka vildmark 
- Sportstugor och friluftsliv 1900-1945” (1998). Där till 
har en studie av Lantmäteriets historiska kator 
genomförts. Äldre fotografier från området har 
inte påträffats. 

WSP har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att 
utreda vilka kulturhistoriska värden som finns 
och kan påverkas i samband med framtagande av 
en ny detaljplan för området Östra Ängsholmen.

Disposition

Kulturmiljöutredningen innehåller två 
delar. Första delen är en förutsättningslös 
förundersökning inför planarbete. 
Förundersökningen specificerar vilka 
kulturhistoriska värden som finns inom 
området samt vilken historia och berättelse 
som området representerar. Som en del av 
metoden för den kulturhistoriska värderingen 
ingår en avgränsning av vilket kulturhistoriskt 
sammanhang och vilken historia miljön berättar. 
Förundersökningen tar inte ställning till något 
enskilt förslag till förändring eller bevarande, 
utan har avgränsats så att den identifierar 
förutsättningar, kulturhistoriska värden och 
förslag på råd och riktlinjer. Dessa ska bidra till att 
främja en fortsatt möjlighet till läsbarhet av den 
kulturhistoriskt intressanta miljön i förhållande 
till sannolika åtgärder.

Den andra delen är en konsekvensbedömning 
av ett förslag till förändring. I 
konsekvensbedömningen utreds vilken påverkan 
den föreslagna detaljplanen har på utpekade 
kulturhistoriska värden samt vilka effekter de får.
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Den kulturhistoriska utredningen 
och värderingen genomförs enligt 
Riksantikvarieämbetets Plattform för värdering 
och urval, Värderingen görs i tre steg. 

I det första steget avgränsas en berättelse, 
denna utgörs av en tids- eller processkontext 
eller en blandning av dessa båda. I det andra 
steget identifieras vilka uttryck som är bärande 
och möjliggör att berättelsen är utläsbar. I detta 
steg ingår även en bedömning i vilken grad 
miljön återspeglar berättelsen och hur relevant 
berättelsen är. I det tredje steget bedöms det 
kulturhistoriska värdet utifrån lagstiftningens 
begrepp.

UTREDNINGSOMRÅDE & AVGRÄNSNING

Utredningsområdet omfattar planområdet för Östra Ängsholmen. 
Området utgörs av sommarstugebebyggelse på kuperade naturtomter. 
Området avgränsas av sjön Mälaren i nord och sydlig riktning. I väster 
avgränsas området till största del av Tjädervägen respektive kråkvägen. 

Inom planområdet finns en större fornlämning i form av en fornborg. 
Denna har inte inventerats och några antikvariska bedömningar 
gällande denna har inte gjorts inom ramen för denna utredning. 
Fornlämningar skyddas enligt Kulturmiljölagen. Dess kulturhistoriska 
värde och känslighet hanteras inom ramen för Länsstyrelsens tillsyns- 
tillståndsarbete.
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DEN KULTURHISTORISKA BERÄTTELSEN 

Kring sekelskiftet 1900 växer det fram ett national-
romantiskt intresse för den svenska naturen. 
Genom att skaffa sig ett sommarnöje en bit utanför 
staden i naturen kunde man kompensera för livet i 
staden. Den nya synen på naturen som en helande 
kraft för människan fick en avgörande betydelse 
för framväxten av de första små sommarstugorna. 
De första sportstugorna var sannolikt för medel- 
och höginkomsttagare vilket framgår från tidens 
typritningar där säng för tjänare och jungfru kan vara 
inritat. Låginkomsttagare behov av natur kunde fyllas 
genom koloniträdgårdarna i städerna.

Under 1910- och 20-talet uppfördes sportstugorna
solitärt eller i en befintlig bebyggelsemiljö, först på
1930-40-talet började renodlade fritidsområden att
byggas nära sjöarna där det fanns tillgång till
stränder och strövområden. Vid tiden var det också
många från de lägre samhällsklasserna som tältade, ett
enkelt alternativ för de som inte hade möjlighet och
råd att bygga en stuga.

