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Inledning  
 

Det finns ett starkt intresse för kulturhistorisk bebyggelse!  

I kulturmiljöerna frodas kreativitet, här samsas många 

näringsverksamheter med omtyckta och unika bostäder. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ger städer och miljöer sin unika 
karaktär och bidrar till att stärka den lokala identiteten. Samtidigt 
lockar vårt kulturarv turister från hela världen.  

Idag är det få som ifrågasätter att våra kulturmiljöer ska underhållas, 

skyddas och utvecklas. Rivningar och ovarsamt underhåll förknippas 

snarast med en ålderdomlig syn på stadsutveckling och allmänheten 
tar ofta för givet att all kulturhistorisk bebyggelse omfattas av ett 

starkt skydd.  

Kommunerna har ett stort ansvar för att utveckla och skydda 

värdefulla byggnader och miljöer genom de verktyg som plan- och 

bygglagen erbjuder. Genom dessa kan kommunerna verka för en 
hållbar utveckling där kulturmiljövärden tas till vara och betraktas 
som en resurs i samhällsbyggandet.  

Med hjälp av ett relativt nytt källmaterial som består av en omfattande 

analys av formellt skyddade byggnader i elva län och närmare 200 

kommuner kan nu en kvalitativ analys av kommunernas arbete 
genomföras. 

 

Cecilia Lindqvist                              Kristofer Sjöö                 

 Byggnadsantikvarie                            Byggnadsantikvarie                 
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    Bakgrund 
 

I samband med att Plan- och bygglagen infördes 1987 fick landets 
kommuner ett utökat ansvar för att tillvarata kulturvärdena i den 

byggda miljön. Den nya lagen gav kommunerna möjlighet att i 

detaljplaner och områdesbestämmelser införa bestämmelser om 
skydd och varsamhet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Det utökade ansvaret förutsatte att kommunerna fick stöd i form 

av kunskap och råd från länsstyrelserna och länsmuseerna. Men 

hur och i vilken utsträckning det fungerat enligt planerna har varit 

svårt att säga eftersom mycket få utvärderingar gjorts, och i de 
fall de genomförts varit av stickprovskaraktär.  

Målsättningen med projektet Räkna Q har varit att tillföra en 

tillförlitlig indikator som kan användas inom den nationella, 
regionala och kommunala miljömålsuppföljningen.   

Ökar eller minskar aktiviteten? Genom att kartlägga bestämmelser 
om varsamhet och skydd av kulturvärden har myndigheterna fått 

en samlad bild av kommunernas generella aktivitetsnivå samtidigt 

som indikatorn pekar ut vilken bebyggelse som skyddats. 

Länsstyrelserna och kommunerna har även fått tillfälle att granska 
tillämpningen av Plan – och bygglagen. Projektet har öppnat upp 
för många frågor;  

• Har lagen tillämpats på rätt sätt?  

• Har bestämmelserna efterföljts?  

• Finns det fler byggnader som borde ha ett skydd?  

• Vilka bestämmelser ska användas och hur ska de 
formuleras? 



 
 

Miljömålen 

 Nationella mål - God bebyggd miljö  
 

Riksdagen har antagit 16 miljömål som beskriver den kvalitet och det 

tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är 

ekologiskt hållbara på lång sikt. Målet för Sveriges miljöpolitik är att 

överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora 
miljöproblemen är lösta, det innebär att till år 2020 ska de viktiga 

åtgärderna vara genomförda med undantag för klimatåtgärderna som 
löper till år 2050. 

God bebyggd miljö är ett av de sexton miljökvalitetsmål som 

riksdagen antagit. God bebyggd miljö är ett komplext mål som i sina 
delmål omfattar många olika frågeställningar.  

”Städer,  tätorter och annan bebyggd miljö  ska utgöra en god och hälsosam 

livsmil jö samt medverka till  en god regional och g lobal miljö .  Na tur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.  Byggnader och an läggningar ska 

lokaliseras och u tformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 

god hushå lln ing med mark,  vatten och andra resurser f rämjas.”  

