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Sammanfattning 
 
Rapporten är gjord på uppdrag av Uppvidinge kommun, inom kommunen finns en vilja att 
bevara de äldre husens karaktär genom att renovera med ursprungliga material- och metodval. 
Detta vill man försöka uppnå genom att införa ett uppmuntransbidrag för kulturhistoriskt 
korrekta fasadrenoveringar.  
 
En stor del av ett äldre hus karaktär utgörs av fasaden. Färg, fönsternas utformning och 
placering, detaljer, material och metodval återspeglar husets historia och är en viktig del för 
exteriören. För att fasaden ska uppfylla sitt ändamål och finnas kvar lika länge som resten av 
huset är det viktigt att den underhålls.   
 
I många fall har fastighetsägarna inte tillräckligt med kunskap och/eller resurser för att kunna 
renovera och underhålla sina fasader på lämpligt sätt. Detta leder till att många hus förlorar 
sin originalfasad. Renoveringsbidraget som kommunen vill instifta är med bakomliggande 
avsikt att inspirera fastighetsägare till underhåll och renoveringar av äldre hus på ett 
antikvariskt korrekt sätt.  
 
Rapporten tar fram kriterier och krav för fastighetsägare som är intresserade av att söka ett 
kommunalt bidrag för renovering av fasad. Rapporten och kommunens önskemål 
sammanfattas i en broschyr, eller lathund om man så vill, som kommunen sedan trycker upp 
vid behov.  

 
Rapporten innehåller även en faktadel om Uppvidinge samt en teoridel som generellt tar upp 
olika fasadmaterial, metoder och färger samt en undersökning kring människors intresse och 
insikt runt val av fasad och renovering. 
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Summary  
 
This report is made on behalf of Uppvidinge municipality. Within the municipality, there is a 
will to preserve the character of older houses by renovating with original materials and 
methodology. They want to accomplish this by the introduction of a grant. The grant is 
supposed to encourage historically accurate facade renovations. 
 
A major part of the character of an old house consists of its facade. Coloration, design and 
placement of windows, materials and methodology reflect the history of the building and are 
an essential part of the exterior. For the facade to fulfill its purpose and remain as long as the 
rest of the house, it’s important that it is maintained.  
 
In many cases property owners don’t have enough knowledge and/or interest in order to 
maintain and renovate their facades. This leads to the fact that many buildings lose their 
original facade. The grant the municipality want to institute has the underlying intention to 
inspire facility owners to, from an antiquarian point of view, correct renovations.  
 
This report compiles criteria and requirement for facility owners interested in applying for the 
grant to renovate their facades. The report and municipality wish will be compiled in a form 
of brochure that will be printed by the municipality when needed.  
 
The report also contains background theory with history of Uppvidinge, general facts about 
different facade materials, methods and coloring as well as a survey of people’s interest and 
understanding when it comes to making choices about facade and renovating.       
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Abstract 
 

Uppvidinge kommun vill ta fram ett uppmuntransbidrag för fasadrenovering. Avsikten är att 
försöka bevara husens karaktär genom metod- och materialval och rapporten inriktar sig 
därför på byggnadsvård och varsamhetsprincipen.   
 
Rapporten tar fram kriterier som hjälp till kommunen för att besluta om utdelande av bidrag. 
Den innehåller också generell information om olika fasad- och takmaterial samt fönster. 
Rapporten och kommunens önskemål sammanfattas i en broschyr som kan användas som 
informationsspridning till intresserade fastighetsägare.  
 
Rapporten använder sig dessutom av en enkät för att undersöka människors attityd och 
kunskaper kring fasader och renovering.  
 
 
 
Nyckelord 
Byggnadsvård, fasadrenovering, bidrag, kriterier  
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Förord 
 
Detta arbete är utfört som ett examensarbete under våren 2013. Vi har under tre år läst 
programmet Byggnadsutformning på Linnéuniversitetet där en del kurser i byggnadsvård 
ingår. Då detta är ett ämne som vi båda finner intressant, passade uppdraget att ta fram 
kriterier till ett bidrag med avsikten att bevara äldre hus i dess ursprungliga skick oss utmärkt.  
 
Vi hoppas och tror att arbetet kommer användas och vara till hjälp för framtida arbete kring 
uppmuntransbidrag och byggnadsvård, både i Uppvidinge kommun och som inspiration till 
andra kommuner. 
 
Vi vill rikta ett tack till Karin Holst och övriga på Uppvidinge kommun som har hjälpt oss 
under arbetets gång och som gjorde det hela möjligt. Tack också till vår handledare Samuel 
Palmblad som bistått med mycket bra kritik.  
 
 
 
 
Emma Harnesk och Hannah Roos  
Linnéuniversitetet 2013-05-28 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
I Uppvidinge kommun finns det en vilja att bevara karaktären hos de äldre husen åt 
efterföljande generationer. För att uppmuntra renoveringar av äldre hus, i rapporten inriktat på 
fasader, på ett korrekt sätt vill man därför instifta ett renoveringsbidrag. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har blivit tilldelade en viss summa pengar för projektet. Syftet med 
bidraget är att främja kunskap samt motivera och inspirera fastighetsägare att vårda sina hus 
på det sätt kommunen anser lämpligt. Idén har uppkommit ur diverse förfrågningar om att 
byta fasadmaterial på hus, något kommunen i flera fall vill stävja för att bevara kulturmiljön.  

 
Bidraget är inte tänkt att täcka stora delar av fasadrenoveringen utan är menat som en 
uppmuntran till att söka information och kunskap gällande fastighetsägarens egen byggnad. 
Kommunen vill att rapporten dels ska ta fram generell information angående material, 
byggmetoder och tillvägagångssätt över vissa årtionden, men främst kunna fungera som en 
uppmuntran till korrekt tillvägagångssätt för fasadrenovering. Rapporten ska resultera i vilka 
kriterier man ska uppnå för att bli beviljad bidrag, en broschyr eller informationsblad där 
intresserade fastighetsägare kan hitta information och vart man kan vända sig för vidare 
fördjupningar samt ett ansökningsformulär. 

 
 
1.1.1 Uppdrag 

 
Uppdragsbeskrivningen från Uppvidinge kommun ser ut som följer:  

 
1 “Uppdrag -examensuppgift 
Uppvidinge kommun har fått förfrågan från Linnéuniversitetet om förslag på 
examensuppgifter. Vi har redovisat ett behov av ett arbete rörande riktlinjer för ett 
fasadrenoveringsbidrag som vi har tänkt införa i vår kommun. 
 
Syftet skulle vara att fastighetsägare i ett tidigt skede på ett praktiskt och pietetsfullt sätt 
skulle renovera sina fastigheter så att skadan inte blir irreparabel. Vår erfarenhet är den att 
tex putsade fasader som börja tappa putsen snart kan behöva putsas om och fastighetsägaren 
då uppfattar att ett billigare alternativ är att ändra fasaden till trä. 
 
Uppgiften skulle alltså vara att både hitta kriterier för bidraget och ange begränsningar typ 
vilka åtgärder som skulle innefattas fönstertyp och fasadrenovering. Vi har tyckt att de 
byggnader som används som bostad och ingår kommunens kulturmiljöplan skulle vara 
lämpliga objekt. 
 
 
 
 

                                                 
 
1 K.Holst 2013-04-17 
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Idén kommer av de bidrag som för länge sedan fanns till enskilda vatten och 
avloppsanläggningar. Där fick fastighetsägaren en liten summa om man följt kommunens 
riktlinjer. Bidraget blev mycket populärt och ännu 20 år efter dess avskaffande får vi ibland 
frågor om det 

 
Karin Holst 
förvaltningschef”  

 
Uppdraget och huvudsyftet med detta arbete blir att utifrån kommunens önskemål ta fram 
kriterier för ett framtida uppmuntransbidrag och leverera en sammanfattande rapport om 
material och metoder som en vidare hjälp till fastighetsägare. 

 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

På många större orter i Sverige pågår just nu en exploatering, äldre bebyggelse rivs till förmån 
för ny. Äldre hus renoveras för att få en modernare uppsyn och passa de behov som finns 
idag. Att representativa byggnader från olika tidsepoker bir färre tyder på att fastighetsägare 
har en tendens att prioritera det funktionella, ekonomiska och eget tycke framför husets 
karaktär och historia.   

 
Syftet med detta arbete är att ta fram specifika kriterier och krav för fastighetsägare som vill 
söka en form av uppmuntransbidrag för renovering av fasader. Dessutom inkluderas 
grundläggande kunskap gällande material och tekniker som en hjälp för de som är 
intresserade. Arbetssättet kommer att jämföras med idéer och kriterier från 
Riksantikvarieämbetets rapport “Uppmuntransbidrag för landsbyggdens ekonomibyggnader” 
av Hanna Domfors. 

 
I arbetet kommer olika frågeställningar tas upp för att sedan besvaras i slutsatsen.  
  
Frågeställningarna som arbetet fokuserar på är:  
   

○ Vad är ett varsamt förhållande till byggnadsmiljön?  
 

○ Hur prioriterar människor gällande renovering av fasader? 
 

○ Vilka kriterier ger pengar i ansökan om bidrag?  
 

 
 

1.3 Mål 
 

Målen har formulerats med utgångspunkt i kommunens vilja och i samråd med handledare.   
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1.3.1 Kommunens mål 
 
Som redan står skrivet i uppdragsbeskrivningen har Uppvidinge kommun en önskan om att ta 
fram riktlinjer för ett fasadrenoveringsbidrag. Bidraget ska vara en uppmuntran för att 
fastighetsägare ska renovera enligt kommunens önskan, vilket i detta fall följer 
kulturhistoriskt och antikvariskt korrekt synsätt. Förhoppningen och målet från kommunen 
med detta arbete och efterföljande bidrag är att fastighetsägare ska renovera sina fastigheter 
innan de förfaller. Det största nuvarande problemet är att många vill byta ut sin puts mot en 
träfasad, detta hoppas man kunna ändra på.  

 
 

1.3.2 Våra mål  
 
Huvudmålet med arbetet är att uppfylla kommunens önskemål genom att ta fram kriterier för 
införande av bidrag. Vi vill också att arbetet skall bistå med den information som man som 
fastighetsägare kan behöva för genomförandet av en renovering. Målet att att utforma en 
broschyr för fastighetsägare, en snabbguide till bidraget med tips, faktarutor samt en 
ansökningsblankett.  

 
 

1.3.3 Gemensamma mål 
  
Det gemensamma målet är att rapportens resultat och framtagna förslag ska bli verklighet och 
användas i kommunens framtida arbete med byggnadsvård.  
 
 
 
1.4 Avgränsningar  
 
Rapporten behandlar ej bidragets storlek, då det kräver större kunskap angående antikvariska 
merkostnader än vad rapportens författare sitter inne med. En djupdykning av kostnader och 
eventuella utdelade summor blir för omfattande för rapporten men kan vara ett alternativ för 
fortsatt utredning av uppmuntransbidrag. Kommunen råds därför att göra en uppskattning av 
hur många som förväntas söka bidraget per år och efter det besluta om bidragets maxbelopp. 

 
Avgränsningar kring bidragets utformning har redan gjorts av kommunen angående vilka 
ärenden man kan söka bidraget för. Detta uppmuntransbidraget avser främst fasader men 
också fönster. 

 
Fasad- och takmaterial 
För att rapporten inte ska bli för omfattande och ytlig behandlas endast trä-, puts- och 
tegelfasader, dessa är generellt de vanligast förekommande. Då fönster anses vara en viktig 
del av fasaden och byggnadens uttryck har vissa allmängiltiga fakta gällande renovering samt 
olika stilar inkluderats i rapporten. Detsamma gäller för takmaterial.  
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Bidrag 
De bidrag som nämns i rapporten är de som är vanligast förekommande. Dock görs en 
avgränsning vid jämförelse av dessa bidrag med det kommunala bidrag som Uppvidinge vill 
ta fram då det i övriga bidrag är staten och länsstyrelserna som är finansiärer.  

 
Offentliga byggnader 
Nya regler och lagar gällande energieffektivisering, tillgänglighet och utrymningsvägar kan i 
offentliga miljöer ställa till problem samt komma i konflikt med byggnadens kulturvärden. Då 
detta arbete främst riktar sig mot bostäder och enskilda fastigheter utesluts dessa diskussioner 
då de inte ses som relevanta för resultatet.   
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2. Källor och metod  
 
I avsnittet behandlas val av källor och metod, samt vilken eventuell kritik som kan framföras 
till dessa.  

 
 
 

2.1 Källor 
 
De källor som används framför andra och som har en större tyngd vid avvikande information 
är nedanstående. 

 
Skrivna källor 
Så renoveras torp och gårdar, av Ove Hidemark 2011, en pedagogisk bok med bra bilder och 
exempel. Fakta om korrekt bevarande renovering med material- och metodgenomgång. Boken 
är kurslitteratur i Byggnadsvårdskurser på Linnéuniversitetet och är av byggnadsvårdare en 
känd och respekterad källa. 

 
Fem pelare - en vägledning för god byggnadsvård av Stig Robertsson, Riksantikvarieämbetet 
2002, är en sammanställning av, enligt Marianne Lundberg, avdelningschef på antikvarisk-
tekniska avdelningen, “de principer och förhållningssätt som de senaste årtiondena 
diskuterats, och även i varierande utsträckning tillämpats inom svensk byggnadsvård”. I 
arbetet går man igenom hur man på “bästa sätt” ur ett kulturhistoriskt korrekt perspektiv skall 
underhålla och sköta byggnader. Då svensk byggnadsvård i stort genomsyras av dess 
principer kommer den vara rapportens huvudsakliga källa till frågor kring värde, äkthet och 
antikvariska ställningstaganden. Allt detta är relevant för att kunna besvara frågeställningarna. 
De fem “grundpelare” som skriften är uppbyggd på är kunskap, varsamhet, att förvalta, att 
förhålla sig till historien samt material och teknik. Den allmänna byggnadsvårdprincipen som 
bygger på att visa hänsyn och respekt för den ursprungliga bebyggelsen tas upp samtidigt som 
läsaren ges möjligheter att skaffa sig kunskap om ett unikt objekt. Den är relativt enkelt 
skriven och återger fakta på ett lättförståeligt sätt.  

 
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse av Axel Unnerström och Per Lierud 2002. I bokens 
förord står det att den främst vänder sig till fackmän som skall argumentera i bevarandefrågor 
och ge råd och riktlinjer för underhåll och vård. För att kunna styrka framtida bedömningar 
när det kommer till kommunens uppmuntransbidrag är det en relevant bok. 
 
Kulturarv att vårda av Eva Åhman och Annika Persson 2000 är Uppvidinge kommuns 
kulturmiljöplan. Härifrån bottnar de grundfakta som tagits fram om Uppvidinge kommuns 
historia i kapitel 5.1.  
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Elektroniska källor  
På Boverkets2  och Riksantikvarieämbetets3 hemsidor finns allmän information om de lagar 
och regler som tillämpas gällande vad som får och inte får göras samt vad som krävs för att 
förändra en byggnad.  

 
Övriga källor som information hämtas från är broschyrer, internetsidor m.m. För fullständig 
referenslista hänvisas till kapitel 11.  

 
 
 

2.2 Metod 
 
Som en sammanställning av arbetet görs en broschyr, denna kan användas som hjälp till 
informationsspridning av kommunen. Broschyren utformas i programmet InDesign.  
 
2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Rapporten använder sig främst av verktyg typiska för en kvalitativ metod, metoden är 
induktiv, vilket betyder att en del slutsatser kommer tas från tidigare erfarenheter och 
forskning, och en fördjupad analys av enstaka fall som inte generaliseras. En kvalitativ metod 
använder sig inte av mätningar och siffror som en kvantitativ metod. Eftersom rapporten 
använder sig av litteraturstudier, undersökning av tidigare rapporter kring bidrag och samtal 
samt mailkorrespondens med enstaka personer blir metoden kvalitativ. 

 
I och med inkluderandet av enkäten och dess resultat i rapporten får den ett inslag 
avkvantitativ metod. Dessa metoder kan på flera sätt komplettera varandra. Enkäten har delvis 
slutna alternativ och ger information som kan sorteras i kategorier och siffror, dessa är 
verktyg för den kvantitativa metoden. Enkäten används inte för att utforma de kriterier som 
rapporten ska leverera utan används som ett hjälpmedel för författarna och undersöker snarare 
attityden hos fastighetsägare. 
 
 
2.2.2. Komparativ metod 
 
Rapporten har inslag av komparativ metod då befintliga bidragsformer jämförs och ställs mot 
både varandra och mot utformningen av Uppvidinge kommuns nya bidrag. Här undersöks 
vilka delar som kan eller inte kan tillämpas på rapportens uppmuntransbidrag. På så sätt kan 
rapporten på ett bra sätt dra nytta av andras erfarenheter och behöver inte uppfinna hjulet på 
nytt. 