Under 1930-talet tog byggandet av sportstugor fart
runt om i landet kring de större städerna till följd av 
att lönerna ökade för låginkomsttagare, förbättrade 
kommunikationer och intresset för friluftsliv. Genom 
att semester lagstadgades år 1938 gavs alla arbetare 
rätt till två veckor semester vilket bidrog till att de fick 
möjlighet att ta sig ut i naturen. 
De första sommarstugeområdena uppfördes under 
1940-talet i Eskilstuna kommun. I de flesta fall 
uppfördes stugorna av stugägarna själva med hjälp av 

släkt och bekanta. För att ta sig ut till sin stuga från 
staden var cykel det vanligaste färdmedlet. 

Vid denna tid rådde det stor trångboddhet i staden 
och kommunen lät därför arrendera ut tomter för 
dem som villa bygga en stuga för rekreation och egen 
odling vilket skulle bidra till en godare folkhälsa.
Ängsholmen och Sundbyholm vid Mälaren samt
Åsbymon i åslandskapet väster om Eskilstuna är 
exempel på sådana områden där kommunen upplät 
mark för arrendetomter.

Termen sportstuga började att klinga av under
1940-talet och istället användes begreppet sommar-
stuga för de stugor som endast inretts för sommar 
burk och fritidshus om de gick att bebo året runt. 
Detta visar på att 1930-talets aktiva och sportiga ideal 
nu börjat ersättas av en mer lugn inställning. Med 
tiden blev också stugorna större, mer välutrustade 
och komfortabla. I regel byggdes de tidigaste stugorna 
i egen regi och saknade bekvämligheter som vatten, 
avlopp och elektricitet. Därför byggdes ofta en 
matkällare under huset eller i en sluttning på tomten. 

Stugorna uppfördes av reglar eller plank och kunde 
bestå av exempelvis överblivet material från fabrik 
eller trälådor som användes för att transportera 
nya bilar. I vissa fall använde man delar från en 
äldre byggnad eller flyttade byggnader till 
fritidsområdet. 

Sportstugorna
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Östra Ängsholmens sportstugeområde ligger på 
en udde vid Mälarens strand öster om Torshälla 
huvud. Häradsekonomiska kartan från 1800-talets 
andra hälft visar skogsbevuxen utmark. Då tillhörde 
marken gården Ängsholmen. Ängsholmen var ett 
kronohemman, det vill säga ägt av staten, och hade sitt 
gårdscentrum med bebyggelse i sydväst. Gårdens åkrar 
var fördelade längst i söder och väster. 

Sportstugeområdet är uppfört under 1900-talets första 
hälft. Tomterna förlades främst i den kuperade och 
skogsbevuxna utmarken, inte den plana åkermarken. 
Ekonomiska kartan från 1956 visar att området redan 
då i stort sätt var färdigutbyggt. I områdets norra del 
placerades en dansbana intill stranden och allmän 
gräsmatta för lek, dans och picknick. 

Bebyggelsen är anpassad till områdets naturliga 

Stugorna och dess trädgårdar smälter väl in i 
terrängen och befintlig vegetation. Husen har 
varierande utformning vad gäller form, färg och 
materialverkan där det övervägande är träfasad. 
Området har en småskalig karaktär där byggrätten 
enligt gällande arrendeavtal ger en högsta 
byggnadsarea på fastigheten om 75 kvm. Högsta 
byggnadsarea för huvudbyggnad är 60 kvm och idag 
har ca 1/3 av fastigheterna utnyttjat sin byggrätt. 
Övervägande har är huvudbyggnaderna en uppskattad 
byggnadsarea om ca 30-50 kvm.