 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har nio preciseringar:  

- Hållbar bebyggelsestruktur 
- Hållbar samhällsplanering 

- God vardagsmiljö 

- Kulturvärden i bebyggd miljö 
- Infrastruktur 

- Natur- och grönområden 

- Miljöanpassade transporter 

- Hälsa och säkerhet 

- Hushållning med energi och naturresurser samt förebyggande av 
avfall 



 
 

 

 

Precisering nr 4 Kulturvärden i bebyggd miljö:  

”Det kulturella,  historiska och arkitektoniska arvet i  form av värdefulla 

byggnader och bebyggelsemiljöer samt pla tser och landskap bevaras,  används 

och utvecklas” 

 

Nuvarande förslag på innebörd/förtydligande 

–  An tikvarisk kompetens och kunskap  används av berörda mynd igheter och av 

fastighetsägare vid  förvaltning och förändring av bebyggelsen. 

–  Kommunala och  regionala kunskapsunderlag är geogra fiskt heltäckande 

samt utvecklas och används fortlöpande. 

–  Minst 30 procent av all bebyggelse som anses särskilt  värdefull enligt plan-

och bygglagen omfattas av ett  formellt  skydd. 

 

Huvudindikatorer 

För uppföljning av preciseringen har Boverket om sedan tidigare 

beslutat om fem indikatorer, som presenteras på Miljömålsportalen;  

- Antal kommuner med antikvarisk kompetens  

- Planering kulturmiljö  

- Antal byggnadsminnen 

- Skydd genom rivningsförbud 
- q-märkt 

  



 
 

  



 
 

Metod 
 

Metoden har gått ut på att länsstyrelserna granskat samtliga 

detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft mellan år 

1987 och framåt och registrerat skydds- och varsamhetsbestämmelser 
i en geodatabas.  Arbetet har kunnat ske effektivt på länsstyrelsen där 

samtliga planer som vunnit laga kraft finns arkiverade i särskilda 

planarkiv.  Registreringen av data har skett i en enhetlig geo-databas 
enligt en manual som RUS tagit fram. I handboken finns riktlinjer för 

obligatoriska uppgifter, vilket varit ett krav för nationell samordning. 

Övriga frivilliga uppgifter varje län registrerat utifrån egen 
ambitionsnivå.   

Med skydd avses i detta sammanhang bevarandesyftande 
planbestämmelser såsom: 

- skyddsbestämmelser 
- varsamhetsbestämmelser 

- rivningsförbud  

- markanvändningsbestämmelsen Q 

Dessa bestämmelser har bedömts ge uttryck för en distinkt avsikt att 
skydda en kulturhistorisk byggnad.  

I dagsläget har 12 länsstyrelser genomfört indikatorn; Skåne, Kalmar, 

Halland, Västra Götaland, Kronoberg, Östergötland, Södermanland, 

Örebro, Värmland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Av dessa 
ingår samtliga län utom Södermaland i anslysen. 

Registrering av nya objekt i de tolv undersökta länen görs 

kontinuerligt av länsstyrelserna enligt överenskommelse med RUS.  

Databasen skickas årligen till RUS och Boverket för nationell 
samordning.  

         



 
 

Osäkerheter i materialet 
 

Källmaterialet omfattar skydds- eller varsamhetsbestämmelser i 

detaljplan eller områdesbestämmelser.  Det innebär att skyddet kan 
variera från rivningsförbud kombinerat med detaljerade 

skyddsbestämmelser till mycket allmänt hållna bestämmelser eller 

riktlinjer. Däremot saknas en bedömning av skyddets relation till 
byggnadens kulturvärden.  

Eftersom metoden i huvudsak är begränsad till att registrera 

skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser ingår inte andra 

former av bestämmelser som i praktiken kan motsvara ett skydd. 

Exempelvis höjd bygglovplikt eller starkt begränsad eller ingen 
byggrätt med kompletterande utformningsbestämmelser. 