 
 

  
 
 

                                                 
 
2 www.boverket.se  
3 www.raa.se  

http://www.boverket.se/
http://www.raa.se/
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2.3 Kritik till valda källor och metod 
 

De källor som valts till rapportens bakgrund är främst material med ett subjektivt fokus  
på byggnadsvård. Till rapporten sett är detta av betydelse då arbetet riktar in sig på en 
kulturhistorisk problemlösning med grund i kommunens uppdragsbeskrivning. Att endast 
använda sig av dessa källor kan möjligen ge en vinklad bild av vad som anses vara rätt och fel 
gällande restaurering och renovering. I arbetet har därför, i de delar som är rent faktamässiga, 
de källor som tas upp i avsnitt 2.1 kompletterats och jämförts med andra utan perspektiv på 
kulturhistoriskt bevarande.    

 
Enkätens relativt få svaranden gör att resultatet bli statistiskt osäkert, men eftersom enkäten 
endast är ett hjälpmedel i undersökningen av intresse och attityd hos fastighetsägare ändrar 
inte antalet svar resultatet i form av kriterier. 
 

 
2.3.1 Utredarnas erfarenhet 
 
Författarna läser sista perioden på det treåriga kandidatprogrammet Byggnadsutformning på 
Linnéuniversitetet i Växjö. 
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3. Genomförande  
 
Litteraturstudier och tidigare forskning har stått för den mest väsentliga delen i arbetet. För att 
kunna ta fram kriterier inom området samt för att få en bra utgångspunkt krävdes omfattande 
bakgrundsstudier. Viktiga delar tar upp fakta om olika fasader, metoder och material som kan 
användas vid renovering, lagar och principer som bör följas med hänsyn till bevarande av 
kulturmiljöer samt historia och vad som anses vara utmärkande för Uppvidinge kommun.  

 
Informationen har hämtats från respekterade källor inom byggnadsvård, kommunens egen 
kulturmiljöplan, muntliga källor samt relevanta hemsidor och myndigheter. En enkät gav ett 
utfall som sammanställdes i diagram och tabell. Enkäten ses också som en viktig del för 
frågeställningen och problemformuleringen till resultatet och slutsatsen.  

 
Genom regelbunden kontakt och möten med handledare och representant från Uppvidinge 
kommun har författarna fått utomstående synpunkter och idéer. Mejlkorrespondens med 
representant från Kristianstads kommun gav information om vad som har varit bra och mindre 
bra vid tidigare bidragsarbeten.  
 
Sist i arbetet utformades broschyren.   
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4. Forskningsläge 
 
I avsnittet forskningsläge redovisas föregångare och viktiga källor av vad som redan har gjorts 
på området. Bidrag av det här slaget är sällsynt bland kommuner men är en viktig del av 
kulturvården hos Länsstyrelserna i landet. I resultatdelen jämförs forskningslägets källor med 
varandra samt kommenteras av rapportens författare, vad kan Uppvidinge kommuns framtida 
uppmuntransbidrag ta lärdom från och vilka kunskaper kan man dra nytta av.  
 
 
 
4.1 Riksantikvarieämbetet 
 
År 2007 publicerade Riksantikvarieämbetet en rapport, Uppmuntransbidrag till landsbygdens 
ekonomibyggnader - En sammanställning av åtta läns utvecklingsarbete, som baseras på en 
uppföljning av åtta läns utveckling i och med införandet av ett bidrag för fastighetsägare som 
vill renovera sina ekonomibyggnader. Rapporten är i huvudsak skriven av Hanna Domfors. 
 
Projektet har pågått sedan år 2001 och under denna tid har man följt de positiva trenderna. I 
förordet till rapporten kan man läsa följande:4 Under 2006 anordnade Riksantikvarieämbetet 
fyra regionala träffar för att diskutera lantbrukets byggnader och lyssna till länens 
erfarenheter av att arbeta med detta hotade kulturarv. Träffarna hölls i Umeå, Uppsala, 
Skövde och Växjö och deltagarna kom från länsstyrelsernas kulturmiljöenheter, 
lantbruksenheter, regional ekonomiska enheter samt från länsmuseerna. Deltagarna visade 
ett stort intresse för de så kallade uppmuntransbidragen, vilket är en av länsstyrelserna 
initierad bidragsmetod där en del av anslaget 28:25 Bidrag till kulturmiljövård, 
har fördelats till lantbrukets mindre ekonomibyggnader så som lador, källare och 
fähus. Huvudsyftet har varit att på olika sätt uppmärksamma det stora behov av 
underhåll som delar av det äldre ekonomibyggnadsbeståndet på landsbygden har. 
Ett flertal län uttryckte en önskan om att Riksantikvarieämbetet skulle sammanställa 
erfarenheter från satsningen så att det blir möjligt att dra nytta av det utvecklingsarbete 
som gjorts. 
 
Syftet med bidraget var att rädda några av de ekonomibyggnader som annars hade förfallit. 
Samtidigt ville man också öka intresset och kunskapen om lantbrukets bebyggelse och 
odlingslandskapets kulturmiljövärden hos fastighetsägare och andra intresserade.5 För att 
tydliggöra vilka byggnader som kan komma i fråga för uppmuntransbidraget har riktlinjer 
eller kriterier formulerats. Urvalet görs exempelvis utifrån byggnadens placering på 
fastigheten, skadornas karaktär och åtgärdernas utförande eller liknande 
bedömningspunkter. 

 
 
 
 

                                                 
 
4 Bergensthråle-Lind, Anita (2007) Uppmuntransbidrag till landsbygdens ekonomibyggnader sid.7  
5 Domfors, Hanna (2007) Uppmuntransbidrag till landsbygdens ekonomibyggnader sid. 8 
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Enligt sammanställningen kom rapporten fram till att resultatet av bidraget kan sammanfattas 
i nedanstående punkter6:  

 
• Uppmuntransbidraget uppmärksammar på ett bra sätt behovet av underhåll av 

lantbrukets ekonomibyggnader. 
• Satsningen har bidragit till ett ökat intresse hos fastighetsägarna för byggnadsvård och 

underhåll. 
• Satsningen har fått ett stort gensvar från allmänheten med många ansökningar som 

följd. 
• Bidraget har, trots att summan varit låg, motiverat fastighetsägarna att ta hand om sina 

ekonomibyggnader. 
• Uppmuntransbidraget har gett en god spridning av bidragsmedlen, såväl 

geografiskt som byggnadskategoriskt. 
• Den antikvariska rådgivningen har bidragit till större kunskap om lantbrukets 

bebyggelse hos fastighetsägarna. 
• Uppmuntransbidraget är en god metod för länen att arbeta med i delar av anslaget 

Bidrag till Kulturmiljövård. 
 

Efter det att bidraget hade införts kunde man se en positiv trend som växte snabbt. Från ett 
fåtal län som var med från starten anslöt sig fler och antalet utdelade bidrag ökade. 
 
I detta arbete hänvisas till riksantikvarieämbetets rapport då den har en liknande bakgrund i 
och med att man vill bevara kulturmiljön genom att öka intresset hos allmänheten. Genom att 
hänvisa till de positiva delarna i riksantikvarieämbetets rapport och omarbeta dessa till 
kriterier och mål för det kommande kommunala bidrag som ska tas fram i denna rapport finns 
det förhoppningar om ett liknande resultat.  
 

 

                                                 
 
6 Uppmuntransbidrag till landsbygdens ekonomibyggnader  (2007) sid. 9  
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Figuren7 är tagen från den ovannämnda rapporten “Uppmuntransbidrag till landsbygdens ekonomibyggnader” 
och visar antal länsstyrelser som använder listade kriterier.  
 
 
I figuren visas de kriterier som har använts av de åtta länsstyrelserna för att bedöma 
byggnaderna och besluta kring utdelandet av bidrag. Kriterierna kommer användas som en 
vägledning och inspiration för utformandet av en checklista till Uppvidinge kommuns 
uppmuntransbidrag. 
 
 
 
4.2 Kristianstad kommun  

 
I Kristianstad kommun finns sedan några år ett bidrag för byggnads- eller 
anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt 
värdefulla. Åtgärderna kan avse miljöskapande åtgärder i samband med nybyggnad, men 
bidrag kan även lämnas till underhåll och förnyelse. Även nyare byggnader kan komma 
ifråga om de är tidstypiska.8 
  

                                                 
 
7 Uppmuntransbidrag till landsbygdens ekonomibyggnader 2007 sid. 13 
8 http://www.kristianstad.se (2013-05-20)  

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Bo-Bygga/Bygga/Byggnadsvarsbidrag/
http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Bo-Bygga/Bygga/Byggnadsvarsbidrag/
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Varje år har kommunen 250 000 kronor att fördela, dock är det inte alltid hela summan 
används. Vilken summa varje enskild bidragstagare tilldelas är inte förbestämt utan beror på 
åtgärden och hur stora miljöbetingade merkostnader åtgärden går på. 
Antal sökanden är inte speciellt många, exempelvis var det år 2008 12 ärenden, 2009 10 
stycken och 2010 6 stycken. 
  
För att söka bidraget måste man först veta vad man ska skicka in. Enligt kommunbeslutet 
2005, §12, ska ansökan innehålla en väl dokumenterad kostnadsredovisning avseende kostnad 
såväl som merkostnad för hela åtgärden samt beskrivning och/eller ritning. Till stora projekt 
beviljas ansökan om bidrag enbart om inte åtgärden har påbörjats medan bidrag till små 
projekt kan beviljas i efterhand. Bidraget avser bara miljöbetingade merkostnader. Inom 2 år 
efter beviljat bidrag måste åtgärden påbörjas, inom 5 år ska den vara färdigställd. Om 
fastighetsägaren inte bibehåller byggnadens karaktär efter iordningställandet kan kommun 
kräva tillbaka bidraget. 
  
När en ansökan har kommit in skriver tjänstemän ett förslag till Byggnadsnämnden som gör 
en bedömning av byggnaden. Till sin hjälp har de en anställd byggnadsantikvarie. Man 
bedömer hur värdefull byggnaden anses vara och hur stor glädje kommunens invånare har av 
den. Lättast att få bidrag har en byggnad som ligger där många ser den, det vill säga centralt 
eller vi en vältrafikerad väg. Detta gör också att den geografiska spridningen bland bidragen 
inte är så stor. En byggnad som exempelvis ligger vid en otrafikerad grusväg kan också 
beviljas bidrag om den anses extra värdefull. 
  
Eftersom antalet ansökningar är så pass få är det svårt att hitta någon röd tråd, det finns 
varken någon åtgärd eller byggnadstyp som dominerar bland ansökningarna. Kommunen har 
heller inte märkt ett ökat intresse för vård av byggnader, man ser ingen skillnad i invånarnas 
sätt att se på byggnadsvård och renovering. 
  
För att komma åt information angående bidraget kan man som sökande gå in på Kristianstad 
kommuns hemsida9, för ytterligare frågor hänvisas från hemsidan till ansvarig. Information 
om bidraget sprids en gång per år genom annonsering i en tidning som Kristianstad kommun 
ger ut. 
  
I övrigt har kommunen inte märkt några svårigheter eller problem med bidraget. En sak som 
ses som en fördel är att eftersom bidraget inte är lagstyrt så innebär det att nämnden kan ta 
beslut om bidrag även för byggnader som av någon anledning kanske hamnar utanför 
kriterierna.10 
 
Kristianstad kommun har sedan år 1994 även delat ut ett byggnadsmiljöpris på 10 000 kr en 
gång om året, priset delas ut den 22:a maj varje år. Pristagaren utses av Byggnadsnämnden 
och delas ut till en person, företag, förening, skolklass eller organisation som har gjort en 
betydelsefull insats för byggnadsmiljön i kommunen. Dessa insatser kan till exempel vara 
byggnadsvårdande insatser, byggnadsvårdande produktion eller informativa och/eller 
opinionsbildande insatser. 
 
                                                 
 
9 http://www.kristianstad.se (2013-05-20)  
10 Ovanstående baseras på två källor; samtal med Mohager, Petra (2013-05-10) se bilaga 2, samt bilaga 3, 4,5 

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Bo-Bygga/Bygga/Byggnadsvarsbidrag/
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4.3 Uppvidinge kulturmiljöplan  
 

År 2000 gjorde Uppvidinge kommun en storsatsning på att uppdatera sin Kulturmiljöplan. 
Som bakgrund till denna har noggranna inventeringar gjorts av både miljöer och enstaka 
objekt. Kulturmiljöplanen ses idag som den modernaste inom Kronobergs län.  
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5. Teori  
 
I avsnittet teori behandlas, för arbetet, relevant information och fakta som ger en bakgrund till 
och stödjer kommande resultat och slutsats. Då varsamhet ses som en viktig del i arbetet 
beskrivs de lagar och principer som finns samt en del riktlinjer från de ledande skrifterna 
inom byggnadsvård.  
 
 
 
5.1 Varsamhet och PBL 
 
Varsamhet och autentiskt bevarande av byggnader förespråkas i ett antal lagar och skrifter. 
Autenticitet betyder “äkthet” och används ofta inom kulturvården. Följande avsnitt beskriver 
de lagar och regler som finns tillämpade för bevarandet av äldre bebyggelse och 
kulturmiljöer. För riktlinjer och ytterligare information om kulturhistoriska värderingar och 
bevarande av byggnader hänvisas läsaren till skrifterna Fem pelare - en vägledning för god 
byggnadsvård av Stig Robertsson och Kulturhistorisk värdering av bebyggelse av Axel 
Unnerbäck, båda utgivna av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och omnämnda längre ner i 
avsnittet.   
 
 
Kulturminneslagen och kulturmiljövård 
Kulturmiljövård och att planera för bebyggelse och markanvändning har en lång tradition i 
Sverige. Idag har samtliga medborgare och myndigheter skyldighet att enligt 
kulturminneslagen ta ansvar för att skydda och vårda vår kulturmiljö. I kulturminneslagen 
hittar man bestämmelser om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen samt om utförsel och återlämnande av kulturföremål. 
 
Vid uppförande av nya byggnader skall enligt kulturminneslagen hänsyn tas till befintlig 
miljö. Färgval och fasadmaterial kan ha en stor inverkan på ett områdes karaktäristiska 
uttryck. För att måla sin fasad i en ny färg eller byta fasadmaterial krävs därför ofta att ett 
bygglov blir utfärdat av kommunen, detta främst inom detaljplanerat område. Att ändra på 
byggnader skall göras med försiktighet då ändringarna ska utföras så varsamt att 
karaktärsdragen beaktas och de kulturhistoriska värdena bibehålls.  
 
Det övergripande ansvaret för Kulturminneslagen har RAÄ tillsammans med länsstyrelserna 
som har det regionala ansvaret. RAÄ ansvarar för frågor om kulturmiljö och kulturarv. 
Myndigheten lyder under kulturdepartementet och arbetar på uppdrag av regeringen. Syftet 
med myndigheten är att vårda och ta till vara på kulturarvet bland annat genom att bistå med 
kunskap och information.  
 
Kulturmiljövården idag styrs framför allt av fyra lagar.  

● Kulturminneslagen 
● Miljöbalken 
● Plan- och bygglagen 
● Skogsvårdslagen  

 



 
 

15 
 Emma Harnesk och Hannah Roos  

 
Miljöbalken 
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari år 1999 och var då en sammanslagning av flera 
tidigare lagar gällande miljörätt. Syftet med lagen är, enligt regeringen11, att “skydda 
människors hälsa och miljön, värdefulla natur och kulturmiljöer och den biologiska 
mångfalden”. Lagen består av fem “grundstenar” med målet att främja en hållbar utveckling.  
 
Vid planering av bebyggelse och övrig exploatering kräver Miljöbalken en så kallad 
Miljökonsekvensbeskrivning. Denna skall identifiera, beskriva och bedöma verksamhetens 
effekter på bland annat kulturmiljön. Miljöbalken ger också länsstyrelser och kommuner 
rätten att ta beslut om att inrätta kulturreservat.  
 
Skogsvårdslagen 
Skogsvårdslagen innehåller de krav som finns på skogsägare gällande vilken virkesproduktion 
som måste uppnås samt vilken hänsyn till naturen, kulturmiljön och rennäringen som måste 
tas. För skogsvårdslagen ansvarar Skogstyrelsen, en myndighet med uppdrag från regeringen. 
 
Boverket 
För att de olika lagarna skall kunna fungera krävs det att alla parter tar sitt ansvar. 
Myndigheter och länsstyrelser kan omöjligt inventera all bebyggelse och det är därför till stor 
del upp till fastighetsägare att underhålla och sköta om sina byggnader.  

Boverket har här satt upp ett mål, “God bebyggd miljö”, som man hoppas kunna uppnå år 
2020. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas12. Nya preciseringar för att följa målet beslutades av regeringen den 26 april 
2012. 
 
