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Angående överklagan av Länsstyrelsens i
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˜rendet

Boverket ska svara på en remiss från Regeringskansliet som avser upphävande

enligt bl.a. 11 kap. 10 § plan-och bygglagen (2010:900) av beslut av rivningslov.

Boverket ska innan remissvar höra Riksantikvarieämbetet.

0^

Utöver de handlingar som Boverket tillhandahållit har Riksantikvarieämbetet

genomfört ett platsbesök den 9 oktober.

De aktuella byggnaderna som omfattas av upphävt rivningslov ligger Inom utpekat

riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § Miljöbalk (1998:808), samt

omfattas av det sedan 1995 beslutade värtdsarvet Hansestaden Visby.

Riksantikvarieämbetets synpunkter

Riksantikvarieämbetet anser att berörda byggnader ska betraktas som uttryck för

riksintresset, samt att de är väsentliga såväl avseende skala, uttryck och gestaltad

funktion för läsbarheten av riksintresset. De ligger i framträdande läge vid ett av

stadens fä medeltida torg och uttrycker den det av riksintresseutpekandets uttryck

som handlar om småhusbebyggelse som växte fram från och med 1700-och

1800-taten. Byggnaderna är uppförda i ett plan och uttrycker genom

byggnadshöjd, volym och övrig utformning en struktur som har varit oförändrad

under mycket lång tid. Befintlig bebyggelse är på så sätt ett exempel på hur

medeltidsstadens struktur och karaktär har vidmakthållits även genom de

ärsringar som har tillkommit senare.

Riksantikvarieämbetet bedömer därför att de hvningslov som medgetts inom

kvarteret Atterdag 6 vid ett genomförande kommer att medföra påtaglig skada på

riksintresset.
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Skälen för Riksantikvarieämbetets synpunkter

Riksintresse för kulturmiljövården

De aktuella byggnaderna ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Av

riksintressebeskhvn ingen framgår anspråkets motivehng och uttryck.

Motivering

Unik tidigmedeltida muromgärdad stad. Ostersjöhandelns

ledande metropol t. o. m. 1200-talets slut. Hansans födelsestad

som i planmönster och bebyggelse speglar handel, hantverk och

sjöfart samt stadens förvaltningsfunktioner och sociala

förhållanden frän medeltid till modem tid.

Uttr/ck aenom bl.a.

Småhusbebyggelse och bevarad planstruktur som under 1700-

och 1800-talen växte fram på Klinten och utmed de gamla

vägsträckningarna runt det medeltida bebyggelseområdet.

Kvarteret Atterdag 6 ligger inom medeltidsstaden och omfattar gräns mot

SÖdertorg, den medeltida ringmuren samt två byggnadsminnen varav en byggnad

är medeltida och den andra från 1700-talet. Byggnaderna som omfattas av det

överklagade upphävda rivningslovet är enligt planbeskrivningens beteckning:

Byggnad 2. En kiosk uppförd 1931 efter ritningar av arkitekt L. A

Bergström med kompletteringar 1954.

Byggnad 3. En affärsloRal, uppförd 1894 efter htningar av arkitekt W

Dahlqvist med kompletteringar 1932 och 1942.

Byggnad 8. Garage och förråd, uppfört 1928 efter ritningar av arkitekt E

Hejdenberg.

Både den sammanhållna miljön och de enskilda byggnaderna har tillmätts ett stort

kulturhistoriskt värde l Gotlands kommuns inventering (2003). De utgör

tillsammans med den övriga bebyggelsen på fastigheten en sammanhängande

gårdsbebyggelse med årsringarfrån medeltiden och fram till mitten av 1900-talet

som visar pä hur gärdsmiljön har förändrats i takt med att förutsättningarna och

nyttjandet har förändrats.
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Ett redan beviljat och lagakraftvunnet rivningslov finns på Byggnad 1 på samma

fastighet; En byggnad uppförd som enkelstuga i ett plan på 1870-talet som utgör

del av samma gatu- och gårdsmiljö som Övriga byggnader.

Detaljplan och byggnadsordning

Riksintresset avses att tillgodoses med gällande detaljplan från 2010, vars

pfanbeskrivning anger att hela innerstaden utgör sådan bebyggelsemiljö som

avses i 3 kap. 12 § PBL (nuvarande 8 kap. 13 §) (sid7). Längre fram tydliggörs att

detta är skälet till att hela planområdet är försett med skyddsbestämmelser q1-q5,

vilka "innebär att innerstaden i sin helhet ska utgöra en sådan värdefull miljö som

ska bevaras" (sid 12). Utöver detta är planområdet försett med

varsamhetsbestämmelse k.

l planbeskrivningen (s. 13) anges:

Rivningslovplikt föreligger generellt inom området som omfattas

av detaljplan. Erfarenheter av tillämpningen i innerstaden pekar

på att det går att förhindra rivning genom att inte bevilja

rivningslov för byggnader av kulturhistoriskt värde.