Östra Ängsholmen

Stugorna byggdes ofta på plintar vilket medförde 
minimal åverkan på den befintliga terrängen där 
få markingrepp gjordes när stugorna skulle uppföras. 
Detta medför att dessa områden har en bevarad natur 
där intrycket blir att stugorna smugits in bland den 
naturliga växtligheten.
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DET KULTURHISTORISKA VÄRDET

Sportstugans bebyggelsemiljö berättar om det tidiga
1900-talets samhällsutveckling, där nya arbets-
förhållanden med möjlighet till semester medgav en 
ökad fritid för en allt större del av befolkningen. Det 
var särskilt viktigt för en industristad som Eskilstuna. 
Stugorna speglar tidens nationalromantiska 
idealisering för närhet till naturen och landsbygden 
där den lilla stugan på en naturskön tomt nära vatten 
spelade en central roll.

Östra Ängsholmen visar särskilt väl på ett sport-
stugeområde med småskaliga karaktär, väl 
anpassade till platsens förutsättningar. Etableringen 
representerar en tidskontext då samtliga byggnader 
uppförts under en begränsad tidsperiod i ett och 
samma syfte, att fira semester och njuta av den 

svenska naturen. Området bildar med den småskaliga 
bebyggelsen, gemensam badplats, dansbanan med 
gemensam yta för lekar, midsommarfirande och 
picknickar samt den naturliga växtligheten och 
bevarad topografi en helhetsmiljö. Denna helhetsmiljö 
erbjuder en hög läsbarhet av platsens bärande 
berättelse. 

Området är en av de äldsta etableringarna av 
sportstugor i Eskilstuna. Av denna typ av miljö 
finns endast Östra Ängsholmen och Närsjö kvar.  
Detta sammanvägt med områdets välbevarade 
helhetskaraktär och höga läsbarhet ger platsen en hög 
relevans för bevarande på regional och kommunal 
nivå. Området som helhet bedöms motsvara ett 
särskilt värdefullt bebyggelseområde i Plan och 
bygglagens mening. 
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DEN KULTURHISTORISKA KARAKTÄREN

Landskapet
Östra Ängsholmens sportstugeområde ligger på 
en udde vid Mälarens strand öster om Torshälla 
huvud. Landskapet domineras av kuperad terräng 
med åsar nordsydlig riktning. Berg i dagen och 
hällmark.  Områdets östra del består av en klippig 
och skogsbeklädd höjd på 32 m ö h. Höjden avgränsas 
i öster, nord och syd av Mälaren. På höjden finns en 
fornborg med tillhörande fornlämningsområde. I hela 
området växer ett stort antal ekar som vittnar om den 
tidigare användningen som betesmark. 

Bebyggelse med trädgårdar
Östra Ängsholmen är planerat med slingrande smala 
vägar. Byggnadernas volymer är små och enkla, med 
komplementbyggnader för olika ändamål så som 
gäststuga, vedbod och utedass. Övervägande har 
huvudbyggnaderna en byggnadsarea om ca 30-50 kvm. 
Det finns en variation i utformning och färgsättning 
men där träfasad är tongivande och röda eller gula 
fasader och vita knutar är vanliga. Taken är i regel 
sadeltak i flack vinkel. Stugorna är placerade en bit 
upp från vägen på naturtomter med ädellövskog 
och hällmarker. Alla tomter har någon form av 
trädgårdsbildning helt anpassat till den individuella 
tomtens topografi. Gräsmattor, syrenbuskar, och 
terrasserade rabatter kantade av natursten är vanligt 
förekommande. Mellan tomterna är den lummiga 
naturliga skogsvegetationen bevarad. Längst med 
Järpvägens norra del har tomterna staketstolpar i 
metall målade i grönt och individuellt utformade 
metallgrindar till trädgårdarna. Östra Ängsholmen 
har en gemensam dansbana med tillhörande allmän 
gräsplan och bryggor.
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Värdefulla egenskaper och 
karaktärsdrag att värna

Området
• Organiskt planerad bebyggelsemiljö.
• Smala slingrande grusvägar som följer den 

naturliga terrängen.
• Vegetation och grönska utgör en viktig del av 

helheten.
• Terränganpassad bebyggelse med få ingrepp i 

den befintliga terrängen.
• Gemensamhetsanläggningar i form av dansba-

na och bryggor. 