Boverket har också tagit fram ett varsamhetskrav. Detta är en hänsynsregel som gäller vid 
ändringar och som gäller oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte. Syftet är att ta 
tillvara på byggnadens egenskaper utan att se till dess ålder. Här har man tagit fram 
grundregler som rekommenderas att följas13: 
 

● Låt byggnaden, dess egenskaper och karaktär vara utgångspunkten för åtgärderna. 
Rådgör på ett tidigt stadium med brukare, kommun och antikvarisk expertis. 

● Begränsa ingreppen. Bevara och reparera det som fungerar. Sträva efter att tillgodose 
nya funktionskrav med utnyttjande av byggnadens egna möjligheter. 

● Sök lösningar som stämmer överens med byggnadens gestaltning och tekniska 
utförande både i helhet och i detaljer. Rådgör tidigt med teknisk expertis. 

●  Välj lösningar och material som underlättar ett långsiktigt underhåll och som i 
framtiden medger utbyte eller förnyelse utan stora ingrepp. 

                                                 
 
11 http://regeringen.se/ (2013-04-28)  
12  http://www.boverket.se (2013-04-28) 
13 http://www.boverket.se   (2013-05-06)  

http://regeringen.se/
http://www.boverket.se/Miljo/Mal-for-miljon/God-bebyggd-miljo/
http://www.boverket.se/Miljo/Mal-for-miljon/God-bebyggd-miljo/
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Boverket är en myndighet underställd socialdepartementet vars uppgift är att genomföra de 
beslut som fattas av riksdag och regering. Arbetet utgår från Plan- och bygglagen, delar av 
miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen. Som fastighetsägare kan man vända sig till 
Boverket för att bland annat få råd och vägledning gällande plan- och bygglagen.  
 
Plan- och bygglagen 
Plan- och Bygglagen trädde i kraft för första gången den 1 juli 1987. Den ersatte då 
byggnadslagen, byggnadsstadgan och lagen om påföljder och ingripanden mot olovligt 
byggande. Den inriktade sig på planeringsprocessen där byggande och förändring av mark- 
och vattenanvändningens många intressen ska samordnas och konflikter lösas i ett tidigt 
skede.14 I och med lagens uppkomst fick allmänheten större inflytande. De som är berörda av 
innehållet i en detaljplan har rätt att ha invändningar vid två tillfällen innan slutgiltigt beslut 
tas. Även efter beslut har tagits har de som tidigare haft invändningar rätten att överklaga.  
 
Staten ansvarar för riksintressen, frågor som berör flera kommuner samt frågor som rör 
människors hälsa och säkerhet medan kommunerna i och med upprättandet av lagen blev 
skyldiga att ta fram översiktsplaner för hela kommunen. I översiktsplaner ska användningen 
av mark och vatten redovisas tillsammans med hur kommunen ska tillgodose aktuella 
riksintressen. 
 
Den 2 maj 2011 ersatte en ny Plan- och bygglag den tidigare. Detta efter ett stort antal 
utredningar. Avsikten var att förenkla plan- och byggprocessen samtidigt som kontroller på 
byggandet skärptes. Fastighetsägare som söker bygglov ska enligt den nya lagen få besked 
inom tio veckor om ansökan är komplett. Kommunen kan dock förlänga med ytterligare tio 
veckor. En kontrollansvarig skall utses om detta anses vara nödvändigt, denne kan byggherren 
föreslå. Kontrollansvarig skall vara fristående från den som utför bygget. Kommunen ska 
under handläggningen av bygglovet se till att byggnaden görs tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
I och med den nya lagen höjdes också kraven på miljö- och klimataspekter. Tidigare krav på 
bygganmälan ersattes med startbesked innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas 
och slutbesked innan den uppförda byggnaden tas i bruk.  
 
 
Fem pelare 
Att vårda sin byggnad på ett korrekt sätt som fastighetsägare är svårt. Man har oftast inte 
samma kunskap och medel som kommuner och stat och i många fall finns heller inte intresset 
för det. Genom en metod som Riksantikvarieämbetet har tagit fram kan man beakta 
bebyggelse utifrån fem förhållningssätt: 
 

● Kunskap 
● Varsamhet 
● Att förvalta 
● Att förhålla sig till historien 

                                                 
 
14 http://www.boverket.se  (2013-05-06) 

http://www.boverket.se/Miljo/Mal-for-miljon/God-bebyggd-miljo/
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● Material och teknik  
 
Dessa förhållningssätt kan ses som riktlinjer vilka bör kollas igenom innan man tar ett beslut 
om hur en renovering av ett äldre hus skall utföras. Materialen måste samspela samtidigt som 
man vill försöka bevara byggnadens karaktär och autenticitet. Det hela handlar om att skaffa 
sig den kunskap om de olika delarna som krävs samt lära känna sitt hus tillräckligt för att 
sedan kunna ta beslut om hur renoveringen skall genomföras på ett, från kulturhistoriskt 
perspektiv, korrekt sätt.  
 
Att ha kunskapen som krävs för att ta reda på vilka material och metoder som tidigare använts 
är en viktig del i att restaurera, renovera och underhålla en byggnad. Detta kan spara mycket 
tid i arbetet och renoveringen har betydligt större chanser att bli så bra som möjligt. Ett bra 
exempel på detta är vid renovering av putsfasad. En nyare puts med en annorlunda 
sammansättning än den befintliga orsakar ofta större skada än nytta. Då den nya putsen 
normalt sett är tätare och innehåller mer cement har den inte samma förmåga att följa den 
äldre konstruktionens rörelser eller släppa igenom fukt. Fukt samlas bakom den nya putsen 
där skador på bakomliggande konstruktion eller frostsprängning sedan lätt sker.  
 
Användning av traditionella material är oftast något som kräver hantverksmässiga kunskaper 
och arbetsmetoder. Risken är stor att de produkter som marknadsförs som traditionella idag 
inte innehåller samma material som det gjorde förr. Vanliga problem idag är att produkterna 
ofta innehåller tillsatsmedel såsom antimögel- och torkmedel. Detta gör att egenskaperna i 
materialen kan ändras.   
 
Under tiden då byggandet blev industrialiserat dök det upp mängder av nya material på 
marknaden. Syntetiska konstmaterial och sammansatta produkter användes flitigt i de 
byggnader som uppfördes under modernismen och efterkrigstiden. Idag är det just dessa 
byggnader som uppnått den ålder då det i många fall krävs renovering eller underhåll. 
Problemet idag är dock att hitta ersättningsmaterial som har motsvarande utseende och 
egenskaper som de som redan finns på byggnaden vilket gör det svårt att vårda dessa på ett 
kulturhistoriskt korrekt sätt.  
 
Om man har ett hus från 1940-talet och framåt och planerar för underhållsarbete är det alltså 
viktigt att försäkra sig om att det material man väljer samspelar med det befintliga. Då man 
har ett hus som redan är renoverat eller som man tidigare bytt material eller metod på 
rekommenderas att fortsätta med underhållet i den senare tekniken. Detta med förutsättning 
att det inte orsakar byggnadstekniska skador.  
 
Både Fem pelare och nedanstående text, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, berättar om 
olika grundmotiv för värdering. Man kan dela upp motiven i dokumentvärde och 
upplevelsevärde. 

 
● Dokumentvärde (historiska egenskaper) 

I denna grupp ingår ett flertal traditionella kriterier baserade på historisk kunskap. De är 
således fråga om vad man brukar kalla “objektiva” egenskaper, men det är viktigt att 
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understryka att uppgifter av denna typ ändå är mer eller mindre beroende av bedömarens 
kunskap och inriktning. Det är ett kunskapsunderlag som kan ändras över tiden.15 

● Upplevelsevärde (estetiska, upplevelsemässiga och socialt engagerande egenskaper) 
Upplevelsevärdet omfattar dels de traditionella bedömningsgrunderna arkitektoniskt värde, 
konstnärligt värde och patina, dels kriterier som miljövärde, kontinuitetsvärde etc. Gränsen 
mellan kriterier kan ibland vara flytande. Man måste också vara medveten om att upplevelsen 
i sig är subjektiv och bedömningar därför kräver särskild omsorg, exempelvis diskussioner i 
en större grupp av bedömare.16 
 
 
Dessa motiv för värdering bygger på arbete som bedrivits av Riksantikvarieämbetet. Systemet 
baseras i stort på erfarenhet och kunskap hos enskilda institutioner och experter. 17 

 
 
 

 
Bilden18 är tagen från Fem Pelare och visar tillvägagångssätt för kulturhistorisk värdering. 

 
 

Kulturhistorisk värdering av bebyggelse  
I boken Kulturhistorisk värdering av bebyggelse som är utgiven av Riksantikvarieämbetet och 
skriven av Axel Unnerbäck och Per Lierud 2002 beskrivs synsätt på kulturvården i Sverige. 
Avsikten med den är enligt Riksantikvarieämbetets hemsida19 att ge ut information om ett 
genomtänkt system för att bedöma, skydda, dokumentera och vårda byggnader och 
byggnadsmiljöer.  
                                                 
 
15  Lierud, Per, Unnerbäck, Axel (2002) Kulturhistorisk värdering av bebyggelse sid. 21  
16 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (2002) sid. 21 
17 Fem pelare (2002) fritt från sid. 48 
18 Bild från Fem pelare (2002) sid. 79 
19 www.raa.se  

http://www.raa.se/


 
 

19 
 Emma Harnesk och Hannah Roos  

 
Enligt boken vill man värna lika mycket om det vardagliga och representativa som om det 
exklusiva och unika. Ett urval måste därför göras för att bestämma vilka byggnader som skall 
ges ett högre kulturhistoriskt värde. Urvalet måste motiveras utförligt och så pass tydligt att 
den ger en grund för den framtida hanteringen av byggnaden.  

 
Byggnader som är uppförda före år 1900 och i huvudsak är oförändrade ses som sällsynta och 
bör bevaras i autentiskt skick. Eftersom olika tidsepoker har olika karaktäristiska drag är det 
ibland svårt att få tag i material eller att hitta personer som är kvalificerade för att restaurera 
en sådan byggnad. För att bevara sin byggnad i dess ursprungliga stil behövs därför, som 
tidigare nämnts, kunskap och efterforskning.  
 
De hus som idag räknas till den äldre generationen är vanligen från början av 1900-talet. 
Dessa finns det ett större antal kvar av vilket gör att alla inte anses ha ett tillräckligt högt 
kulturhistoriskt värde för att skyddas eller bli berättigade med restaureringsbidrag. För att 
dessa byggnader skall kunna ses som unika krävs det ett klart definierbart värde. Detta kan 
enligt Axel Unnerbäck avse både historiska och upplevelsemässiga egenskaper.  
 
I skriften20 förespråkar man att byggnader och miljöer bör dokumenteras även om de genom 
åren har förändrats. Man anser idag att årsringar skall bevaras såvida det inte finns väl 
underbyggda motiv att återskapa ett äldre tillstånd. Årsringar och förändringar i en byggnad 
kan berätta om dess tidigare utformning och underhåll. Det kan också vara en ledtråd till 
varför vissa skador uppstår.  
 
När en kulturhistorisk värdering görs skall denna vara fristående från andra faktorer som 
påverkar bevarandet. Ändringar som planeras eller användningsområdet får därmed anpassas 
till värderingen. Ekonomiska och tekniska faktorer bör vägas in i ett följande skede och ingå i 
en samlad bedömning där förutsättningar för ett bevarande beaktas.  
 

 
 

5.2 Övriga bidragsformer  
 
Byggnadsvårdsbidrag 
Om man ska söka bidrag för en renovering krävs det ofta att man har en dokumenterad 
kulturhistoriskt intressant byggnad alternativt att byggnaden ligger i en kulturhistoriskt 
intressant miljö. Då kan man söka ett så kallat Byggnadsvårdsbidrag hos Länsstyrelsen som 
efter undersökning tar beslut på ansökan.  
 
Bidraget består ofta av den så kallade merkostnaden som är den mellanskillnad mellan ett 
vanligt underhåll och de kulturhistoriskt inriktade vårdåtgärderna. Fastighetsägaren måste 
själv stå för en del av renoveringskostnaden och ha för avsikt att bevara byggnadens 
kulturhistoriska värde för framtiden.  
 

                                                 
 
20 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (2002)  
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Samtliga bidragsberättigade åtgärder ska utföras med en helhetssyn på byggnaden och med 
stor hänsyn till husets kulturhistoriska värde. Det som är trasigt rekommenderas att lagas 
framför att bytas ut.   
 
ROT-avdrag 
ROT-avdrag betalas ut genom skattereduktion för arbetskostnaden. För att du ska få bidrag 
krävs det att du äger bostaden där arbetet utförs eller att dina föräldrar bor i bostaden du helt 
eller delvis äger och där du betalar arbetet. Genom ROT-bidraget kan den sökande få tillbaka 
halva arbetskostnaden, dock högst 50 000 kronor per person och år. 

 
Till arbeten som man kan söka bidrag till hör: 

● Reparation och underhåll 
● Ombyggnad 
● Tillbyggnad 

 
Diskussionerna huruvida ROT-avdrag är bra eller dåligt är många. Det som är genomgripande 
i många av de forum som har skapats på internet, för exempel hänvisas till källor kapitel 11, 
är åsikter om att det endast är en viss målgrupp som har möjlighet att använda ROT-avdrag 
och att dessa gör det så mycket som möjligt. Enligt Hyresgästföreningen21 går större delen av 
bidragen till villaägare med goda inkomster medan de som bor i hyresfastighet eller villaägare 
som inte har de ekonomiska medel som krävs för att bekosta renoveringen inte kan ta del av 
bidraget.  
 
 
 
5.3 Referensobjekt   
 
Syftet med följande objekt är för rapportens författare en möjlighet att i arbetet kunna hänvisa 
till dessa samt att ge läsaren ett perspektiv på vad som anses vara bra och dåliga exempel 
inom byggnadsvård och renovering av byggnader. 
 
Inom Uppvidine kommun finns det både bra och dåliga exempel på objekt där man har utfört 
fasadrenovering. Byggnader som uppförs under en tidsepok följer vanligtvis en viss stil med 
karaktäriska drag, därmed har representativa byggnader från dessa olika epoker ett visst 
kulturvärde. Nedan följer ett bra och ett sämre exempel på renoveringar av äldre byggnader 
samt kommentarer på renoveringen av Åseda stationshus.  

 
 

5.3.1 Kulturhuset Gränslösa 
 
Byggnaden uppfördes i samband med etableringen av järnvägen. Det är ett tvåvåningshus 
idag innehållande en antikaffär på bottenplan och en lägenhet för uthyrning på övervåningen. 
Användningen av huset har varit sig lik sedan uppkomsten då det betjänade som en lokal där 
man anordnade kulturträffar och ställde ut samt sålde konsthantverk. Byggnaden anses som 

                                                 
 
21 www.hyresgasforeningen.se  (2013-05-06)  

http://www.hyresgasforeningen.se/


 
 

21 
 Emma Harnesk och Hannah Roos  

välbevarad med ett stort kulturhistoriskt värde som vittnar om järnvägens betydelse för 
samhället.  
 
År 1999 erhöll fastigheten ett bidrag för akut gavelrestaurering. Åtgärderna blev då att ta bort 
befintlig puts då fasaden uppvisade skador. Dessa skador hade troligen tillkommit av tidigare 
felaktig målning. Sedan dess bekostade fastighetsägaren själv renoveringen av samtliga 
fönster, utbyte av takavvattningssystemet, byte av plåt på balkongen samt restaurering av 
entrédörren. Man sökte sedan bidrag igen under våren 2000 för att kunna fortsätta 
restaureringen av fasaden men fick avslag då länsstyrelsen inte hade tillräckligt med pengar 
avsatta för att kunna prioritera arbetet.  
 
År 2001 tog länsstyrelsen beslut om att betala ut bidraget som skulle täcka de kulturhistoriska 
överkostnaderna för renovering och omputsning av fasaden. Högsta bidragsbeloppet sattes till 
393 563 kronor. Villkor för fastighetsägaren var att redovisa antagna offerter under våren 
2002. Arbetet var tvunget att utföras på ett hantverksmässigt sätt med traditionella material 
och metoder i samråd med Länsstyrelsen samt en antikvarisk kontrollant från Smålands 
museum.  
 
Ytterligare ett beslut från Länsstyrelsen togs senare under år 2002 då man bestämde sig för att 
återkalla en del av bidraget då de inlämnade offerterna angav att renoveringen blev billigare 
än förväntat. Det nya bidraget blev satt till 283 983 kronor.22  
 
I arbetet har rapportens författare valt att referera till fastigheten som ett bra exempel då man 
anser att fastighetsägaren har, både med egna medel och genom att söka bidrag gjort vad som 
är möjligt för att bevara den befintliga fasaden och därigenom också husets karaktär på ett bra 
sätt. Då byggnaden har funnits i Åseda centrum sedan början av 1900-talet är det en tydlig del 
av samhällets äldre historia som bör bevaras.  
 
Man har under renoveringen förhållit sig till de ursprungliga metoder och material som 
använts vid uppförandet och tidigare underhåll av byggnaden vilket är en viktig del i 
varsamhetsprincipen.  
 