Av källmaterialet framgår antalet regelrätta skyddsbestämmelser. 
Dock är antalet inte helt tillförlitligt eftersom bestämmelsernas 

formuleringar sannolikt inte studerats enligt samma värderingsprincip. 

Det innebär att vad som faller inom eller utanför ramarna av en 

formell skyddsbestämmelse till stor del varit en tolkningsfråga vid 
registeringen.  



 
 

  



 
 

Skydd och varsamhet i Plan- och 
bygglagen 
 

I PBL finns två olika värdenivåer vad gäller hanteringen av 

byggnaders kulturhistoriska värden. Den ena nivån är varsamhet och 
den andra att byggnaden omfattas av ett förvanskningsförbud.  

För all bebyggelse gäller varsamhetskravet 8 kap 17 § 

• ”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras 

varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och 
tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.”  

Kravet är uttryckt som en hänsynsregel som gäller vid alla ändringar, 

såväl invändigt som utvändigt och oberoende av om bygglov eller 

bygganmälan krävs eller inte. Varsamhetskraven kan preciseras 
genom varsamhetsbestämmelser i detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

För ”särskilt värdefull bebyggelse” gäller förvanskningsförbud 8 kap 
13§.  

• ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.” 

• Enligt 8 kap 14§ ska särskilt värdefulla byggnaders underhållas 

så att de särskilda värdena bevaras. 

 

Vad krävs för att vara ”särskilt värdefull”? 
För att en byggnad skall betraktas som ”särskilt värdefull” krävs att 
byggnadens värde är så stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett 



 
 

verkligt allmänt intresse.1 Det gäller inte bara enskilda byggnader av 

monumental karaktär eller stort historiskt värde, utan också byggnader 

och bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker eller något 

karaktäristiskt från skilda sociala miljöer. Det kan exempelvis vara 
byggnader som: 

• är representativa för tidigare samhälleliga eller estetiska 

ideal 

• ger en god uppfattning om tidigare sociala villkor 

• har haft betydelse för utvecklingen ur historisk, 

arkitektonisk, kulturhistorisk eller teknisk synpunkt. 

Även det förhållande att byggnaden värderas högt av en lokal opinion 

kan räcka för att den skall anses som särskilt värdefull. Bestämmelsen 
gäller också enskilda byggnader som i sig kanske inte är så värdefulla 

men som blir det genom samhörigheten i en grupp, ett kvarter, en 

fasadräcka eller liknande. Som ledning för bedömningen av vilka 
byggnader och områden som avses kan kommunen peka ut sådana i 
översiktsplan eller andra typer av dokument.  

Förvanskningsförbudet är knutet till byggnadens värde och gäller 

oberoende av om ett utpekande har skett i förväg eller inte.2 Dock 

anses det i prop. 1985/86:1 s 242 att det är lämpligt att kommunen i 

förväg tar ställning till bevarandefrågorna och att skyddsbehovet 
kommer till uttryck i detaljplaner eller annat sätt.3 Erfarenheter i 

rättsprövningar visar dock att det är svårt att hävda krav på varsamhet 

och skydd om det saknas uttryckliga bestämmelser i detaljplan eller 
områdesbestämmelse.4 

                                     
1 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2007/allmanna_rad_om_andring_av_byggnad_BAR.pdf (sid 24) 

2 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Andra-och-bygga-till/Varsamhetskrav-och-kulturvarden/ 

3 SOU 2007:77, Får jag lov? Om planering och byggande, sid. 253. 

4 SOU 2007:77, Får jag lov? Om planering och byggande., sid. 261. 



 
 

Varsamhetsbestämmelse 

Befintliga byggnader och anläggningar kan få varsamhets-

bestämmelser för att kunna precisera vilka egenskaper som enligt 8 

kap. 17§ PBL skall tas till vara.5 En varsamhetsbestämmelse kan gälla 

byggnadens karaktärsdrag, dess byggnadstekniska, historiska, kultur-

historiska, miljömässiga och konstnärliga värden; bestämmelsen syftar 
till att byggnadens karaktär bibehålls. Införandet av varsamhets-

bestämmelser medför att de utpekade värdena tydliggörs och bidrar 

till att öka respekten och förståelsen för dem. Preciseringarna genom 

varsamhetsbestämmelser kan även meddelas för byggnader som har 
sådant särskilt värde att de omfattas av förbudet mot förvanskning.  