Bebyggelsen
• Småskaliga byggnadsvolymer, majoritet under 

50 kvm.
• Komplementbyggnader för olika ändamål, 

gäststuga, vedbod, utedass och jordkällare.
• Kopplingen till vattnet.
• Oregelbundna tomter utan markering av 

tomtgräns.
• Flacka sadeltak med enkla material, oftast plåt 

och papp. Fasader i liggande träpanel. Veran-
dor.

• Varierande fasadkulörer oftast i starka färger.
• Inga hårdgjorda ytor på tomterna.
• Avsaknad av garagebyggnader. 

Fasaderna är ofta målade i lekfulla kulörer. 
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Natur och småskalighet

KÄNSLIGHETSANALYS

Östra Ängsholmen som kulturhistoriskt värdefull miljö 
bedöms känslig för förändring. Delar av området har 
dock god potential för nya tillägg förutsatt att det 
befintliga bebyggelsemönstret respekteras.

Östra Ängsholmen är idag ett av mycket få bevarade 
fritidshusområden i Eskilstuna kommun. Med så 
många andra områden med motsvarande berättelse 
redan förvanskade ökar känsligheten för Östra 
Ängsholmen på ett kommunalt plan. Områden som 
representerar dessa värden behöver bevaras för att 
kommunens bebyggelsehistoria ska vara avläsbar även 
för framtida generationer. 
 
Områdets grönstruktur är till stor del naturlig och 
erbjuder utomhusvistelse och rekreation enligt sin tids 
ideal. Grönstrukturen utgör själva kärnan och behöver 
bevaras. Därför bedöms området som helhet också ha 
en känslighet för förtätning genom avstyckning av nya 
tomter samt fällning av träd. 

Cirka hälften av byggnaderna i området är mycket 
välbevarade och har ett högt kulturhistoriskt värde. De 
bedöms känsliga för förändringar så som fönsterbyten, 
fasadbyte, tilläggsisolering eller ombyggnation av tak 
och större tillbyggnader. 

Andra delar av området har fritidshusbebyggelse som 
redan genomgått en del förändringar. Dessa enskilda 
byggnader bedöms ha en lägre känslighet. Här finns 

en potential för nybyggnation på befintliga tomter. 
Detta förutsatt att byggnaderna anpassas med hänsyn 
till befintligt bebyggelsemönster gällande struktur, 
volymverkan, materialval och höjd. Småskaligheten 
är bevarad i hela Östra Ängsholmen och detta 
byggnadsmönster bedöms mycket känsligt för 
förändring. 

Färgskalan på hela områdets fasader är tydligt präglad 
av 1900-talets vurm för starka kulörer så som kraftigt 
gul, falurött och i vissa fall även grönt och blått. Denna 
färgpalett är känslig för förändring så som ommålning 
till exempelvis vita fasader. 

En bärande tanke i planeringen av fritids-husområdet 
är det kollektiva semesterfirandet. Området har en 
gemensam dansbana med intilliggande allmänning 
som bedöms mycket känsliga för förändring för att 
läsbarheten av området ska säkerställas. På samma 
sätt är områdets koppling till Mälaren vital.  Området 
har gemensam badplats och gemensam båtplats. 
Privatisering av stränderna skulle bryta detta mönster 
av gemensamt nyttjande. 
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De hotade fritidshusen
Sedan 1970-talet pågår en generell trend i hela 
landet av att fritidshusområden omvandlas 
till bostäder för permanent boende. Med ökat 
markvärde har tomter sålts av i attraktiva lägen, 
ofta nära vatten och tätort. Övergången från 
fritidshusområden till åretruntboende innebär en 
stor förändring för ett områdes fysiska karaktär 
på grund av förväntad boendestandard. Ett 
fritidshusområde har små volymer med enkel 
standard,  ett område för permanent bruk ställs 
högre krav på funktion och bekvämlighet. 