                                                 
 
22 Fakta och beslutsunderlag från Länsstyrelsen Kronoberg (2013-05-08) se bilaga 6  
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Bild23 på kulturhuset Gränslösa 2013 av E.Harnesk 

 
 
 

5.3.2 1940-tals villa  
 

1940-talets byggnader karakteriserades ofta av en låg och bred byggnadsform i funkisstil. 
Slätputs var populärt i ljusgrönt eller grått och ett tegelbelagt sadeltak var vanligt 
förekommande. Tvåluftsfönster utan spröjs är också ett utmärkande drag likaså smidesräcken 
och hög sockel. Ytterdörren bestod ofta av karosseripanel, det vill säga smala träribbor som 
sattes ihop, som sedan målades i brunt eller rödbrunt med ett rektangulärt fönster i överkant.  
 
 

                                                 
 
23 E.Harnesk (2013-05-05) 
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 Bild24 på hus innan renovering tagen från föreläsningsmateral 
 
 
I Växjö kommun ligger denna villa som är uppförd på 1940-talet. Taktäckningen utgörs av 
svarta betongpannor vilket är det enda på huset som inte är original. Den släta putsen är 
avfärgad i en ljusgrön nyans. Entrén utgörs av en betongtrappa med två grönmålade träpelare 
som håller upp ett skärmtak. På den främre fasaden sitter det treluftsfönster utan spröjs och på 
sidofasaden ser man ett tvåluftsfönster. I befintligt skick ses den som en välbevarad och 
representativ byggnad från sin tid.25  
 

 
Bild26 på hus efter renovering tagen från föreläsningsmaterial  
 

                                                 
 
24 Föreläsningsmaterial i kursen 12HT BY035 - Byggnadsvård 1 (2012-09-21)  
25 Bäck, Katarina, Palmblad, Samuel (2004) Bland funkiskåkar och betonghus sid 106 
26 Föreläsningsmaterial i kursen 12HT BY035 - Byggnadsvård 1 (2012-09-21) 
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Efter en tid har man bestämt sig för att renovera huset. En sidoutbyggnad har tillkommit, 
entrén har försvunnit och ersatts med en trappa i trä och ett plåtskärmtak. Fönstren har bytts 
ut, en altan har uppförts och man har slagit på en träpanalen på den tidigare putsen som sedan 
målats i en vit nyans med tydligt markerade knutar och fönsterinramningar i grått.  
 
Då renoveringen har skett helt utan karaktärsbevarande i åtanke ses detta med grund i 
rapportens intresse som ett dåligt exempel ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Fastighetsägaren 
har helt enligt eget tycke och behov skapat lösningar som är tvärtemot de principer och 
riktlinjer som finns gällande byggnadsvård.  
 

 
5.3.3 Åseda stationshus 
 
För bilder hänvisas till avsnitt 6.1 sidan 30. 
 
Huset som uppfördes 1902 var ursprungligen klätt med en mörkröd träpanel. Taket var, 
baserat på vad det ser ut som på äldre foton, troligtvis av plåt. År 1956 bestämde man sig för 
en helrenovering av byggnaden, förutom att renovera invändigt valde man också att byta 
fönster och tak samt revetera fasaden.  
 
Under den tiden renoveringen ägde rum hade man i allmänhet en annorlunda syn på 
byggnadsvård. Den mörkröda liggande panelen och de karaktäristiska fönstren från början av 
1900-talet byttes ut för att få fram en, för tiden, modernare uppsyn.  
 
Trädetaljerna vid takfoten togs bort och man bytte ut den tidigare centrerade glasdörren till en 
mindre trädörr i kanten.  

 
Detta ses, då det var nästan 60 år sedan renoveringen gjordes, inte som något bra eller dåligt 
exempel. Men vad som kan konstateras är att byggnadens karaktär ändrats till nästintill 
oigenkännlig.  
 

 
 

5.4 Enkät 
 
För att få en inblick i fastighetsägares prioriteringar och få en känsla av hur mycket kunskap 
som finns gällande fasadrenovering hos allmänheten har en undersökning gjorts i form av en 
enkät. Detta är en mindre studie kring människors tänkande och ses som en del av arbetets 
bakgrund. Genom att ta in svar från fastighetsägare i olika målgrupper och områden 
återspeglar undersökningen förhoppningsvis ett genomsnittligt resultat. Anledningen till att 
undersökningen inte görs inom ett specifikt område är att Uppvidinge kommun inte bör skilja 
sig så pass mycket från övriga att det påverkar resultatet.  
 
Frågorna går igenom vilken typ av fasad man har samt om ägaren tidigare har renoverat eller 
om det finns ett nuvarande behov av renovering. De fastighetsägare som tidigare har 
renoverat eller vars byggnad är i behov av renovering ombeds också svara på viken typ av 
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åtgärd som har gjorts/krävts. Rapportens författare har valt att utesluta hur gammalt husen i 
fråga är då det anses att sammanställningen blivit då för omfattande.  
 
Den största avsikten är att undersöka behov, intresse och kunskapsnivå för fasadrenovering i 
nuläget. Det som är mest intressant för rapporten är fråga nummer 4. Kommunen och 
rapportens författare driver tesen att punkten bevarande av karaktär/kulturhistoria är 
ointressant för det stora antalet fastighetsägare och förhoppningsvis kan enkäten bekräfta 
detta. En uppföljning av frågan efter att bidraget har varit aktivt ett antal år kan vara av 
intresse och kanske visa på ett annorlunda utfall. 
 
Spridningen av enkäten har skett genom forum och utskick via mejl och för att få ett större 
antal svarande samt få ett tydligare resultat med en lättare sammanställning som följd gjordes 
frågorna enkla.  
 
De frågor som ställdes var:  

○ Vad har du för fasad?  
○ Har du tidigare renoverat din fasad? 
○ Är din fasad i behov av renovering just nu? 
○ Vad prioriterar du vid en fasadrenovering?  
○ Hur god kunskap har du om fasadrenovering?  

 
För fullständiga frågor och alternativ hänvisas till bilaga 12.1 
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6. Uppvidinge Kommun  
 
I detta kapitel behandlas fakta och historia för Uppvidinge kommun med nedslag i några 
utmärkande värdefulla kulturmiljöer och händelser som format kommunen till vad den är 
idag. Även en beskrivning av kommunens kulturmiljöplan tas upp.  
 
Om kommunen 
Uppvidinge kommun är beläget i mellersta Småland och gränsar till Högsby, Hultsfred, 
Vetlanda, Växjö och Lessebo kommuner. Kommunen bildades1971 då man slog ihop Åseda 
och Lenhovda köpingar med Nottebäcks och Älghults landskommuner. År 2012 uppmättes 
invånarantalet till 9276 personer vilket ger en befolkningstäthet på nästan åtta invånare per 
kvadratkilometer. Av dessa bor ungefär 80 % i de större orterna.27  
 
Uppvidinge betyder det Övre Skogslandet, ursprunget är lätt att förstå då 80 % av kommunens 
1178 km2 består av skog. Det finns fem tätorter: Åseda, Lenhovda, Nottebäck-Klavreström, 
Alstermo och Älghult, samt sex mindre orter: Alsterfors, Fröseke, Lindshammar, Marhult, 
Sävsjöström och Herråkra.  
 
I kommunen är det sammanlagt 13 områden som ingår i Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram 
Två av dessa är av riksintresse: Granhults kyrka och Sävsjö. Dessa områden är främst knutna 
till glasrikets industritraditioner men också till mindre samhällsmiljöer och byar med 
karaktäristisk bebyggelse.  
 
Kulturmiljö 
Utmärkande för Uppvidinge kommuns kulturlandskap är småskaliga jordbruk med odlingsrös 
och mycket stenmurar. Mangårdsbyggnaderna på gårdarna är ofta vackra med välbevarade 
ekonomibyggnader. Dessa ekonomibyggnader, då främst så kallade loftbodar, förknippas med 
Uppvidinge då det finns ett relativt stort antal kvar. Enligt kulturmiljöplanen ses dessa som ett 
av de viktigaste kulturarven att bevara.  
 
För att uppmärksamma bevarandet av kulturmiljön utser kommunen varje år ett 
byggnadsvårdspris och ett kulturlandskapspris. Priset går till den fastighetsägare som med 
varsamhet och tidstypiska material och metoder vårdar och restaurerar sin fastighet.28 
 
Som tidigare nämnt finns det inom kommunen två områden som är av så kallat riksintresse. 
Dessa två är området kring Granhults kyrka och hembygdsgård samt odlingslandskapet runt 
Sävsjö säteri.  
 
Glasriket 
Uppvidinge är också känt för att vara en del av det så kallade “Glasriket” vilket  
består av fyra kommuner i Kalmar och Kronobergs län som idag är ett välbesökt turistmål. I 
Uppvidinge etablerades det första glasbruket Johanstorp år 1858 och det andra 
Bockaskruf/Rydefors år 1863. Dessa två kommer sedan följas av 22 andra. Idag finns det 

                                                 
 
27 www.uppvidinge.se (2013-04-17) 
28 www.uppvidinge.se (2013-04-17)  

http://www.uppvidinge.se/
http://www.uppvidinge.se/
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ingen glasproduktion i Uppvidinge men både Lindshammar och Rosdala glasbruk finns kvar 
som populära resmål.  

 
Förutom glasbruken är det mekaniska verkstäder, gjuterier, sågverk, snickerifabriker och 
kraftverk som har haft stor betydelse för utvecklingen i kommunen.  

 
Bebyggelse 
Genom tiderna har jordbruket och skogen varit två av de viktigaste resurserna för Uppvidinge. 
Man började använda sig av vattenkraft tidigt för att ha möjlighet att driva kvarnar och 
sågverk. Snart uppkom även järnbruk i Klavreström och under tidigt 1800-tal ett antal 
pappersbruk och små manufaktursmedjor som alla var beroende av vattenkraften.  

 
De flesta av boningshusen som finns kvar i byarna idag tillkom på 1800-talet och är ofta 
tvåvånings parstugor. Många av de mindre husen har rivits eller glömts bort.  
Trots det att Uppvidinges befolkning år 1850 bestod av 1/30 militärer är det inte heller många 
av soldattorpen som står kvar.  

 
Under 1800-talets andra hälft uppkom en rad skolbyggnader som svar på den allmänna 
skolplikten som infördes 1842, de äldsta lades intill kyrkorna i form av en sockenstuga. Dessa 
delades av kommunen som hade sina möteslokaler där och kyrkan som stod för klassrum och 
lärarbostad. De bäst bevarade sockenstugorna finns i Nottebäck, Lenhovda och Herråkra, 
dessa tros vara byggda någon gång under 1800-talets mitt. Under sent 1800-tal och tidigt 
1900-tal uppkom också ett stort antal byskolor.  
 
Hembygdsgårdar finns det fem stycken om i Kommunen. Granhult, Lenhovda, Norrhult, 
Åseda och Älghult. Dessa äger tillsammans många värdefulla samlingar som med jämna 
mellanrum visas upp för allmänheten.  
 
 
 
6.1 Kulturhistoriskt skyddade miljöer 
 
Många av de naturreservat som är skyddade i Uppvidinge kommun har blivit det tack vare det 
genomgående kulturlandskapet. Två av de mest välbesökta är Våraskruv som ligger utanför 
Sävsjöström och Libbhults ängar utanför Klavreström. Våraskruv är en gammal arrendegård 
under Sävsjö säteri där stora delar av det äldre odlingslandskapet finns bevarat på 
sluttningarna ner mot Våraskruvssjön. Libbhults ängar, som är beläget på en höjd med stor 
utsikt, karaktäriseras av stora områden med ängs- och betesmark samt lundartade 
skogspartier.  
 
Dessa naturreservat tas om hand av Länsstyrelsen som även har ansvaret för att vårda och 
förvalta områdena. Anledningen till att bilda ett naturreservat kan enligt länsstyrelsen vara för 
att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att 
tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat bildas för att värna om den 
kulturpräglade miljön.  
 
Förutom natur- och kulturskydd ansvarar också Länsstyrelsen för att kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer ska skyddas som byggnadsminnen. Byggnadsminnen kan 
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vara byggnader, parker eller andra anläggningar som ses som “synnerligen märkliga”.29  
Ändringar på ett byggnadsminne får endast ske i samråd med Länsstyrelsen. För ytterligare 
information om skydd och bevarande av kulturmiljön hänvisas till avsnitt 5.1.  

 
I Uppvidinge finns det för närvarande tre byggnadsminnen: Norrhults Folkets Hus, Rosdala 
Glasbruk och Tingshuset i Lenhovda.  
 
 
Rosdala glasbruk 
I samband med uppkomsten av järnvägen mellan Växjö och Klavreström startades Rosdala 
Glasbruk 1895. Man specialiserade sig tidigt på lampglas och är idag landets enda 
kvarvarande belysningsglasbruk. Sedan 1983 finns det en unik museidel. 
 
I butiken säljer man fortfarande produkter från glasbrukets tidigare tillverkning samtidigt som 
det köps in varor från andra tillverkare. Man har också ett café och anordnar en del 
evenemang såsom loppmarknader, provsmakningskvällar och modevisningar. 
 
Rosdala glasbruk ses som en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö och blev ett 
byggnadsminne år 2000.  
 
 
 

 
Foto30 visar Rosdala Glasbruk  
 
 
                                                 
 
29 www.lansstyrelsen.se/kronoberg (2013-04-17)  
30 “Benefac” (2010) http://benefac.wordpress.com/2010/03/27/rosdala-glasbruk/ 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
http://benefac.wordpress.com/2010/03/27/rosdala-glasbruk/
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Norrhults Folkets hus och park  
År 1908 bildades Byggnadsföreningen Folkets hus i Norrhult efter att önskemål hade kommit 
in om en social mötesplats i samhället. Under nästkommande år samlade föreningen in pengar 
och år 1909 presenterades de första ritningarna. Material skänktes till stor del av allmänheten 
och efter många arbetstimmar av frivilligastod en byggnad klar med en A-sal innehållande 
scen, läktare och klädloger, en B-sal, kök, förstuga samt vaktmästarbostad på övervåningen. 
Invigningen ägde rum den 12 december år 1909. 
 
Nykterhetslogen Verdandi, som var en av de drivande delarna i föreningens tillkomst, 
tillsammans med fackföreningen vid Rosdala glasbruk var då de största andelsägarna.   
 
År 1929 köptes ett 8000 kvadratmeter stort markområde upp för att kunna anlägga en 
tillhörande folkpark. Snart hade man också planer på att uppföra en ny byggnad. Än en gång 
ställde allmänheten upp med bidrag och tack vare två större lån kunde man påbörja 
byggandet. Invigningen av Folkets hus och Folkets park ägde rum år 1937.  
 
År 1999 blev byggnaden med tillhörande park förklarat som byggnadsminne då det genom 
åren har behållt sin ursprunglighet i jämförelse med andra Folkets hus och parker i länet. 
Sedan utmärkelsen har en rad renoveringar gjorts med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen.  
 

 
Bild på Norrhults Folketshus31 

 
 

Lenhovda Tingshus 
Tingshuset i Lenhovda blev ett byggnadsminne redan år 1985 och var därmed ett av de första 
objekten i Kronoberg som blev skyddat. Byggnaden uppfördes år 1779 och genomgick en 
omgestaltning år 1898 då en glasveranda tillkom på framsidan och tingssalen utvidgades. I 
början av 1970-talet slutade Tingshuset att användas då tingsplatsen flyttades till Växjö 

 

                                                 
 
31  www.norrhultsfolketshus.se (2013-05-17)  

http://www.norrhultsfolketshus.se/
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Byggnaden är belägen i centrala Lenhovda och används idag som föreningslokal. Det som 
anses vara utmärkande är den ursprungliga planlösningen som till stor del är bevarad samt att 
tingssalen och häradshövdingens rum fortfarande finns kvar i gott skick. 
 
  
 

 
Bild32 på Lenhovda Tingshus 
 
Tingshuset tas också upp i Uppvidinge kommuns kulturmiljöplan33 där man förklarar hur  
Lenhovda under medeltiden blir tingsplats för Uppvidinge härad.  
 
  
Järnvägen 
Då järnvägens etablering varit en viktig del för hur Uppvidinge vuxit fram tas i  
följande stycke en del av järnvägens historia upp. 
 
Järnvägen gjorde att människor och framförallt råvaror kunde transporteras snabbare och 
enklare. Detta ledde snabbt till en början på den framtida industrialiseringen.  
 
Till Uppvidinge kom järnvägen år 1876 då sträckan Nybro-Orrefors-Sävsjöström invigdes, 
denna bana förlängdes sedan till Åseda och sedan vidare till Ösjöbol och Nässjö år 1914. 
Sträckan Växjö-Klavreström tillkom 1895, denna förlängdes också vidare först till Åseda år 
1902 och senare till Hultanäs och Virserum år 1911. 