Observera att en varsamhetsbestämmelse inte ska ange hur befintliga 

detaljer och material ska bevaras, konkreta bestämmelser om sättet för 

bevarande av befintliga fysiska förhållanden är definitionsmässigt en 
skyddsbestämmelse som ska ha stöd av 8 kap 13§ PBL. 

Varsamhetsbestämmelser kan i mer enhetliga områden utformas så att 

de innefattas av en generell bestämmelse, t.ex. fasadmaterial, 
takvinklar, färgsättning osv. I mer särpräglad bebyggelse kan 

varsamhetsbestämmelsen hänvisa till individuellt kommenterade 

bilder eller fotografier, alternativt att det finns en hänvisning till ett 

särskilt avsnitt i planbeskrivningen. I planbeskrivningen kan det gärna 
finnas utdrag ur byggnadsinventeringar eller dylikt.  

En varsamhetsbestämmelse kan inte leda till ekonomisk ersättning 

eftersom den inte ska vara lika långtgående som en 
skyddsbestämmelse.  

En varsamhetsbestämmelse symboliseras på plankartan med ”k”. 

  

                                     
5 Boken om Detaljplan och områdesbestämmelser 2002 års revidering. Boverket 2002. 



 
 

Skyddsbestämmelse 

Skyddsbestämmelsen är ett juridiskt bindande förvanskningsförbud 

som gäller befintliga delar på en byggnad som omfattas av 13§. En 

skyddsbestämmelse kan omfatta interiörer, underhåll, trädgårdar och 

allmänna platser m.m. Skyddsbestämmelsen syftar till att bevara och 
skydda befintliga detaljer och egenskaper. Symbolen på plankartan för 
en skyddsbestämmelse är lilla ”q”. 

Införande av en skyddsbestämmelse kan eventuellt leda till att 
kommunen blir ersättningsskyldig. 

Rivningsförbud  

Ett rivningsförbud är formellt sett en skyddsbestämmelse och kan 

enbart tilldelas en ”8:13 byggnad”. I praktiken innebär ett 

rivningsförbud att stommen är skyddad och att fastighetsägaren blir 
skyldig att förvalta den befintliga byggnaden. Rivningsförbud 
betecknas med ”q” samt index på plankartan. 

 
Exempel på detaljplan med skyddsbestämmelser; Detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av 

Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping  



 
 

Markanvändingsbestämmelse Q 

Markanvändningsbestämmelse Q har under en lång tid haft betydelsen 

”Kulturreservat”. Senare har definitionen reviderats till ”användning 

anpassad till bebyggelsens kulturhistoriska värde ”, vilket har lämnat 

användningen öppen men inneburit att markanvändningen inte får 

motverka bevarandesyftet. Det bör poängteras att stora Q inte innebär 
något egentligt skydd utan är tänkt att kompletteras med varsamhets- 

och/eller skyddsbestämmelser. Idag avråder Boverket från 

markanvändningsbestämmelsen Q, läs mer på Boverkets hemsida 

www.boverket.se. 

Hänsynsbestämmelser 

En hänsynsbestämmelse kan tilldelas ny/tillkommande bebyggelse. 

Exempelvis kan det innebära att ny bebyggelse ska anpassas till den 
befintliga genom bestämda material, färger och former. 

Hänsynsbestämmelser betecknas med  ”f” på plankartan. 

Ändrad lovplikt 

Som komplement till ovannämnda bestämmelser kan skyddet höjas 
genom att bygglovplikten höjs. Ändrad lovplikt kan införas för 

byggnaders utseende, men endast inom områden som utgör en 

”värdefull miljö”. Bestämmelsen kan gälla omfärgning av fasad eller 
underhåll av ”8:13-byggnader”. Höjd bygglovplikt betecknas ofta med 
lilla ”a” kompletterat med index, (administrativ bestämmelse).  

