
 

 

Fråga om byggnadsminnesförklaring av 
Ångfärjestationen, Gamla staden 1:1, 
Helsingborgs kommun, Skåne län 
 

Ni har 2013-02-26 skrivit till Riksantikvarieämbetet och begärt att 

Riksantikvarieämbetet ska pröva Länsstyrelsen i Skåne läns beslut att inte förklara 

Ångfärjestationen i Helsingborg för byggnadsminne. Med denna skrivelse får 

Riksantikvarieämbetet klargöra sin roll i frågor som rör tillämpningen av lagen 

(1988:950) om kulturminnen m.m. och hur vi bedömt länsstyrelsens beslut om 

avslag på att förklara byggnaden som byggnadsminne.  

 

Riksantikvarieämbetet har som central myndighet en övergripande och 

vägledande roll i kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet ska följa utvecklingen 

från kulturmiljösynpunkt, då det gäller såväl fysiska förändringar i miljön som 

myndigheternas tillämpning av lagar och förordningar som rör kulturmiljön samt 

även följa upp effekterna av ekonomiska bidrag och informationsinsatser. 

 

Myndigheten ska även vidareutveckla arbetet med kulturmiljöns bevarande och 

bruk. Verksamheten ska bland annat syfta till att stärka kulturarvets och 

kulturmiljöns ställning i den regionala och lokala utvecklingen. 

Riksantikvarieämbetet har den grundläggande inställningen att ett framgångsrikt 

bevarande och en god förvaltning av värdefulla kulturmiljöer bör bygga på ett 

samförstånd mellan berörda aktörer; fastighetsägare, kommun och statliga 

myndigheter.  

 

Länsstyrelsen i Skåne län avslog 2013-02-22 Er väckta fråga att förklara 

Ångfärjestationen för byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet har möjlighet att 

överklaga länsstyrelsens beslut enligt kulturminneslagen men gör det mycket 

selektivt och då främst för att utveckla rättspraxis i centrala frågor. Länsstyrelsens 

beslut har granskats av Riksantikvarieämbetet och vi har övervägt att överklaga 
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beslutet. Enligt Riksantikvarieämbetets mening kan länsstyrelsens skäl för beslutet 

ifrågasättas. I Regionmuseets utredning av ångfärjestationen 2011 framkommer 

att byggnaden med sin unika historia har ett högt kulturhistoriskt värde. 

Riksantikvarieämbetet instämmer i denna bedömning och anser att byggnaden 

har sådana kulturhistoriska värden att kraven på en byggnadsminnesförklaring är 

uppfyllda.  

 

Fastighetsägaren Helsingborgs stad har uttryckligen motsatt sig en 

byggnadsminnesförklaring. Ett byggnadsminne kan visserligen inrättas mot 

ägarens vilja, men detta har endast gjorts vid ett fåtal tillfällen. Ett vanligt argument 

för avslag är att en framtida förvaltning av byggnadsminnen kräver en samverkan 

och en gemensam syn på utvecklingen mellan fastighetsägaren och länsstyrelsen. 

Kommunen har också planmonopol och har inlett ett detaljplanearbete för 

området, vilket också gör att kommunens synpunkter måste tillmätas stor 

betydelse. 

 

Riksantikvarieämbetet bedömer att det saknas förutsättningar för att en genomföra 

en byggnadsminnesförklaring och har därför inte funnit anledning att överklaga 

länsstyrelsens beslut.   

 

 

Detta yttrande har fattats av enhetschefen Markus Dahlberg efter föredragning av 

1:e antikvarien Jan Karlsson. 

 

 

 

 

Markus Dahlberg     

   Jan Karlsson 

                                                                   

 

Kopia till: 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Helsingborgs stad 

Matthias Sjöberg 

 