I Eskilstuna syns detta tydligt i de äldre 
fritidshusområdena längs med Mälarens kust och 
andra vattennära lägen i kommunen. Exempel på 
sådana områden är Torshälla huvud, Sundbyholm 
och delar av området öster om Kvicksund längs 
med Mälarens strand. 

Det tydligaste exemplet på utvecklingen syns 
dock i direkt närhet till utredningsområdet, 
västra delen av Ängsholmen. Västra Ängsholmen 
är ett exempel på denna utveckling där det skett 
så stora förändringar att områdets karaktär 
helt har ändrats. I denna del har de småskaliga 
sportstugorna ersatts av stora villor som byggts 
med hjälp av sprängning och fyllning i topografin 
med utan större hänsyn till terrängen. 

Kommunens ansvar

Kommunen har enligt Plan- och bygglagen ett 
särskilt ansvar vid planläggning och frågor om lov 
i särskilt värdefulla miljöer. Det är kommunens 
ansvar att det allmänna intresset bevakas och 
prioriteras. Kommunen har även enligt 2 kap 6 § PBL 
ett uttalat ansvar att skydda de särskilt värdefulla 
kulturmiljöerna vid planläggning. Detta innebär att 
kommunen inte kan utarbeta en detaljplan som skadar 
den särskilt värdefulla kulturmiljön och ska besluta 
om lämpliga bestämmelser som garanterar ett fullgott 
skydd för miljön.

Detta innebär att ny detaljplan för östra delen 
av Ängshomen behöver ta hänsyn till områdets 
kulturhistoriska värde. Planbestämmelserna behöver 
utformas så att områdets särskilda karaktär av 
småskaliga stugor på stora naturliga tomter inte 
ändras. Om annat allmänt intresse prioriteras framför 
andra, behöver detta avvägande tydligt redovisas. 2 kap 6 §    

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder 
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag 
ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras 
på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa 
verkningarna av stridshandlingar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av 
goda klimat- och hygienförhållanden,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,

   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga att använda området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanord-
ningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder 
avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt 
denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kul-
turhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag 
(2014:477).
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Förslag för att stärka de kulturhistoriska värden 

• En underhållsplan kan med fördel tas fram för 
att säkerställa att kulturhistoriska värden inte 
försvinner i förvaltningen av byggnaderna.

• Information om områdets kultur- 
historiska värde bör tillhandahållas till 
fastighetsförvaltare och boende i området.

1. Särskilt värdefulla byggnader och tomter 
Vissa förändringar och kompletteringar 
på byggnader har gjorts med hänsyn till 
det kulturhistoriska värdet. Kräver sär-
skilt skydd i plan. 

2. Miljöskapande byggnader och tomter 
Innehåller även ett par nya byggnader 
som väl anpassats till områdets kultur-
historiska värde.  Kompletteringar kan 
göras med stor omsorg om områdets 
sammantagna karaktär gällande volym, 
material och tomtplanering. 

3. Värdefull grönstruktur 

Byggnadskategorier

Fornlämningsområde

1950 och 60 tal 
Huvudbyggnader ca 50 
kvm stora.
Liggande träpanel
Flacka sadeltak
Oreglebundna tomter. 
skogskaraktär

Dansbana

1930- och 40-tal
Huvudbyggnader 
ca 30 kvm stor.
Placerade längs 
med vägen. 
Liggande träpanel
Högt läge ger vi-
suell kontakt med 
vattnet. 
Stora träd på tom-
terna.

REKOMMENDATIONER INFÖR DETALJPLAN

Grönstruktur 
Kuperad topografi
Stora ekar och tallar
Bevarade skogsområden 
intill bebyggelsen
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För att undvika förvanskning av bebyggelseområdets värden:

Särskilt värdefulla byggnader och tomter
• Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i östra Ängsholmen ska skyddas 

och bevaras, förslagsvis med skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Ängshol-
mens bebyggelsemönster med mycket små byggnadsvolymer ska bevaras.