Byggnadsordningen utgör detaljplanens skyddsbestämmelser och ska beaktas vid

bedömning av åtgärds planenlighet vid bygglovsprövning. l byggnadsordningen

förs ett allmänt resonemang om att undvika rivning (sid 65). Fyra nivåer av

riktlinjer är formulerade:

Rivning är olämpligt och ska undvikas.

Rivningslov kan medges i undantagsfall för byggnader med begränsat

kulturvärde.

Bristande underhåll är inget skäl för rivning.

Byggnad som rivs helt eller delvis ska dokumenteras.

Av Byggnadsordningen framgår alltså att endast byggnader med begränsat

kulturhistoriskt värde i undantagsfall kan medges rivningslov.

Om länsstyrelsen bedömer att kommunen fattat ett beslut om rivningslov som

åsidosätter detaljplanens bestämmelser äger myndigheten rätt att överpröva detta

lov enligt 11 kap. 12§PBL.

Länsstyrelsen har genom beslut2018-11-19förordnatom prövning av rivningslov

inom Visby medeltidsstad. Avgränsningen sammanfaller både för detaljplan för
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innerstaden och riksintresset för kulturmiljö Visby. Hela planomrädet klassas som

särskilt värdefull miljö och omfattas av förvanskningsförbudet i PBL. Länsstyrelsen

hänvisar vad gäller särskilda skäl till en befarad risk att detaljplanen, genom

praxisförändring vid ett tidigare beviljat rivningslov, inte längre garanterar ett

tillgodoseende av riksintresseutpekandet.

Övriga synpunkter

Planerad framtida bebyggelse i kvarteret kan inte kompensera minskningen av det

kulturhistoriska värde som rivningen av de aktuella byggnaderna skulle innebära.

Att tillskriva en ännu inte uppförd byggnad ett kulturhistoriskt värde i framtiden ter

sig svårt eftersom denna bedömning bara kan göras när tillräcklig tid har gått för

att perspektiv ska kunna anläggas som möjliggör att byggnaden kan sättas i ett

avgränsat kulturhistoriskt sammanhang.

Betydelsen av att "öppna upp" kvarterets fasad mot Södertorg för att ge en anblick

av det medeltida byggnadsminnet innanför måste ställas mot sannolikheten att

vyn av ringmuren begränsas av ett högre antal våningar.

Den planerade uppbrutna kvartersfasaden innebär en ny struktur och en

förändring på platsen jämfört med från kartmaterial tidigare kända förhållanden

(dvs. från och med 1600-talet). Ringmuren har sannolikt under mycket läng tid

varit synlig bakom bebyggelsen på det sätt som är karakteristiskt för den sydöstra

delen av Södertorg. Karaktären av till form, höjd och tidsålder blandad bebyggelse

kommer att förändras. Förslaget innebär i detta avseende en mycket negativ

påverkan på platsens kulturhistoriska innehåll och karaktär.

Värtdsarvet Visby

Hansastaden Visby är upptagen på Unescos världsarvslista enligt Unescos

konvention om skydd för världens kultur- och naturan/. Världsan/skonventionen

kräver att stater har en adekvat lagstiftning och fön/altning för att kunna skydda

och vårda sina väridsarv (artikel 4 och 5). Regeringen anser enligt skrivelse

2001/02:171 att nuvarande regelverk och organisation för skydd och stöd till de

svenska världsan/en är tillfredsställande.

Riksantikvarieämbetet har tidigare yttrade sig till Region Gotland och

Länsstyrelsen i samband med ett rivningslov på samma fastighet. Frågan gällde

då påverkan pä Väridsan/et (dnr RAA-2018-2202). Detta yttrande bifogas.

Unescos världsarvscenter och det rådgivande expertorganet lcomos Intemational
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följer med anledning av detta ärende utvecklingen i världsarvet Hansastaden

Visby för bedömning om världsarvet påverkas negativt.

Riksantikvarieämbetet kommer att underrätta Unesco:s världsan/scenter samt

lcomos Intemational för att ge dem kompletterande underlag i deras bedömning

av om Väridsarvet kan anses vara i fara.

Detta beslut har fattats av avdelningschef MarJa-Leena Pilvesmaa efter

föredragning av antikvarien Hugo Larsson. ˜ven enhetschefen Rikard Sohlenius,

enhetschefen Catharina Sojde, enhetschefen Karin Wahlström och verksjuhst

Maria Barkin har varit med om den slutliga handläggningen.

irja-Leena Pilvesmaa

Hugo Larsson

Bilagor: Yttrande dnr RAA-2018-2202
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