 
Det smalspår som gick mellan Växjö och Åseda hade en spårvidd på 891 mm. En av 
anledningarna till att banan förlängdes till Åseda var Limhamnsbolaget AB Malmö 
Snickerifabrik.  
 

                                                 
 
32 Foto från http://thomas.pikabol.se/Articles/Dokument/Tinget.html (2013-05-10)  
33 Kulturarv att vårda (2000) sid.48  

http://thomas.pikabol.se/Articles/Dokument/Tinget.html
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Smalspåret köptes av staten år 1941. Banan trafikerades sedan fram till år 1984 då 
konkurrensen från bussar, bilar och lastbilar blev för stor. Den lades ner tills det att den köptes 
upp av ideella föreningar. År 1998 blev den sydvästra delen av banan försatt i konkurs och 
under år 2000 lämnade man in en ansökan för att få riva spåret mellan Sandsbro och Åseda. 
Uppvidinge kommunfullmäktige köpte då banvallen med tillhörande mark. Räls och slipers 
såldes och spåret började rivas den 22 november med början på Klavreströms bangård.  
 
Sträckan Åseda-Västervik finns fortfarande kvar men trafikeras mycket sällan.  
 
Åseda stationshus färdigställdes till invigningen av järnvägen år 1902.  
 
  

 
Foto34 på Åseda stationshus som det ser ut idag 
 

 
Foto35 på Åseda stationshus som det såg ut efter uppförande 

                                                 
 
34 “Libban” 2004 (http://www.flickr.com/photos/25245248@N08/3160152465/ 

http://www.flickr.com/photos/25245248@N08/3160152465/


 
 

32 
 Emma Harnesk och Hannah Roos  

6.2 Uppvidinge kommuns kulturmiljöplan 
 

Kulturarv att vårda är namnet på den Kulturmiljöplan man har tagit fram i Uppvidinge. Här 
tar man upp både miljöer och enstaka objekt inom kommunen som speglar olika tidsepoker 
och representerar sitt användningsområde samtidigt som de anses vara välbevarade. Planen är 
möjlig att använda som beslutsunderlag i kommunens kommande arbete med översiktsplan 
samt områdes- och detaljplaner. “Kulturarv att vårda” sågs som en storsatsning av 
Uppvidinge när den uppfördes av Eva Åhman och Annika Persson år 2000 och är fortfarande 
Kronobergs modernaste kulturmiljöplan.  
 
Innehållet i skriften börjar med en historisk beskrivning om Uppvidinge kommuns historia 
samt vilka lagar och principer man idag ämnar följa i kommande arbete med kulturmiljövård. 
Efter det har varje socken ett eget kapitel där man går igenom de händelser, miljöer och hus 
som bidragit till att forma bygden. Visionen med arbetet är att man inom kommunen 
fortsättningsvis skall sträva efter att bevara och säkra dessa miljöer för framtiden.  
 
De byggnader som idag är funktionella som bostäder och ingår i denna bok är alltså enligt 
kommunens anseende betydelsefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv och därmed värda att 
bevara. Dessa ses därför som lämpliga objekt för berörda fastighetsägare att söka bidrag för. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
35 Foto från Åseda hembygdsförenings bildgalleri www.aseda.net (2013-05-10)  

http://www.aseda.net/
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7. Fasad- och takmaterial  
 

Rapporten tar i följande avsnitt upp för- och nackdelar med olika material och hur man bäst 
ska underhålla sin fasad för att slippa större skador.  
 
Vid byte av fasad eller vid en större renovering bör alltid en fackman kontaktas, detta gäller 
även om fastighetsägaren planerar att utföra arbetet själv. Vad som också bör beaktas är att 
det ofta krävs bygglov för att byta eller måla om fasad, detta främst inom detaljplanlagt 
område.   
 
På Hållahus hemsida36 kan man läsa följande: Ur kulturhistorisk synpunkt bör man vid 
renovering och ombyggnad använda samma material som ursprungligen, eftersom materialet 
är en del av det som gör husets karaktär och dessutom berättar en viktig historia om den 
tidens byggande och människornas drömmar och mål. Att renovera det befintliga materialet 
istället för att ersätta det är dessutom både resurssnålt och ekonomiskt. 
 
Fasaden på ett hus har precis som det nämns på hemsidan en stor inverkan på byggnadens 
karaktär. De olika fasader rapporten lägger sin vikt på är trä-, puts- och tegelfasader. Förutom 
att det är fasaden som ger det första intrycket av ett hus är det också den tillsammans med 
taket som skyddar de inre delarna.  
 
Då ett fasadbyte är relativt dyrt rekommenderas i första hand att försöka underhålla den 
befintliga fasaden. På dinbyggare37 kan man läsa att om man utgår från plåtskivor som är det 
billigaste fasadmaterialet så är trä 20 % dyrare och tjockputs och tegel 60 % respektive 80 % 
dyrare.   
 
När man väl har bestämt sig för att byta fasad är det viktigt att tänka på hur stor inverkan det 
blir på både husets uttryck och samspelet med kringliggande bebyggelse. I ett kulturlandskap 
är ofta vissa fasadtyper vanligare än andra vilket gör att man måste ta hänsyn till de hus som 
finns omkring.  
 
Att tänka på  
I Kulturhistorisk värdering av bebyggelse av Axel Unnerbäck tar man upp några allmänna 
riktlinjer som bör beaktas innan man tar beslut om renovering:  
 

● Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar - bevara karaktären 
● Använd minsta möjliga ingrepp 
● Förhindra skador 
● Arbeta med traditionella material och traditionell teknik 
● Spara istället för att ta bort 
● Patinan är en del av åldrandet - inte en teknisk brist  

 
 
                                                 
 
36 www.hallahus.se (2013-05-09) 
37 www.dinbyggare.se (2013-05-09)  

http://www.dinbyggare.se/
http://www.hallahus.se/
http://www.dinbyggare.se/
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Underhåll 
Olika material kräver olika mycket underhåll. En träfasad behöver målas om och rengöras 
medan en tegelfasad är så gott som underhållsfri under en längre tid.  
 
Gemensamt för alla fasader är lokala skador som ofta uppkommer i samband med ett 
läckande stuprör eller omkring sockeln. När man upptäcker en skada är det därför viktigt att 
både reparera så fort som möjligt och att ta bort orsaken till skadan.  
Gå därför runt och inspektera fasaden minst en gång varje år, även om du inte misstänker 
fuktskada. 
 
Det man främst ska hålla utkik efter är sprickor och ojämnheter. Då skador som tidigare 
nämnts ofta uppkommer vid anslutningar och bakom stuprör bör man ha extra koll på dessa 
ställen. Se till att stuprör är hela och att hängrännorna är fria från skräp. Det bästa är att helt 
undvika växter nära fasaden, om det redan finns är det viktigt att titta bakom dessa. Var också 
noga med plåtbleck kring fönster och dörrar.  
 
 
Fasader genom tiderna 
Fram till 1800-talet var de flesta husen, främst på landsbygden, omålade timmerhus. Så 
småningom började rödfärgningen bli populärt och på många hus satte man stående 
locklistpanel. I slutet av 1800-talet slog putsen igenom då man ville efterlikna stenhus. 
 
I samband med industrialiseringen började även tegel bli ett vanligt fasadmaterial. Efter 1930-
talet uppfördes de flesta villor i gult eller rött tegel. Betonghusen putsades och trähusen 
kläddes med locklistpaneler.  
  
Under 1960- och 1970-talen utmärkte sig småhusen med slätputs och tegelfasader med vissa 
träinslag.  
 
 

 
7.1 Träfasad 

 
Träfasader har en lång tradition i Sverige då det alltid har varit ett tillgängligt material. Det är 
relativt billigt, lätt att arbeta med och få tag på samtidigt som det är hållbart om man väljer ett 
virke av bra kvalitet och om det sköts på rätt sätt. Då trähus och träfasader ses som billiga att 
producera blir kostnaden för husköparen lägre och man kan variera utseendet genom att välja 
kvalitet och träsort. En annan fördel med träfasad är att man enkelt kan ta upp nya hål i 
fasaden för fönster, dörrar, ventiler med mera samt fästa armaturer för att få en förändring i 
byggnadens utformning.   
 
En träfasad behöver regelbundet underhåll vilket består av målning, rengöring samt eventuellt 
utbyte av brädor som har spruckit eller blivit angripna av röta. Hur ofta man behöver måla om 
beror helt på husets läge och hur hårt det blir utsatt för väder och vind. Oftast brukar det vara 
sydsidan som är mest utsatt. En rekommendation är att måla om vart sjunde år men om färgen 
är intakt utan några flagor eller sprickor räcker det med att tvätta fasaden med jämna 
mellanrum.  
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Om man ser över sin träfasad regelbundet och upptäcker skadorna i tid är det både relativt 
enkelt och billigt att ersätta skadade delar med nya.  
 
Det finns olika typer av träfasader, på nyare hus är det vanligast med stående lockläktpanel. 
Fördelarna med stående panel är att vatten och smuts rinner av lättare än på liggande panel. 
Däremot är det större chans att ändträet blir skadat. Ett återkommande misstag fastighetsägare 
gör är att man glömmer att måla ändträet vilket öppnar upp för fuktskador. 
 
Färgen har börjat flagna?  
Om färgen börjat flagna på panelen bör man gå igenom fasaden. Efter det att man tvättat hela 
fasaden använder man sig av en stålborste för att få bort den lösa färgen. Om man märker att 
brädan under är dålig byts denna ut. De nya brädorna grundmålas innan och fasaden målas om 
med samma färg som tidigare. Ibland kan även slipning av vissa delar krävas innan ny färg 
läggs på.  
 
Helrenovering av fasad 
Då färgen börjar bli mycket dålig bör man helrenovera fasaden. Detta betyder att all gammal 
färg tas bort och man byter ut de delar som är dåliga. För att ta bort den gamla färgen 
använder man sig exempelvis av slipning och färgborttagningsmedel.  
 
Då all gammal färg är borta och de sämre delarna utbytta börjar man med att vid behov, då en 
modern färg används, slipa fasaden och grundmåla innan den nya färgen läggs på. Att man 
endast kan slipa då en modernare färg används beror på att en del äldre färg inte fäster på en 
slipad panel. Om man väljer att måla om i en ny färg kan man behöva söka bygglov från 
kommunen.  
 
På äldre hus rekommenderas också att byta ut det vindtäta skiktet under panelen när man ändå 
renoverar. Detta kan utgöras av en duk, asfaboard eller papp.  
 
Man har aldrig haft någon exakt dimension på brädorna i träpaneler. Idag håller man sig dock 
normalt till vissa standardmått. Om man har en äldre panel, främst med bredare dimensioner, 
måste dessa därför beställas i god tid innan renovering. På äldre hus är det vanligt att det finns 
en så kallad “fotlist” i nederkant av fasaden. Denna är enkel att byta ut vid behov.  
 
 
 
7.2 Putsfasad 
 
En putsfasad är så gott som underhållsfri förutom rengöring och eventuell avfärgning. I vissa 
fall kan mindre sprickor eller puts som lossnat behöva åtgärdas men annars kan fasaden ha en 
livslängd på cirka 50 år, efter den tiden kan det finnas ett behov att putsa om huset eller göra 
en grundlig renovering. Det underhåll som krävs beror till stor del på fastighetens utsatthet 
och yttre faktorer.  
 
Puts uppkom redan under medeltiden på naturstens- och tegelväggar. Under 1700- och 1800-
talet blev det också vanligt på träfasader. En putsfasad på ett trähus kallas för revetering. 
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För att putsen ska fästa på en trästomme använder man sig av olika metoder:  
● Små träpluggar slås in med täta mellanrum 
● Fasaden “hackas” med hjälp av en yxa  
● En vassmatta fästes på väggen 
● Diagonala ribbor fästes på väggen 
● Hönsnät fästes på väggen 

 
Ett av de vanligaste problemen hos en putsad trävägg är sprickor. Sprickorna uppkommer 
främst av sättningar och rörelser i trästommen samt fukt som trängt in.  
 
Idag gör man skillnad på tjockputs och tunnputs. Den äldre tjockputsen är 15-20 mm tjock 
och suger åt sig fukt som sedan torkar ut genom fasadytan. Detta gör att man inte får några 
fuktgenomträningningar som skadar fasaden. Den nyare tunnputsen däremot är helt 
vattenavvisande. Detta betyder att den varken kan ta in eller torka ut fukten på samma sätt 
som tjockputsen. Vid tunnputsning måste man därför vara mycket noggrann vid alla 
infästningar i fasaden så att fukten inte kan ta sig in bakom fasaden.  
 
Lagning 
Förr använde man sig av kalkbruk när man putsade husen. Dagens putsmaterial innehåller 
ofta cement vilket är ett hårdare och tätare material. Detta gör att fuktvandringen genom 
materialet upphör och fukten blir istället instängd bakom putsen. På grund av detta är det idag 
många hus som tar mer skada av en renovering än om man hade låtit den gamla skadan 
kvarstå.  
 
Vid renovering skall man alltså vara noga med att få tag på så lik materialsammansättning på 
den nya putsen som den befintliga. Plastfärger bör undvikas på putsade hus då det kan bidra 
till röta i stommen på trähus och frostsprängning i putsen på stenhus.   
 
Riktlinjer för att bestämma putstyp:  

● Hus uppförda före 1950-talet har ofta en fasad av ren kalkputs 
● Ett sätt att se skillnad på olika puts är att cementputsen är lite gråare i tonen jämfört 

med kalkputs som ofta är vit  
● Genom att känna på putsen kan man märka att gammal kalkputs är mer porös och 

smular lätt sönder mellan fingrarna medan en kalkcementputs är något hårdare.  
 
Mindre renoveringar av putsen klarar man ofta att göra utan hjälp. Man använder sig då av en 
stålborste för att få bort gammal färg innan underlaget förvattnas ett dygn innan 
putsningsarbetet påbörjas. Det lättaste är att köpa färdigblandat kalkbruk som sedan stryks på 
i olika skikt. Vanligen brukar man stryka i två skikt då det första är ca 1-1,5 cm tjockt och 
därpå ett ytbruk som endast är några millimeter tjockt.  
 
Målning av en putsad fasad kallas för avfärgning. Som nämnt tidigare måste färgen precis 
som putsen kunna släppa igenom fukt. Här använder man sig därför också av kalk.  
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Bilden38 visar omfattande släppning av puts 
 

 
7.3 Tegelfasad 
 
Tegel ses som ett lättskött och hållbart material där det enda egentliga underhållet består av att 
fylla på murbruket mellan stenarna vid behov. Alger och mögel fäster inte på materialet vilket 
gör att det inte kräver samma rengöring som andra material.  
 
Historia 
Teglets ursprung kan följas tillbaka till medeltiden. Efter 1930-talet blev det betydligt 
ovanligare att uppföra hela hus i tegel och man började istället använda fasadteglet.  
 
Röda tegelfasader var vanligast i början men senare kom det också mycket gult. Under 1960-
talet blev det alltmer populärt med brunlaserade eller rödfärgade träpartier i tegelfasaden 
vilket snart byttes av mot slammade tegelfasader i gråvit ton med träpartier mellan fönstren.  
 
Material  
Tegel är gjort av lera som pressas i formar och sedan bränns. Olika färger och egenskaper 
uppnås genom lerans sammansättning och temperatur under bränningen.   
 
Fördelarna med tegel är att det ofta står emot fukt bra. Den risk för fuktskador som uppstår för 
bakomliggande konstruktion är då fasaden är trasig eller om det ligger murbruk på botten av 
luftspalten bakom fasaden. Detta kan hindra det vatten som gått igenom fasaden från att rinna 
undan. Skador på bakomliggande konstruktion repareras oftast från insidan.  
 
Att fasaden går sönder kan bero på frostskador som uppkommer när vatten kommit in bakom 
fasaden. Det kan också vara en följd av armering som har korroderat, sprickor i fogar eller på 

                                                 
 
38 http://www.byggare.n.nu/objekt (2013-05-20)  

http://www.byggare.n.nu/objekt
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rörelser i stomme och grund. Dessa är problem som är svåra att upptäcka innan stenen har gått 
sönder.  

 
Underhåll 
Det man kan göra för att underhålla sin tegelfasad är att byta ut de tegelstenar där du 
upptäcker hål. Du bör också vara uppmärksam på sprickor och hål i fogen mellan 
tegelstenarna. Om sprickor finns bör man undersöka så att väggen bakom inte är skadad och 
kontrollera att ingen fukt finns i sprickan eller hålet innan du reparerar fogen. Vid ifyllnad av 
fog är det viktigt att samma bruk som det befintliga används. Annars är det risk att lagningen 
gör mer skada än nytta. 
 
Den främsta anledningen till att man väljer tegel är att man vill ha en underhållsfri fasad. 
Trots att det är dyrare än andra material anser de flesta att det är värt pengarna. En tegelfasad 
kan klara sig upp till 30 år utan underhåll. 
 