• Luftigheten mellan den glest placerade bebyggelsen ska bevaras. 

• Den naturliga topografin ska bevaras. Minimera markarbeten i form av schakt-
ning, fyllning och stödmurar samt sprängning. Marknivåer kan med fördel 
skyddas genom bestämmelse om markens anordnade.

• Vid nybyggnation av komplementbyggnader ska flera mindre volymer uppföras 
snarare än större solitära komplementbyggnader. Komplementbyggnader ska 
inte konkurrera med huvudbyggnaderna i fråga om volym och höjd. Förslagsvis 
kan byggrätt till  15 kvm för komplementbyggnad.

• Uppvuxna träd som ekar och tallar ska inte fällas. Kan med fördel skyddas ge-
nom bestämmelse om utökad lovplikt.

• Eventuell tillbyggnad av befintliga byggnader ska ske med stor hänsyn till 
byggnadens volym och karaktär. Företrädesvis föreslås tillbyggnad ske mot 
byggnadens baksida för att skydda gaturummets karaktär. Tillbyggnad får inte 
överstiga befintlig byggnads nockhöjd. 

• Tillbyggnad får ej ske mot byggnadens huvudfasad. 

• Byggnadsdelar från före år 1960 så som fönster, dörrar trapp- och verandaräck-
en bör bevaras. Högsta tillåtna byggrätt för huvudbyggnad bör inte överskrida 
60 kvm BTA.

• Planområdet är särskilt värdefullt och attefallsreglerna är därmed inte 
tillämpbara inom området enligt 9 kap 4a-f § PBL.

Miljöskapande byggnader och tomter - utrymme för nybyggnation
• Ängsholmens bebyggelsemönster med mycket små byggnadsvolymer ska beva-

ras. Högsta tillåtna byggrätt för huvudbyggnad bör inte överskrida 60 kvm BTA.

• Luftigheten mellan den glest placerade bebyggelsen ska bevaras. 

• Den naturliga topografin ska bevaras. Minimera markarbeten i form av schaktning, 
fyllning och stödmurar samt sprängning. Marknivåer kan med fördel skyddas 
genom bestämmelse om markens anordnade 

• Vid nybyggnation av komplementbyggnader ska flera mindre volymer uppföras 
snarare än större solitära komplementbyggnader. Komplementbyggnader ska 
inte konkurrera med huvudbyggnaderna i fråga om volym och höjd. Förslagsvis 
kan byggrätt till  15 kvm för komplementbyggnad.

• Nya byggnader ska utföras i samma enkla karaktär som befintliga. Grundkonstruk-
tionen ska vara plint, krypgrund eller med källare. Huvudbyggnaden ska ha plintar 
eller en sockel på minst 40 cm. 

• Ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga terrängen, större nivåskillnader bör 
tas upp med plintar, förhöjd sockel, souterräng- eller källarvåning.

• Ny bebyggelse får inte avvika i storlek, våningsantal eller fasadmaterial. Fasadma-
terial bör vara av trä. Fasader bör inte målas monokromt vita. 

• Gestaltning av ny bebyggelse ska ske med hänsyn till befintligt gällande propor-
tioner och materialval.

• Planområdet är särskilt värdefullt och attefallsreglerna är därmed inte tillämpbara 
inom området enligt 9 kap 4a-f § PBL.

Östra Ängsholmens grön- och fritidshusområde
- generellt för området som helhet
• Östra Ängsholmen är ett kulturhistoriskt  

särskilt värdefullt område och ska bevaras.

• Obebyggda grönområden ska bevaras. Det kan till 
exempel göras genom användning av bestäm-
melsen naturmark i detaljplan. 

• Skogskaraktären på och omkring fritidshustomter-
na ska bevaras. Stora träd bör inte fällas. 

• Det organiska vägnätet och mönstret av oregelbun-
det indelade tomter ska bevaras. Marken ska inte 
ändras. 

• Undvik hårdgjorda ytor.