Inom områden som inte utgör ”värdefull miljö” kan utökad lovplikt 

införas och kan då innebära rivningslov för komplementbyggnad till 

1-2-familjshus, marklov för trädfällning, uppföra, bygga till och ändra 
ekonomibyggnad. 

  



 
 

Övrigt- prickmark, markens anordnande, krav vid ändring m.m. 

Ett annat sätt att skydda en kulturhistorisk miljö är att reglera markens 

bebyggande. Ett sätt är att ”prickmarkera”, dvs. införa bestämmelser 
om att marken exempelvis runtom byggnaden inte får bebyggas. 

Ett annat exempel är att införa bestämmelser om taklutning eller att 

förbjuda vindsinredning utöver ett visst våningsantal. Markens 

anordnande (tomt och vegetation) kan regleras med bestämmelser med 
beteckningen ”n”. 

För ändring av befintliga hus kan bestämmelser som fastställer lägre 

krav på byggnadens tillgänglighet m.m. införas. Exempelvis kan det 
gälla att kravet på hiss i byggnader som har fler än tre våningar 
upphävs. Bestämmelsen markeras med ”o” på plankartan.  

 

Läs mer om möjligheterna i plan- och bygglagen i Boverkets 

kunskapsbank; http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-
kunskapsbanken/ 

  



 
 

Resultat 
I den lag som till största del reglerar kulturvärden i bebyggd 

miljö, plan- och bygglagen, finns ett starkt stöd och ett flertal 

instrument att formellt skydda bebyggelse från förvanskning och 

rivning. Trots goda förutsättningar och högt uppsatta nationella 

miljömål, pekar miljömålsindikatorn q-märkt på en bristande 

aktivitetsnivå. Bestämmelserna är till stor del vaga, 

rivningsförbuden minskar och planbeskrivningarna ger ofta 

bristfällig vägledning för kommande bygglovsskeden.  

 

Aktivitetsnivån  

I de 11 län som ingår i analysen fanns vid årsskiftet 2010/2011 ca 29 
000 byggnader som hade någon form av skydd i detaljplan eller 

områdesbestämmelse. Sett över perioden 2006-2010 ökar antalet 

skyddade i snitt med 800 byggnader per år. Resultatet kan låta positivt 
men i praktiken innebär det en halvering i aktivitetsnivå i förhållande 

till genomsnittet år 1987-2005.  Två län skiljer sig från de övriga där 

aktivitetsnivån tvärt om ökat.  I genomsnitt har de elva länen skyddat 

ca 1,6 % av det totala byggnadsbeståndet.  

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

Antal skyddade byggnader per år

Antal byggnader



 
 

Hur skyddas byggnaderna? 

Merparten byggnader regleras genom detaljplaner. De senaste åren har 
mycket få områdesbestämmelser med skyddade objekt tillkommit.  

En tydlig trend är att allt färre byggnader omfattas av rivningsförbud. 

Antal objekt med bestämmelseformuleringar som motsvarar 
varsamhet är övervägande i landet. Av det totala antalet registrerade 
objekt omfattas ca 70 % av någon form av varsamhetsbestämmelse.  

 

 

 

Det är mycket vanligt att en skyddsbestämmelse betecknad ”q” har 
markerats på plankartan, men att bestämmelsen har en vag 

formulering som bedömts motsvara en varsamhetsbestämmelse. Det är 

även ovanligt att bestämmelsen pekar ut vilka kulturhistoriska värden 

som ska skyddas. 

Följande formuleringar är vanliga:  

• ”q: värdefull miljö” 

• ”q: kulturhistoriskt värdefull byggnad”  
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• ”q: värdefull miljö. Ändring av byggnad får inte förvanska dess 

karaktär eller anpassning till omgivningen” 

 

Rivningsförbud 

Ett rivningsförbud innebär ett skydd av byggnadens stomme, vilket 

innebär att fastighetsägaren fråntas sin principiella rättighet till rivning 

och återuppförande och istället tvingas till fortsatt förvaltning av den 
befintliga byggnaden. Av det totala antalet skyddade byggnader har 27 

% en bestämmelse om rivningsförbud.  