 
 

7.4 Fönster 
 
I detta avsnitt behandlas endast äldre fönster och underhåll av dessa. Detta med anledning av 
arbetets inriktning på byggnadsvård.  
 
Idag är det vanligt att fastighetsägare väljer att byta ut sina fönster. Antingen som en del av en 
renovering, ex i samband med fasadbyte, eller med förhoppningen att förbättra huset ur 
energisynpunkt. I dessa fall är det inte allt för sällan fastighetsägaren prioriterar kostnad eller 
vilka fönster som i eget tycke är estetiskt tilltalande framför vad som går ihop med husets 
karaktär.   
 
Historia 
Fönsters utformning och uppbyggnad genom tiderna kan berätta mycket om en byggnad. 
Spröjsen som delar fönstren är hjälpkonstruktioner för att sätta samman glasrutorna. På 1700-
talet lärde man sig att tillverka större glas. Detta ledde till att man istället för blyspröjs som 
tidigare användes började med mer stabila träspröjs.  
 
Förutom den tekniska funktionen är det spröjsen och indelningen av fönstret som hjälper till 
att visa på dess ålder. Till en början hade man ofta relativt små rutor, fyra, sex eller åtta i varje 
fönsterbåge. Under 1700-talets senare del gick man över till större glasformat med färre 
spröjsar.  
 
Under sekelskiftet 1800-1900-tal börjar man återigen använda sig av fler spröjs. Denna gång i 
arkitektoniskt syfte. Antingen för att variera fasaden eller för att efterlikna tidigare stilar.  
 
När fönstren började göras öppningsbara var man tvungen att förstärka konstruktionen med 
hörnjärn samtidigt som den blev försedd med gångjärn samt stängnings- och öppningsbeslag. 
Beslagen som från början var mycket dekorativa har genom tiderna tonats ner i olika steg och 
är därför även de en karaktäristisk del från/av byggnadens ursprung.  
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Att byta ut sina fönster, ändra på spröjsning eller fönstrets placering kan alltså ha en stor 
inverkan på husets utseende och karaktär. I många fall är det inte ens nödvändigt att byta 
fönster då de gamla fortfarande är fullt funktionella.  
Underhåll och restaurering av fönster 
För att gamla fönster ska hålla så länge som möjligt är det viktigt att de underhålls löpande. 
Kitt, färg och beslag måste hållas i bra skick. Ibland kan man också behöva reparera fönstret 
genom att byta ut vissa delar.  
 
De vanligaste skadorna på äldre fönster är rötangrepp i spröjsar och bågens undre del.  
Vid renovering brukar det i regel räcka med: 

● Byta bågarnas undre ramstycke 
● Byta yttre delen av underkarmen  
● Kitta om fönstren, ofta räcker det med att komplettera löst kitt 
● Slå in och byta ut träpluggarna i hörnen 
● Måla bågarna med oljefärg 

 
Vid målning och kittning av äldre fönster rekommenderas linoljekitt och linoljefärg. Det är 
viktigt att tänkta på att glasfalsen måste rymma tillräckligt med kitt för att klara av att täta 
fönstret ordentligt. Detta gör att man helst inte borde använda nytt 3mm glas i äldre bågar. 
Äldre glas har vanligen en tjocklek på 1,5 mm.  
 
Gammalt glas och beslag kan oftast köpas i byggnadsvårdsbutiker och glasmästerier.  

 
 

 
1600-tal  
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 1700-tal 
 

 
 
1800-tal 
 

 
Tidigt 1900-tal  
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1920-tal 
 
 

 
1930-tal  
 
Bilder39 på olika fönsterutformningar genom tiderna.  
 
 

7.5 Tak  
  
Taket brukar kallas husets femte fasad och samspelar lika mycket som de andra 
fasaderna med husets helhetsintryck och omgivande miljö. Takets lutning, bredd och 
höjd ingår i huset karaktär och är en viktig del när det gäller att bevara husets uttryck. 
Ett helt och tätt tak är a och o för att byggnaden ska skyddas mot nederbörd. Under 
historien och på olika platser har olika takbeläggning varit vanliga, främst beroende på 
vad husbyggarna hade tillgängligt i sin närliggande natur. Halm, torv, vass, stickspån 
och skiffer var vanliga men under 1800-talet och senare har tegeltak nästan dominerat 
helt. Bytte man under den tiden husets takbeläggning la man nästan alltid 
tegelpannorna över den redan existerande takbeläggningen. Under samma tid blev 
också plåttak mer vanligt bland hus som inte tillhörde högreståndsbebyggelsen, kyrkor 
eller liknande. Att tegel och plåt blev vanligare under den här perioden berodde främst 
på att tillgången ökade och priset sänktes tack vare nya metoder att producera 
materialen. 

                                                 
 
39 Antell, Olof (Riksantikvarieämbetet 1988) Fönster-historik och råd vid renovering  
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Takets lutning visar ofta tydligt vilken sorts material som ursprungligen användes som 
material, beroende på tekniska krav såsom vattenavrinning, materialets tyngd och dyl. 
krävdes olika lutning. 
 
 

 
Bild40 visar taklutning för olika material  

  
 
Torv 
Torvtaket var länge det vanligaste bland bostadshus på landsbygden och ändå fram till 1800-
talet var det en vanlig syn. Torv kräver en relativt flack takvinkel för att inte hasa ner och då 
torven också är tung bygger man vid takfoten en längsgående bräda, mullbrädan, för att ge 
stöd åt torven. Torven läggs i två lager, understa lagret med rotsidan uppåt och det översta 
lagret med rotsidan neråt, och är både värmeisolerande och fukthållande men dess främsta 
uppgift är att hålla nävern undertill på plats. Torven läggs nämligen på flera lager av näver 
som bildar ett fuktisolerande tätskikt. Om man vill lägga eller renovera ett torvtak idag kan 
man istället för näver använda sig av papp eller en ventilerad plastmatta då näver kan vara 
svårt att få tag i. 
 
Hus med torvtak har vanligen rejäla och breda vindskivor för att skydda det tjocka lagret torv. 
 
 
Plåt 
Skivtäckta tak av järnplåt har funnits i flera hundra år men var tidigare ett väldigt dyrt 
alternativ som endast användes på kyrkor, högreståndsbyggnader och liknande byggnader.  
Färg och format har varierat kraftigt under historien och kan berätta mycket om byggnaden. 
De första plåttaken bestod av smidd järnplåt med mindre format. Den smidda plåten 
dominerade fram till 1800-talet då man tack vare tekniska framgångar började framställa 
tunnare falsad plåt. Skivorna fästs i varandra med hjälp av olika varianter av falsar som sedan 
tätades med olja. I takt med att tekniken utvecklades blev plåtarna också större och de som 

                                                 
 
40 http://www.byggnadsvardvarmland.com/pdf/byggnadsvard/bv_tak_grund.pdf (2013-05-07) 

http://www.byggnadsvardvarmland.com/pdf/byggnadsvard/bv_tak_grund.pdf
http://www.byggnadsvardvarmland.com/pdf/byggnadsvard/bv_tak_grund.pdf
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idag är vanligast att se har formatet 60 x 90 eller 60 x 120. Dessa blev vanliga under mitten på 
1800-talet och har använts en bra bit in på 1900-talet, fram tills dess att bandplåten kom.  
Samtidigt som de större formaten blev vanliga började man också tillverka förzinkad eller 
galvaniserad plåt som hade bättre hållbarhet än den tidigare svartplåten. 
 
 Falsarna kan ge ledtrådar om hur gammalt taket är, fram till 1900-talet använde man sig t.ex. 
alltid av enkelfals. Även falsarnas placering kan berätta om takets ålder, fram till 1920-talet 
lades plåten i ett jämnt rutmönster men sedan övergick man till att lägga plåtarna växelvis 
förskjutna med en halv plåtlängd. Vid nyläggning av plåttak bör både plåtformat och 
läggningsmetod bibehållas för att inte förändra takets utseende. 
 
Om skivplåt var vanligt på bostäder, kyrkor och dylikt så användes korrugerad plåt på 
industrier och ekonomibyggnader. Pannplåt har funnits i ca. 100 år och påminner om ett falsat 
plåttak men är billigare. Sinuskorrigerad plåt har funnits sedan mitten på 1800-talet men 
trapetsprofilerad plåt är nyare och bör inte användas vid nyläggning då det har ett helt annat 
uttryck. 
 
 

 
Bild41 visar olika typer av plåt 

 
Vid underhåll av plåttak bör man först alltid undersöka omfattningen av rost samt ev. 
ytbehandling av taket. Något som kan orsaka stora skador på plåttak är borttagning av is. 
 
 
 Tegel 
Takteglet är ett av de äldsta materialen och kom till Sverige under medeltiden men det var 
inte förrän på 1600-talet som det blev mer använt, då främst i städer och på större herrgårdar. 
Teglets brandsäkerhet och minimala underhållskrav gjorde det populärt, men länge var det 
alldeles för dyrt för “vanliga hus” på landsbygden. Den enkupiga pannan dominerade fram till 
slutet av 1800-talet då man skapade den flackare tvåkupiga pannan och tillverkningen också 
effektiserades. Det var ungefär nu våra, ur moderna ögon sett, klassiska svenska hus fanns i 
varje by. Det vill säga hus med rött tegeltak och träpanel målad med rödfärg. Det var inte 
ovanligt att teglet lades på det redan befintliga spåntaket.  
 

                                                 
 
41 http://www.byggnadsvardvarmland.com/pdf/byggnadsvard/bv_tak_grund.pdf (2013-05-07) 

http://www.byggnadsvardvarmland.com/pdf/byggnadsvard/bv_tak_grund.pdf
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Tegel har en lång livslängd vid bra underhåll och får en levande yta med tiden. 
Frostsprängningar är vanligen betydelselösa men spruckna pannor bör bytas ut och 
hängrännor rensas årligen. 
 
Betongpannor har funnits sedan ca. 1900 och efterliknade tegelpannorna i form och storlek. 
De hade dock inte samma hållbarhet och var av ojämn kvalitet. Vid behov av nya pannor att 
reparera sitt tak med kan det idag vara svårare att hitta de gamla betongpannorna än gamla 
tegelpannor. 
 
Tak med pannor bör vid byte läggas om med samma variant som behöver bytas ut, ett hus 
med enkupigt tegel ser inte likadant ut med betongpannor, och ett hus med betongpannor från 
1920-talet byter karaktär med moderna betongpannor som är större och tyngre. 
 
 

 
Bild42 visar olika typer av tegel 

 
  
Papp 
I Sverige har man använt sig av takpapp i ca. 200 år, vanligast var det på ekonomibyggnader. 
Idag använder man främst papp som underlag till andra material. Från början bestod papptak 
av råpapp som beströks med olika ämnen för att bli fuktavvisande, såsom trätjära och senare 
stenkolstjära. Med jämna mellanrum beströk man sitt tak och strödde på sand eller krossat 
skiffer för att skydda mot sol och brand. I början av 1900-talet kom papp med 
asfaltsbeläggning som var tåligare än stenkolstjära. Asfaltbelagd papp dominerade 1900-talet 
fram till ca. 1970. Dagens takpapp är egentligen inte papp utan består av asfaltimpregnerad 
polyesterduk. Papptak lades under senare delen 1800-talet med lodräta våder på trekantslister 
för att under 1900-talet övergå till släta tak med horisontellt överlappande våder i ett eller två 
lager. 
 
Papptak underhålls var 3-5 år med tjär- eller asfaltsstrykning. Stryker taket gör man lättast i 
solsken. Vid nyläggning av tak bör det läggas med samma metod som det gamla för att bevara 
byggnadens uttryck, i dagens handel finns i princip enbart modern ”papp” att köpa. 
  
 
 

                                                 
 
42 http://www.byggnadsvardvarmland.com/pdf/byggnadsvard/bv_tak_grund.pdf (2013-05-07) 
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Eternittak 
Eternit blev vanligt i Sverige i början av 1900-talet, från början importerade man materialet. 
Eternit är ett varumärkesnamn för asbestcementtak. Eternit har många fördelar, det är 
brandsäkert, är lättbearbetat och nästintill underhållsfritt. Under 30-50-talen var eternit ett 
vanligt takmaterial, både till nybyggda hus och för befintliga byggnader vars tak behövde 
bytas. När man på 70-talet upptäckte att asbest är cancerframkallande förbjöds det. 

 
Eternittak anse åldras vackert och har en lång livslängd om man håller det rent från smuts och 
mossa. Eternittak har karaktäristiska former och bör inte bytas ut om det är fungerande, byt 
istället enstaka dåliga partier mot asbestfria plattor. 
  
 
Skorstenen 
Skorstenen är en av husets detaljer som ger karaktär och ett visst arkitektoniskt uttryck. Vid 
ommurning bör form och krön behållas. Har huset två skorstenar bör man inte ta bort den ena, 
trots att den kanske inte används, då förstör man symmetrin på huset. Beroende på tid i 
historien har skorstenarna haft olika utformningar, fram till 1800-talet var de ofta långa och 
smäckra, runt 1900 la man ner stor möda på skorstenens utformning och krönets utkragningar 
kunde ha en mängd olika varianter. I och med funktionalismens intåg på 30-talet blev 
skorstenarna enklare och utan utsmyckningar. 
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8. Resultat och analys   
 
8.1 Bidrag 
Kommunen har 100 000 kronor per år att distribuera till de fastighetsägare som är beredda på 
att renovera sin fasad enligt kommunens önskemål. Då kommunen inte utnyttjade bidraget 
under år 2012 har man i år, 2013, den dubbla summan att dela ut. Kommunen vill främst att 
de berörda husen skall restaureras i enlighet med ursprungliga material och metodval. 
 
Bidraget beräknas inte täcka hela renoveringskostnaden utan är endast menat som en 
“uppmuntran” som förhoppningsvis täcker de merkostnader som kan tillkomma vid en 
renovering som tillämpar principerna för byggnadsvård. För att få möjlighet att ta del av 
bidraget föreslås att de kriterier som redovisas i avsnitt 8.3 uppfylls. Då kommunen har 
begränsade medel och vill att så många som möjligt ska kunna utnyttja bidraget kan summan 
exempelvis baseras på en procentsats av den slutgiltiga renoveringskostnaden. Denna summa 
kan då också anpassas beroende av antal sökande.  
 
 
 
8.2 Tillvägagångssätt för ansökan om bidrag 
 
För att kunna söka bidrag krävs det att fastigheten har ett behov av renovering alternativt 
restaurering. Som fastighetsägare bör man ha klart för sig vad man vill uppnå med projektet. 
För att göra en avgränsning angående vilka som kommer bli berättigade till bidrag vill 
kommunen se att fastigheten har någon form av dokumenterat kulturhistoriskt värde. För att ta 
reda på detta kan man ta kontakt med en antikvarisk rådgivare eller ansvariga på kommunen.   
 
Dokumentation samt ingående information om byggnaden och dess renoveringsbehov krävs 
för att kommunen ska kunna göra en bedömning av ansökan. För fastighetsägare är det en god 
idé att göra en grundlig undersökning av sin byggnad så att fastighetsägaren själv har så god 
kunskap om dess material och funktion som möjligt. Grundläggande fakta angående fasad- 
och takmaterial finns att hämta i denna rapport. Genom fotografier, ritningar och 
beskrivningar samt en beräknad totalkostnad ska materialet vara tillräckligt för att 
kommunens handläggare ska få en god insikt i projektet och kunna fatta ett beslut gällande 
omfattning av eventuellt bidrag. 
 
 
Avsikt och syfte 
Bidraget utgår till åtgärder som syftar till att bevara byggnadens fasad och därigenom förlänga 
dess överlevnad. 
 
Bidraget utgår till byggnader med originalfasad, inte till återställande av originalfasad om 
denna inte längre finns kvar utan är utbytt vid ett tidigare tillfälle. 
 
Bidragets syfte är att uppmuntra till korrekta fasadåtgärder trots en eventuell kulturhistoriskt 
motiverad merkostnad. Denna merkostnad innebär som tidigare nämnts exempelvis 
användning av traditionella material och metoder.  
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8.3 Enkät 
 
Resultatet av enkäten bekräftar teorin om det mycket låga intresset hos fastighetsägare för 
bevarandet av karaktär och kulturhistoria vid en eventuell renovering. Trots det att många 
angivit flera svarsalternativ var det ytterst få som valde detta som en prioritering. Utfallet av 
enkäten ses som en bakgrund för problemformuleringen i detta arbete. Att resultatet följer det 
som man med detta arbete vill motverka ses i nuläget som en utgångspunkt för att genom 
arbetet och efterföljande utdelning av uppmuntransbidrag starta en positiv trend.  
 
Fråga 1 tar upp vilken sorts fasad man har. Här var resultatet påtagligt att majoriteten har 
träfasad. Då trä fortfarande ses som det vanligaste fasadmaterialet i Sverige trots det faktum 
att material med mindre krav på underhåll har börjat bli mer och mer populära finns det 
bakgrund för utfallet. 