• Vid nybyggnation bör flera mindre volymer byggas 
istället för en stor sammanhängande. Detta för att 
knyta an till den befintliga bebyggelsestrukturen

• Stycka inte upp befintliga tomter. Befintliga och 
nya tomter ska även fortsättningsvis vara mycket 
stora i förhållande till högsta tillåten BYA. 

• Planområdet är särskilt värdefullt och 
attefallsreglerna är där med inte tillämpbara inom 
området enligt 9 kap 4a-f § PBL.
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PLAN- OCH BYGGLAGENS 
KRAVI Plan- och bygglagen (PBL) hanteras särskilt värdefull kultur-

miljö genom förvanskningsförbudet, varsamhetskrav och 
prövning av lokalisering samt avvägningarna mellan all-
männa och enskilda intressen.  

Vid ändring i den byggda miljön ska alltid bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på ett sådant sätt som 
är lämpligt med hänseende till en god helhetsverkan. 

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om områdets 
särart/karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning. För 
att undvika en förvanskning måste därför bärande karak-
tärsdrag, egenskaper och särarter identifieras och pekas ut. 
Dessa ska skyddas och ligga till grund för val av ändringar 
och vidare exploatering, för att det kulturhistoriska värdet 
inte ska minska. Förvanskningsförbudet gäller alltid, och 
ska följas av alla, såväl kommunen som fastighetsägare och 
hyresgäster. Förvanskningsförbudet ska tillämpas vid alla 
åtgärder som berör miljön.
 

Plan- och bygglagen ( 2010:900)
 
 
Kulturmiljö i Plan- och bygglagens andra kapitel

2 kap. 6 § 1 
Vid planläggning, i ärende om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 
inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
 
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kultur-
värden på platsen och intresset av en god hel-
hetsverkan. 
/.../
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som 
inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historis-
ka, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras 
och tillvarata

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens åttonde kapitel

8 kap. 17 § 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man 
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, his-
toriska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

8 kap. 13 § 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
   
  Första stycket ska tillämpas också på
1. Andra anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller 
i  
områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser,
4. bebyggelseområden.

PLAN- OCH BYGGLAGENS 
KRAV
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Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull bygg-
nad/bebyggelse (BFS 2011:6)

En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull 
byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för att 
den har sådana värden i sig eller för att den utgör en 
väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. 
Vad som sägs om byggnader gäller även för bebyg-
gelseområden.

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tyd-
liggör tidigare samhällsförhållanden. Exempel på 
detta är: 
• Byggnader som representerar en tidigare vanlig 

byggnadskategori eller konstruktion som nu har 
blivit sällsynt.

• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhål-
landen, sociala och ekonomiska villkor, arbets-
förhållanden, olika gruppers livsvillkor, stads-
byggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt 
värderingar och tankemönster.

• Byggnader som har representerat för lokalsam-
hället viktiga funktioner eller verksamheter.

 
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den 
tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel på detta 
är:
• Byggnader som till exempel illustrerar folkrö-

relsernas framväxt, massbilismens genombrott, 
immigration eller emigration.

• Byggnader som har tjänat som förebilder el-
ler på annat sätt varit uppmärksammade i sin 
samtid.

• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk 
idé.

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om 
den i sig utgör en källa till kunskap om äldre mate-
rial och teknik.

En byggnad kan vara särskilt värdefull från konst-
närlig synpunkt om den uppvisar särskilda es-
tetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå 
med avseende på arkitektonisk gestaltning eller i 
utförande och materialval eller i konstnärlig ge-
staltning och 
utsmyckning.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om 
den värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exem-
pel på detta kan vara byggnader som haft storbe-
tydelse i ortens sociala liv eller för ortens identitet 
eller i lokala traditioner.

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att 
byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhållan-
de eller i sitt sammanhang har få motsvarigheter 
som kan belysa samma förhållande. 

Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggel-
seexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär 
bevarad, utgör idag en så begränsad del av bygg-
nadsbeståndet att flertalet av dem kan antas 
uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull 
byggnad.
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