Med utgångspunkten att rivningsförbud är en tillförlitlig indikator för 

bevarandeambitionerna i kommunerna kan det vara intressant att 

jämföra skillnaderna mellan de elva olika länen. Störst andel 
rivningsförbud finns i Kronobergslän som av ca 540 objekt skyddat 

mer än hälften med rivningsförbud. I Skåne län som reglerat ca 9000 

byggnader omfattas ca 20 % av rivningsförbud. På kommunnivå 
särskiljer sig resultatet än mer, i exempelvis Ljusnarsbergs kommun 

Örebro län har 97 % av registrerade objekten skyddats med 
rivningsförbud. 
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Var skyddas byggnader? 

Framför allt har byggnader skyddats i städer och tätorter med högt 

exploateringstryck, områden med höga taxeringsvärden och en positiv 
befolkningsutveckling Det är uppenbart att den geografiska 

koncentrationen till stor del beror på kommunernas unika 

exploateringsförutsättningar då mycket få planer tillkommit enbart i 
bevarandesyfte. Befolkningsmässigt stora kommuner har i regel 

skyddat fler byggnader än befolkningsmässigt små kommuner och 

glesbygdskommuner. Undantag kan bland annat ses i Ljusnarsberg 

kommun i Örebro län där kommunen skyddat betydligt fler objekt sett 
i relation till antalet kommuninvånare.

Några viktiga grundläggande förutsättningar som påverkar 
aktivitetsnivån är: 

 Ekonomiska aspekter  

• kommunens ekonomiska förutsättningar och exploateringstryck 

• kommunens utgångsläge för att undvika ersättningskrav 

Vilja, engagemang och acceptans 

• kommunens generella engagemang för kulturmiljöfrågor  

• kommunens samarbete med antikvariska myndigheter och konsulter 

• allmänhetens/fastighetsägarens acceptans för eventuella inskränkningar 

Kunskap 

• kommunens tillgång till antikvarisk kompetens 

• kommunantikvarien eller den antikvariska konsultens deltagande i den 

fysiska planeringen 

• kvalitén och detaljeringsgraden på översiktsplaner och befintliga 

kunskapsunderlag 

• kommunens och länsstyrelsens kompetens om krav och förutsättningar i 
plan- och bygglagen 



 
 

Behov av formellt skydd 
 

Kulturmiljövården är överens om att det bästa skyddet för en byggnad 

är en kunnig och engagerad fastighetsägare. Men i vissa situationer 
finns dock ett ökat behov av formellt skydd. 

Rivningsförbud och skyddsbestämmelser bör vara motiverat och 
realistiskt framförallt för:  

• byggnader med låg exploateringsgrad belägna på fastigheter med 

höga taxeringsvärden, exempelvis områden längs kusterna och i 

de större städerna.  

• byggnader i städer och tätorter med eftersatt underhåll  

• byggnader med en unik funktion 

• byggnader i områden med högt exploateringstryck 

Ett annat problem är den pågående urbaniseringen. En stor andel av de 

undersökta länen innehåller områden med vikande befolknings-
utveckling och bebyggelse på landsbyggden. Här är det största hotet 

att de kulturhistoriskt värdefulla husen står tomma och oanvända. 

Sannolikt är del av dessa miljöer på landsbyggden att betrakta som 

omistliga och skyddsvärda, men att formellt skydd inte är det mest 
effektiva skyddet. Här är det sannolikt mer betydelsefullt att 

byggnaderna har en funktion samt att fastighetsägarna informeras om 

dess värde och vikten av anpassat underhåll. I områden med vikande 
utveckling bör ekonomiska och informativa stimulansåtgärder vara en 
mer realistisk lösning.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                