 

 
 

Diagram 1 visar en översikt av resultatet på frågan angående vilken fasad man har.  
 
 
I fråga 2 fick de svarande ange om de tidigare renoverat sin fasad och i så fall vad som då 
åtgärdades. Sammanställningen visade här på ett mycket jämnt resultat. Av de som tidigare 
angett att de har renoverat fasaden är det många som har bytt panel och målat om vilket inte 
är så konstigt då det var så pass många som hade träfasad. Huruvida ommålning kan ses som 
en renovering är dock från författarnas och rapportens synvinkel tveksam. Då ett flertal av de 
svarande har angett detta som en åtgärd kommer det att tas med i sammanställningen av 
resultatet.  
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Fråga 3 kan knytas ihop med föregående fråga då man här ska ange om ens fasad är i behov 
av renovering just nu. Utfallet här blev dock något annorlunda då majoriteten svarade nej. 
Detta kan bero på flera orsaker. Då enkäten inte tar upp hur länge den svarande har bott i 
huset eller hur längesen det var sedan renoveringen ägde rum finns det inget underlag för att 
göra några vidare undersökningar om resultatets orsak. Det som har angetts som det 
vanligaste problemet är att hela eller delar av panelen behöver bytas ut samt att man är i 
behov av ommålning.  
 
Fråga 4 är den som är mest intressant i relevans till arbetets syfte då fastighetsägarna svarar på 
vad man främst prioriterar vid en fasadrenovering. Här är det många som har valt att ange mer 
än ett svarsalternativ. Sammanställningen ger ett jämt utfall mellan långsiktig ekonomi, 
estetiska aspekter och underhållsmässiga aspekter. Av samtliga svar är det endast 6% som 
anger att man prioriterar att bevara husets karaktär vilket ger en tydlig bild av hur lågt 
intresset för denna typ av renoveringar faktiskt är. I Uppvidinge kommun ser man detta som 
ett växande problem. Som tidigare nämnts i början av detta avsnitt ses denna undersökning 
som ett underlag för ett framtida arbete. Efter en period då arbetet har blivit publicerat, de 
principer som har tagits upp är presenterade och kommande bidrag har införts vore det därför 
relevant att göra en uppföljande undersökning som förhoppningsvis ger ett annorlunda 
resultat.  
 
På denna fråga fanns det också en del kommentarer. Dessa påpekade att ekonomin spelar in 
vilket i många fall kan vara en avgörande faktor för vad man väljer att prioritera. Att renovera 
enligt de estetiska aspekter man helst vill uppnå kanske kostar mer än vad man för tillfället 
har råd med. Detta kan också tänkas vara en bidragande orsak till det låga intresset för att 
försöka bevara karaktären på sitt hus genom att använda sig av något dyrare material.  
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Diagram 2 visar en översikt av resultatet på frågan angående vad man som fastighetsägare prioriterar vid en 
fasadrenovering.  
 
 
Fråga 5 ger fastighetsägaren möjlighet att utvärdera hur god kunskap man har gällande 
fasadrenovering. Alternativen är god, tillräcklig eller ingen alls. Resultatet blev även här 
ganska jämnt med en knapp majoritet på alternativet god.  
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Diagram 3 visar en översikt av resultatet på frågan hur god kunskap fastighetsägare har om fasadrenovering.  
 
 
Genom ett tips fick vi kontakt med en familj som precis har blivit färdiga med sin 
fasadrenovering. De har valt att byta ut sin tidigare gula tegelfasad mot en vitaktig träfasad. 
Då ett fasadbyte är ett stort projekt valde man i detta fall att anlita ett företag som utförde 
arbetet. På frågan om varför de valde att byta till träfasad svarade de: “Vi bytte fasad för att vi 
blev så illa tvungna. Teglet började spränga sönder, och takfoten var inte tillräckligt utbyggd, 
så det behövdes också göras. Vi valde träfasad för vi tycker det är fint, och man har möjlighet 
att förändra det.”1 I samband med renoveringen av fasaden har man också passat på att 
uppföra ett uterum på husets framsida. Att teglet börjar sprängas sönder är som tidigare 
nämnts i teoridelen ett av de vanligaste problemen när det gäller tegel. Oftast är det ett 
bakomliggande konstruktionsproblem som är orsak. I detta fall valde man att byta hela 
fasaden istället för att renovera den befintliga vilket idag är relativt vanligt. Att försöka 
förhindra alla fastighetsägare från att byta fasad är inte möjligt och inte heller nödvändigt. 
Trots allt är det ägaren som ska bo och trivas i huset. Enkäten visar att det främst är en 
prioritering på den långsiktiga ekonomin, husets estetiska intryck och underhållsmässiga 
aspekter som är de bidragande orsakerna till varför man väljer att renovera på ett visst sätt. I 
detta fall hänvisar man främst till en prioritering på det estetiska.  

 
Det man kan ta hänsyn till och tänka på är att hitta rätt hus från början. Man vet oftast med sig 
vad man föredrar som fastighetsägare. Om man är ute efter ett modernare hus som man har 
möjlighet att förändra bör man inte köpa en fastighet med dokumenterat värde av hänsyn till 
varsamhetsprincipen.  
 
För samtliga svar och förhållanden hänvisas till bilaga i tabell 1 avsnitt 12.2.  
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8.4  Jämförelse med tidigare bidrag  
    
I Uppmuntransbidrag till landsbygdens ekonomibyggander43 berättas det att bidraget 
utformades för att öka intresset och kunskapen om lantbrukets bebyggelse och 
odlingslandskapets kulturmiljövärden hos fastighetsägare och andra intresserade. Det kan 
översättas till Uppvidinge kommuns mål att öka intresset och motivera fastighetsägare att 
skaffa mer kunskap kring sina byggnader.  
 
Av de punkter som i rapporten sammanfattade resultatet av bidraget är nedanstående tre av 
störst intresse att fokusera på för Uppvidinge kommu då det är detta resultat kommunen vill 
uppnå.  
 

○ Satsningen har bidragit till ett ökat intresse hos fastighetsägarna för 
byggnadsvård och underhåll. 

○ Satsningen har fått ett stort gensvar från allmänheten med många ansökningar 
som följd. 

○ Bidraget har, trots att summan varit låg, motiverat fastighetsägarna att ta hand 
om sina ekonomibyggnader. 

 
Här ser man en stor skillnad från Kristianstad kommuns byggnadsvårdsbidrag. Där har man 
inte märkt någon skillnad, varken i antalet ansökningar eller ökat intresse hos allmänheten.  
Skillnaden kan delvis ligga i att man i Kristianstad aldrig har gjort en liknande uppföljning, 
dessutom är antalet sökanden lågt och gör att det finns svårigheter i att jämföra med det större 
upptagningsområde som RAÄ har. 
 
En förklaring till skillnaden i intresseförändringen kan ligga i att Kristianstad kommun har 
minimal spridning av informationen kring bidraget. Om invånarna inte vet att bidraget 
existerar kan man heller inte mäta en ökning av ansökningar. Här kan Uppvidinge kommun 
dra lärdom och se till att informationen når ut till alla berörda. En uppstartskampanj med 
annonsering skulle kunna vara ett alternativ. 

 
När det kommer till kriterier för bidraget skiljer de sig åt i det fallet att Kristianstad kommun 
aktivt väljer att prioritera byggnader som är synliga för ett stort antal människor. Det har 
varken länsstyrelserna eller Uppvidinge kommun valt att inkludera. I Uppvidinge kommun 
hade då urvalet av byggnader blivit litet eftersom invånartätheten är låg och många byggnader 
som kan komma ifråga för bidraget ligger utanför tätorterna. Använder man sig av det 
kriteriet får man också en sämre geografisk spridning av bidraget.  

 
Kristianstad kommun har, i motsats till länsstyrelserna i rapporten, en formulering som säger 
att mindre projekt kan söka bidraget i efterhand. Däri ligger en tolkningsfråga huruvida vad 
som är små eller stora projekt. Däremot är själva summans syfte densamma, meningen är att 
den ska täcka miljöbetingade merkostnader. Detta kan man använda sig av i Uppvidinge, 
dessa merkostnader kan troligtvis vara en stor anledning till att man nu har de dilemman 
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angående byte av fasadmaterial som har uppkommit. Kan man som kommun gå in och täcka 
en del av dessa så har dilemmat delvis försvunnit. 
 
Ordet värdefull kommer in i båda bidragen och är genomgående viktigt för bidragsbeviljande. 
Kristianstad kommun har som villkor att byggnaden och åtgärden fortsatt ska underhållas, 
annars kan bidraget komma att dras tillbaka i efterhand.  
 
Precis som de olika länsstyrelserna har Kristianstad kommun satt tidsgränser för påbörjat och 
avslutat arbete, dessa är dock relativt generösa och Uppvidinge skulle kunna sätta en stramare 
tidsram. 
 
En skillnad från länsstyrelserna som både Kristianstad och Uppvidinge har gemensamt är att 
bidraget ifråga inte är lagstyrt och därigenom mer fritt för avsteg från kriterier och 
bedömningar. 
 
 
 
8.5 Kriterier  
 
För att bestämma vilka som har rätt att ta del av bidraget samt sätta gränser för hur mycket de 
enskilda fastighetsägarna skall erhålla krävs kriterier där man relativt enkelt kan avgöra hur de 
efterföljs. Efter genomförd åtgärd och efterföljande kontroll av kommunen delas bidraget ut. 
 

 
8.5.1 Analys av kriterier från rapporten Uppmuntransbidrag till 
landsbygdens ekonomibyggander 
 
Nedanstående kriterier är alla med i de jämförda bidragen i rapporten Uppmuntransbidrag till 
landsbygdens ekonomibyggander, de är de kriterier uppmuntransbidraget kommer utgå från i 
resonemanget kring framtagandet av kriterier till Uppvidinge kommun. 
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Bilden44 visar samma figur som i avsnitt 4.1 är tagen från rapporten “Uppmuntransbidrag till landsbygdens 
ekonomibyggnader” och visar antal länsstyrelser som använder listade kriterier. 
 
 
Det första kriteriet är ett av de viktigaste, det är ju just det kulturhistoriska värdet bidraget har 
som syfte att bevara. Kriteriet ifråga om material är en naturlig följd på den första kriterien. 
Krav måste ställas på både material- och metodval för att uppfylla några kulturhistoriska 
värden. En sådan kriterie kan möjligen framstå som luddig och svårtolkad men 
huvudmeningen är att man följer sin specifika byggnad och inte frångår de material och 
metoder som har använts. Hur de vanligaste materialen har använts genom tiderna finns 
sammanfattat i kapitel 7. Även i rapportens lista över föreslagna kriterier tas liknande aspekter 
upp, dock med viss modifiering.  
 
Istället för att “arbetet ska utföras med hänsyn till kulturhistoriskt värde” ingår punkten 
“åtgärden ska överrensstämma med byggnadens karaktär”. Denna tillsammans med punkten 
“byggnaden ska vara bevaransvärd och kulturhistoriskt värdefull”, ger små alternativ till 
tolkning. En byggnad som är bevaransvärd och kulturhistoriskt värdefull besitter en viss 
karaktär och eventuella åtgärder ska följa den stil och särdrag som byggnaden präglas av. 
Detta gäller alla husets element. 
 
Här är det viktigt att påpeka att en historiskt värdefull byggnad oftast har en samlad helhet, 
därför är även föregående och framtida åtgärder en viktig del i bidragets kriterier. Ett hus med 
originalfasad från år 1910 men med moderna betongpannor på taket har frångått sin karaktär. 
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Inom detaljplan behöver man dessutom bygglov för att byta fasad- och takläggningsmaterial 
som väsentligt förändrar byggnadens karaktär, där har kommunen en uppgift att hålla sig 
uppdaterade och vara restriktiva med att godkänna sådana bygglov för hus som anses 
bevaransvärda. Utanför detaljplansområde är reglerna mer fria och kommunen får här svårare 
att kontrollera. Det behövs ett kriterie som säger att fastighetsägaren förbinder sig till att 
bibehålla den karaktär på huset som man faktiskt fick bidrag för. Det skulle kunna innebära 
att man inom en viss tid inte får göra ändringar som strider mot byggnadens kulturhistoriska 
värden. 

 
Ett kriterie som talar om byggnadens karaktär är nödvändigt i det aktuella sammanhanget. 
Däremot behöver byggnaden inte nödvändigtvis vara väldokumenterad från början även om 
det kan vara till hjälp i undersökningar kring husets historiska utseende. En rapport och 
dokumentation av åtgärden under arbetets gång är dock en stor fördel för framtida ägare och 
åtgärder, samt för kommunens kontroll av arbetet. En sådan kriterie bör vara inkluderad. 
 
7 av ovanstående 24 punkter innefattar tidsaspekter, kriterier beträffande tidskrav är till viss 
del relevanta för uppmuntransbidraget. Då antalet ansökningar inte förväntas vara omfattande 
eftersom det är en relativt liten kommun, kan ansökningarna hanteras löpande utan krav på 
senast ansökningstid och dylikt. Däremot rekommenderas att kommunen sätter en sluttid för 
ärendet, det vill säga hur lång tid fastighetsägaren har på sig att slutföra åtgärden efter beslut 
om bidrag har tagits. Detta för att se till att pengarna används på korrekt sätt men också för att 
sådan gräns underlättar för både kommun och fastighetsägare i hanteringen av ärendet. En 
fasad- eller fönsterrenovering är nödvändigtvis inget omfattande arbete utan en 
färdigställandetid bör röra sig om cirka 6 månader. Ett alternativ är att i samband med beslut 
både fastställa ett startdatum för arbetets inledning och ett datum för avslut. I framtagen 
kriterie fastställs att fastighetsägaren ska färdigställa arbetet inom överrenskommen tid. 

 
Ett relevant kriterie som delvis hänger samman med tidskrav är det angående att bidrag inte 
kan sökas efter påbörjat arbete. Det bör tillämpas även i Uppvidinge kommuns 
uppmuntransbidrag, det hänger delvis samman med kriteriet om kontroll av arbete som också 
rekommenderas ingå i Uppvidinges kriterier. Har arbetet påbörjats blir det svårare att 
kontrollera åtgärden, det är en fördel för kommunen att vara involverade från start eftersom 
man redan då kan ha inblick i planeringen av åtgärden.  

 
Det finns fyra punkter angående byggnaden belägenhet (punkter 12, 20, 22, 23), av dessa är 
enligt rapportens författare endast punkt 20 applicerbar på Uppvidinges kriterier. Punkt 12 
anses underförstådd och överflödig och de övriga två avser ekonomibyggnader vilket inte är 
aktuellt då Uppvidinges bidrag enbart utgår till byggnader som används som bostad. Punkt 20 
är däremot en punkt som samspelar med kriteriet om byggnadens karaktär. Platsen där 
byggnaden är uppfördspeglar en stor del av byggnadens funktion och utseende, den sätter 
byggnaden i sitt sammanhang och är därför en viktig del av byggnadens karaktär. 
 
Angående krav på antikvarisk medverkan anses det som något önskvärt men inget  
som kommunen generellt bör kräva och inget som kommer ingå i föreslagna kriterier. 
Antikvarisk rådgivning finns alltid att tillgå och kan bli relevant i vissa fall. Ansökningarna 
går också igenom en granskande process hos kommunen och tillsammans med 
fastighetsägaren kan man vid behov utforma en ram för åtgärden. 
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En del av syftet med bidraget från kommunens sida är att öka kunskapen hos fastighetsägare, 
där fyller kravet på de omfattande bilagorna till ansökan en relevant roll. Vid ansökan av 
bidraget blir det då en naturlig följd att man lär sig och inhämtar information angående sin 
byggnad och dess behov. I kriteriet uttrycks att fastighetsägaren ska bifoga tillräckligt 
material för ett beslutstagande, det vill säga foton, ritningar, en beskrivning av behovet och 
planerade åtgärder. Ett fåtal av kriterierna på ovanstående figur är inte nämnda och räknas av 
författarna som oaktuella för kommunens bidrag. 
 
 
8.5.2 Kriterier till uppmuntransbidrag för fasadrenovering i Uppvidinge 
kommun 
 
Nedan följer föreslagna kriterier för uppmuntransbidraget i Uppvidinge kommun, i 
punktform. Antalet kriterier har begränsats till ett minimum, dels för att det inte ska 
överväldiga och avskräcka eventuella sökanden, och dels för att underlätta hanteringen av 
bidraget för kommunen. 

  
 

• Byggnaden ska vara värd att bevara och kulturhistoriskt värdefull 

• Åtgärden ska överrensstämma med byggnadens karaktär 

• Kommunen kan ställa villkor kring materialanvändande och hantverksmässiga 

metoder 

• Fastighetsägaren ska med ansökan bifoga tillräckligt material för ett beslutstagande 

• Fastighetsägaren åtar sig att färdigställa arbetet inom överrenskommen tidsram 

• Kontroll av arbete kommer att utföras 

• Byggnaden ska användas som bostad 

• Byggnaden får inte vara flyttad eller flyttas 

• Bidrag kan ej sökas för påbörjat arbete 

• Ägaren ska utföra dokumentation av åtgärd under arbetets gång 

• Kommunen ställer krav på framtida åtgärder på byggnaden 
 
 

 
8.6 Broschyr och ansökan 
 
Som en framtida hjälp för intresserade fastighetsägare har en broschyr gjorts. Broschyren tar 
kortfattat upp det mest väsentliga gällande fasadmaterial samt går igenom de kriterier som 
förslagsvis bör uppfyllas av den sökande. Det finns också en anmälningsblankett, se bilaga 8, 
som fastighetsägare skickar in till kommunen vid ansökan om bidrag.  
 
Broschyren är ett förslag på hur Uppvidinge kommun i framtiden ska ge ut information om 
och marknadsföra bidraget till allmänheten samtidigt som intresserade ges en möjlighet till 
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vidare hänvisningar och ansökan. Då ansökan tas in av kommunen löpande tas ingen hänsyn 
till datum och broschyren kan därför tryckas upp vid behov. Innehållet med faktadel har gjorts 
kort med vidare hänvisningar till litteratur för att fastighetsägarna själva skall kunna gå 
vidare. Broschyren redovisas i bildform i bilaga 7.  
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9. Diskussion   
 

 
Undersökning 
Enkäten som gjordes sammanställdes med 32 svaranden. Fler inkomna svar hade möjligen 
kunnat ge en bättre och mer rättvis bild av den egentliga situationen. Detta hade kunnat göra 
en skillnad i både resultat och slutsats men dock utan att påverka de kriterier som tagits fram 
vilket var huvudmålet att leverera genom detta arbete.   
 
 
ROT-avdraget 
Ett problem som kan uppkomma om man ser till kulturmiljön är att de villaägare som 
utnyttjar ROT ibland kan påbörja arbeten endast på grund av att det blir billigt. Man kanske 
passar på att byta fönster eller tak när man “ändå håller på” att renovera fasaden, eller 
renoverar köket när man “ändå håller på” att göra en utbyggnad. Dessa renoveringar kan 
möjligen tendera att vara mindre genomtänkta och kan leda till att byggnadens autenticitet och 
karaktär försvinner trots att renovering av de utbytta delarna egentligen inte var nödvändig.  
 
Om detta stämmer eller ej har det inte hittats några konkreta undersökningar kring. Faktum 
kvarstår dock att det främst är en viss målgrupp som använder sig av och utnyttjar fördelarna 
med ROT-avdraget vilket gör, om ovanstående hypotes stämmer, att det också är en viss typ 
av hus som “drabbas”.   
 
 
Jämförelse av bidrag 
I rapporten Uppmuntransbidrag till landsbygdens ekonomibyggander – En sammanställning 
av åtta läns utvecklingsarbete45 radas en mängd positiva effekter upp. För att se huruvida 
Uppvidinge kommun kan tillgodose sig samma effekter bör man göra en uppföljning av 
bidraget när det har varit aktivt i ett antal år. En förutsättning för det positiva resultatet bör 
vara ett bra och fungerande informationssystem som når ut till de som skulle kunna dra nytta 
och ha intresse av bidraget. Vi ser inga anledningar till att inte också Uppvidinge kommun 
skulle kunna nå goda resultat och se ett uppsving av intresset kring fasadrenovering i 
kommunen. Svårigheterna ligger möjligen i att kommunen inte har en större andel 
fastighetsägare med byggnader som uppfyller bidragets kriterier och kan nyttja bidraget. 
Därför är det svårt att rent kvantitativt mäta intresse- och attitydförändringar. Ett rent 
allmänintresse bland kommunens befolkning går såklart att undersöka.  
 
Eftersom bidraget, precis som Kristianstads kommuns bidrag, inte är lagstiftat har kommunen 
möjligheten att vid speciella skäl frångå checklistan trots att eventuella kriterier inte är 
uppfyllda. Ett sådant exempel skulle kunna vara att speciella fall kan söka bidrag i efterhand 
om kommunen anser att åtgärden är synnerligen väl utförd eller att byggnaden är extra 
utmärkande i kommunen. I ett sådant fall kan det tydligt klargöras att bidraget är ett 
erkännande av god byggnadsvård och en uppmuntran till fortsättning i samma riktning. 
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Ett annat exempel som skulle kunna komma ifråga är kriteriet angående flyttad byggnad. 
Kriteriet är tydligt i sin sak och vi menar att en byggnad alltid hör hemma på sin befintliga 
plats, där den allt som oftast ingår i ett sammanhang och en miljö. Men finner kommunen att 
byggnaden har ett stort värde skulle kommunen kunna besluta att kringgå detta kriterium. 
 
Information kring bidraget anser vi vara en stor del av att väcka intresset hos allmänheten, sett 
till erfarenheter från Kristianstad kommun verkar det som att spridning av material är ett 
måste för att se en skillnad i attityd hos invånarna. Om det nu är det kommunen är intresserad 
av. En uppföljning av bidraget är också av betydelse.  
 
 
Kriterier 
De framtagna kriterier som har utformats i resultatet baseras på redan använda kriterier från 
olika länsstyrelser och har analyserats av författarna. Resultatet är till stor del subjektivt då vi 
har valt de kriterier vi anser viktiga. Andra författare kanske hade kommit fram till ett annat 
resultat. Dock vet vi att flera av kriterierna, eller liknande, faktiskt används för 
uppmuntransbidrag och verkar fungera utmärkt. 
 
Vi har valt att hålla kriterierna till ett lågt antal för att inte bedömningar av ansökningar ska 
bli för omfattande.  
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10. Slutsats  
 
Nedan svaras kortfattat på frågeställningarna från avsnitt 1.2.  
 
 

• Vad är ett varsamt förhållande till byggnadsmiljön?  
 

• Hur prioriterar människor gällande renovering av fasader? 
 

• Vilka kriterier ger pengar i ansökan om bidrag?  
 
 
Den ursprungliga problemformuleringen för arbetet var att ta fram kriterier till ett 
Uppmuntransbidrag för Uppvidinge kommun. För att kunna göra detta har det krävts 
tillräckligt med bakgrund som kan styrka resultatet. Frågeställningarna som formulerades i 
början av rapporten har kommit att tas upp under arbetsgången.  
 
 
Varsamt förhållande 
Ett varsamt förhållande till byggnadsmiljön är en genomgående princip i hela arbetet och då 
främst i teoridelen som tar upp riktlinjer och lagar för korrekt byggnadsvård. Vi anser att ett 
varsamt förhållande till byggnadsmiljön är att rätta sig efter byggnadens behov. Ett varsamt 
förhållande är att respektera de material och metoder som användes när huset byggdes och 
inse att det som fungerade då troligtvis är bäst för fortsatt underhåll av huset idag. I ett 
varsamt förhållande ingår också att skaffa sig kunskap om den byggnadsmiljö som omger oss. 
 
  
Fastighetsägares prioriteringar 
I resultatet av enkäten kan man se att intresset för bevarande av karaktär är mycket lågt. 
Istället dominerar den egna estetiska smaken, underhållsmässiga aspekter och långsiktig 
ekonomisk hållbarhet. Dessa svar speglar den allmänna synen som man har noterat i 
Uppvidinge kommun när det kommer till fasader.  
 
 
Kriterier 
De kriterier som vi i arbetet tagit fram till kommunen är relativt få för en lättare hantering. De 
kriterier som är en förutsättning för utbetalande av bidraget är de två första. De andra anser vi  
är väsentliga för ett väl fungerande bidragssystem. 
 
De framtagna kriterierna är som följer:  
 

• Byggnaden ska vara bevaransvärd och kulturhistoriskt värdefull 

• Åtgärden ska överrensstämma med byggnadens karaktär 

• Kommunen kan ställa villkor kring materialanvändande och hantverksmässiga 

metoder 



 
 

60 
 Emma Harnesk och Hannah Roos  

• Fastighetsägaren ska med ansökan bifoga tillräckligt material för ett beslutstagande 

• Fastighetsägaren åtar sig att färdigställa arbetet inom överrenskommen tidsram 

• Kontroll av arbete kommer att utföras 

• Byggnaden ska användas som bostad 

• Byggnaden får inte vara flyttad eller flyttas 

• Bidrag kan ej sökas för påbörjat arbete 

• Ägaren ska utföra dokumentation av åtgärd under arbetets gång 

• Kommunen ställer krav på framtida åtgärder på byggnaden 
 
 
Vi anser att resultatet är väl grundat på analyser av befintligt forskningsläge och omfattande 
bakgrundsarbete. Den insats vi har gjort och de kriterier som vi har kommit fram till är tänkta 
att fungera, hänvisas till och brukas i det framtida arbetet med att dela ut uppmuntransbidrag 
till kulturhistoriskt korrekta fasadrenoveringar inom Uppvidige kommun.  
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12. Bilagor  
 
 

1. Enkät 

2. Sammanställning enkät 

3. Samtal med Petra Mohager  

4. Sammanställning av bidragsansökan Kristianstad kommun 

5. Kommunal författningssamling Kristianstad kommun 2005 

6. Beslutsunderlag kulturhuset Gränslösa 

7. Broschyr  
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Bilaga 1  
 

Undersökning för fastighetsägare med inriktning på 
fasadrenovering 

 
 

1.  Vilken typ av fasad har ditt hus?   
 

● Trä 
● Tegel 
● Puts  
● Annat 

 
 

2.  Har du tidigare renoverat din fasad?  Om ja, vad åtgärdades?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

3.  Är din fasad i behov av renovering ? Om ja, vad behöver åtgärdas?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

4. Vad prioriterar du när du renoverar?  
 

● Långsiktig ekonomi  
● Kortsiktig ekonomi  
● Estetiska aspekter  
● Bevarande av karaktär  
● Underhållsmässiga aspekter  
● Övrigt:_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
 

5. Hur stor kunskap har du om fasadrenovering?  
 

○ Ingen alls  
○ Tillräcklig 
○ God kunskap 
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Bilaga 2 

 
 

Tabell 1 visar sammanställning av enkät.  
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Bilaga 3 
 
Telefonsamtal med Petra Mohager den 2013-05-10. Svar återgivna av Hannah Roos 
 
1. Hur länge har det funnits? Vet ej, Sedan minst 2001, har hittat ärenden sedan 2001. 
(Kom ett kommunbeslut 2005.) 
  
2. Hur kom idén upp? Finns det någon förebild? 
Vet ej. 
  
3. Hur utformades det? 
Vet ej. 
  
4. Hur ser bidragets upplägg ut? Söker man i förväg eller i efterhand? Vilka steg behöver man 
ta? 
Fritt från kommunbeslut, se bilaga 5. Enligt kommunbeslutet 2005 §12 ska ansökan innehålla 
en väl dokumenterad kostnadsredovisning avseende kostnad såväl som merkostnad för hela 
åtgärden samt beskrivning och/eller ritning. Till stora projekt beviljas ansökan om bidrag 
enbart om inte åtgärden har påbörjats medan bidrag till små projekt kan beviljas i efterhand. 
Bidraget avser bara miljöbetingade merkostnader. Inom 2 år efter beviljat bidrag måste 
åtgärden påbörjas, inom 5 år ska den vara färdigställd. Om fastighetsägaren inte bibehåller 
byggnadens skick efter iordningställandet kan kommun kräva tillbaka bidraget. 
  
5. Hur sprider ni informationen att bidraget finns? Vad finns det för informationsmaterial? 
Informationen finns på hemsidan, kan ta kontakt med ex. Petra för ytterligare frågor. 1 gång 
om året annonserar man i en tidning som Kristianstad kommun ger ut. 
  
6. Hur mycket pengar delas ut varje år? Finns det en bestämd summa som delas ut till varje 
enskild bidragstagare? Det finns 250 000/år men allt delas inte alltid ut. Ingen bestämd 
summa. 
  
7. Är det många som söker bidraget? Nej, t.ex. var det 12 ärenden 2008, 10 2009, 6 st. 2010 
och 9 2011. 
  
8. Hur fungerar det, det vill säga, vem bestämmer vem som ska få bidrag? Byggnadsnämnden 
tar ett beslut. 
  
9. Finns det särskilda kriterier att uppfylla? Finns det kanske till och med en sorts checklista 
som följs? Tjänstemän skriver ett förslag till nämnden som gör en bedömning av byggnaden. 
Viktigt är hur värdefull den anses och hur stor glädje kommunens invånare har av den. 
Lättast att få bidrag har en byggnad som ligger där många ser den, centralt eller kanske vid 
en väg osv. Såklart kan en byggnad vid en otrafikerad grusväg också få bidrag om den anses 
extra värdefull. 
  
10. Vilka sorts byggnader prioriteras? Se fråga 9. 
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11. Finns det någon typ av byggnad som ni ofta märker problem med eller där invånarna 
gärna vill förändra sin fasad/tak/fönster? Nej, svårt att se mönster när det är så få ärenden. 
Enligt sammanställningen finns det en bred spridning. (Se bilaga  4.) 
  
12. Har ni märkt någon skillnad i invånarnas sätt att se på renovering/byggnadsvård? Har 
intresset för korrekt vård (ur ett antikvariskt perspektiv) ökat? Nej, inte direkt. 
  
13. Finns det någon sorts åtgärd som dominerar bland bidragen? T.ex. renovera sin puts-fasad 
eller bevara sitt enkupiga tegeltak? Se bilaga 4, väldigt spridda åtgärder bland ärenden. 
  
14. Hur är spridningen av bidragen, geografiskt och byggnadskategoriskt? Geografiskt se 
fråga 9, byggnadskategorisk svårt att se då man får bidrag för så skilda ärenden. 
  
15. Är någon typ av byggnad överrepresenterad? Se svar till fråga 11. 
  
16. Har ni något antikvarisk medverkan i form av t.ex. hjälp från Länsstyrelse eller dylikt? 
Kommunen har en anställd byggnadsantikarie som är certifierad. 
  
17. Har ni märkt några problem/svårigheter med bidraget? Nej. Inget de har märkt eller tänkt 
på. 
  
18. Är det något som är extra bra eller något som ni skulle vilja ändra på? Är ej lagstyrt vilket 
innebär att nämnden kan ta beslut om bidrag även för byggnader som av någon anledning 
kanske hamnar utanför kriterierna. 
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Bilaga 4 
 
Nedanstående tabell är en sammanställning gjord av Kristianstad kommun som visar antal 
sökanden som har fått avslag eller beviljat bidrag mellan åren 2008-2012. 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 
 
 

 
Bild visar framsida och första uppslaget i broschyren 
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Bilden visar andra uppslaget och baksida från broschyren  
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Bilaga 8 

 



 

 
 

Fakulteten för teknik 
391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 
Tel 0772-28 80 00 
teknik@lnu.se 
Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 
 
 
 


	Sammanfattning
	Summary
	Abstract
	Förord
	1. Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.1.1 Uppdrag

	1.2 Syfte och frågeställning
	1.3 Mål
	1.3.1 Kommunens mål
	1.3.2 Våra mål
	1.3.3 Gemensamma mål

	1.4 Avgränsningar

	2. Källor och metod
	2.1 Källor
	2.2 Metod
	2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod
	2.2.2. Komparativ metod

	2.3 Kritik till valda källor och metod
	2.3.1 Utredarnas erfarenhet


	3. Genomförande
	4. Forskningsläge
	4.1 Riksantikvarieämbetet
	4.2 Kristianstad kommun
	4.3 Uppvidinge kulturmiljöplan

	5. Teori
	5.1 Varsamhet och PBL
	Boverket har här satt upp ett mål, “God bebyggd miljö”, som man hoppas kunna uppnå år 2020. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ...
	5.2 Övriga bidragsformer
	5.3 Referensobjekt
	5.3.1 Kulturhuset Gränslösa
	5.3.2 1940-tals villa
	5.3.3 Åseda stationshus

	5.4 Enkät

	6. Uppvidinge Kommun
	6.1 Kulturhistoriskt skyddade miljöer
	6.2 Uppvidinge kommuns kulturmiljöplan

	7. Fasad- och takmaterial
	7.1 Träfasad
	7.2 Putsfasad
	7.3 Tegelfasad
	7.4 Fönster
	7.5 Tak

	8. Resultat och analys
	8.1 Bidrag
	8.2 Tillvägagångssätt för ansökan om bidrag
	8.3 Enkät
	8.4  Jämförelse med tidigare bidrag
	8.5 Kriterier
	8.5.1 Analys av kriterier från rapporten Uppmuntransbidrag till landsbygdens ekonomibyggander
	8.5.2 Kriterier till uppmuntransbidrag för fasadrenovering i Uppvidinge kommun

	8.6 Broschyr och ansökan

	9. Diskussion
	10. Slutsats
	11. Källhänvisning
	12. Bilagor
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4
	Bilaga 5
	Bilaga 6
	Bilaga 7
	Bilaga 8


