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Enkelhus på rad, byggda nära varandra där det fanns plats, direkt på berget. En bebyggelsestruktur typisk för Bohuslän som 
uppkom då de markägande bönderna tillät dem som ville försörja sig på fiske att uppföra sina  hus på en del kala obrukbara 
berghällar.  Mollösund.

Ett fint exempel på renovering utifrån husets egna förutsättningar där huset har ursprunglig bevarad karaktär. Husets föns-
ter har ersatts med nya smäckra fönsterbågar i trä och genomgående spröjs i ursprungliga mått. Taket är lagt med tegel-
pannor och fasaden har en traditionellt stående locklistpanel. 
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Med varsam hand –  
bygga i känsliga miljöer

Denna broschyr handlar om varsam hante-
ring av kulturhistoriska värden hos bebyg-
gelse och bebyggda miljöer på Orust. Här 
finns information om lagstiftning inom om-
rådet, här beskrivs de nyckelvärden som 
bör bibehållas, här finns generella råd om 
hur man tar tillvara dessa värden liksom re-
kommendationer för bygglovssituationen.

Du som läser det här är troligen i en situa-
tion där du tänkt bygga om eller till ett äldre 
hus, underhålla det, eller bygga nytt i eller i 
anslutning till en värdefull äldre miljö. Det 
gör dig delaktig i den långsiktiga omsorgen 
om att bibehålla de värden som gör huset 
och platsen intressant. 

Varför varsamhet?
Måste allt se ut som förr? Ska inte vår tid 
få lämna avtryck? Hus och bebyggda miljö-
er från olika tider är en resurs som vi måste 
handskas med på ett varsamt sätt. Hus be-
rättar historia. Ett välbevarat hus bidrar till 
att olika tiders sätt att leva och bygga förblir 
synliga. Det berikar vår samlade livsmiljö 
och ger oss perspektiv på vår egen samtid. 

Nutiden lämnar sina spår även hos äldre hus 
och bebyggda miljöer. För att deras kvalite-
ter ska bestå över tid måste ändå huvudin-

riktningen vara att bibehålla de egenskaper 
som gör dem uppskattade. Kulturhistoriska 
värden är dessutom skyddade i den lagstift-
ning som reglerar byggande.

Varsamhet bevarar
I kulturhistoriskt värdefulla miljöer arbetar 
man med ett varsamt förhållningssätt till de 
värden som finns. Målet är att dessa miljöer 
ska bibehålla sin tidstypiska karaktär i form 
av utförande och material och därmed den 
upplevelse som de förmedlar och uppskat-
tas för. Med ett varsamt förhållningssätt görs 
förändringar på sätt som inte förtar den be-
fintliga karaktären eller minskar förmågan 
hos byggnad eller miljö att förmedla sin ur-
sprungstids historia.

Kulturhistoriskt värde […] avser de möjligheter 

materiella och immateriella företeelser kan ge 

vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper 

om och förståelse av olika skeenden och sam-

manhang […] samt därigenom människors livs-

villkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som 

råder idag.

(Ur Riksantikvarieämbetets plattform ”Kulturhistorisk 

värdering och urval” 2016)

KULTURHISTORISKT VÄRDE
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Ett exempel på en ovarsam förändring av byggnadens fasad där bilden visar utbytta och renoverade vindskivor. Vindski-
vorna utgör tillsammans ett brett format och en profilering på yttersta brädan, utförd på ohyvlade brädor, och med kantigt 
utförande. Ett exempel på ett utförande som inte stämmer överens med den ursprungliga traditionen där lövsågade snick-
erierna hade mjuka former, försedda på smäckrare och hyvlade brädor. 

Varsamhet inspirerarVarsamhet ger möjlighet
Ibland är det nödvändigt att förändra eller 
bygga nytt. Varsamhet är det verktyg som 
möjliggör förnyelse på ett sätt som samtidigt 
tar tillvara platsens kvaliteter, så att många 
kan fortsätta ta del av miljöns och bebyggel-
sens värden. 

Kunskap kring det egna husets historia och 
vilka utföranden, material och karaktärsdrag 
som hör till olika tider kan ge dig som fast-
ighetsägare inspiration till varsamt underhåll 
av ditt befintliga hus eller anpassning av ut-
förande och läge vid nybyggnation.
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Varsamhet i lagen

Enligt Kulturmiljölagen delar vi alla ansva-
ret för att skydda och vårda vår kulturmil-
jö. De aspekter av detta som rör byggan-
de hanteras främst i Plan- och Bygglagen 
(PBL). Det är byggherren som har ansvaret 
för att dessa krav blir uppfyllda. Reglerna 
gäller vare sig det man gör kräver bygglov 
eller ej. Reglerna innebär inte ett förbud 
mot förändring, utan skyddar de värden 
som gör byggnaden och miljön värdefull. 

Plan- och bygglagen
Det finns tre nyckelbegrepp i PBL: varsam-
het, förvanskningsförbud och krav på anpass-
ning (se faktaruta). För om- och tillbyggna-
der samt andra tillägg till byggnaden innebär 
detta att man dels ska se på hur det befintli-
ga huset påverkas (varsamhet och förvansk-
ningsförbud), och dels på hur omgivningen 
påverkas (anpassning). När man utgår från 
en befintlig äldre byggnad är det i allmän-
het ett traditionellt bebyggelsemönster och 
byggnadsutformning som är den lämpliga 
utgångspunkten.

Varsamhet
Ändringar ska utföras varsamt, så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar 
till vara byggnadens tekniska och kulturhis-
toriska, miljömässiga och konstnärliga vär-
den (8 kap. 17 § PBL). Det gäller egentligen 
alla byggnader oavsett ålder, men blir särskilt 

viktigt i utpekade kulturmiljöer. Även un-
derhåll ska utföras varsamt så att byggnadens 
särskilda värden bevaras och hänsyn tas till 
både byggnadens och områdets kulturvär-
den (8 kap. 14 § PBL).

Förvanskning
Byggnader som är särskilt kulturhistoriskt 
värdefulla får inte förvanskas (8 kap. 13 § 
PBL). Det gäller oavsett om byggnaden se-
dan tidigare är utpekad som särskilt värde-
full eller ej. På Orust är de flesta äldre hus i 
kustsamhällena, liksom i andra bebyggelse-
miljöer, att betrakta som särskilt värdefulla. 
Byggnaden kan vara värdefull genom sina 
egna egenskaper, liksom att den utgör en 
viktig del av en värdefull miljö.

Skyddet gäller byggnadens egenskaper, vilka 
tillsammans gör den värdefull. Egenskaper 

• Varsamhet handlar om hur förändringar ge-

nomförs. 
 

• Förvanskningsförbud handlar om att bygg-

nadens eller miljöns viktiga egenskaper inte får 

försvinna eller förändras allt för kraftigt.
 

• Anpassning handlar om hur nybyggnation 

eller förändring påverkar den omgivande miljön.

KULTURVÄRDEN I  
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)
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En varsam hantering av den äldre bebyggelsen berättar historia för nutida och kommande generationer. Råön.

Ett dubbelhus i ursprunglig byggnadsvolym med bevarad farstukvist, fasad- och takmaterial. Dubbelhuset har på senare 
tid byggts till med en huskropp (till vänster i bild) som är mindre än, och i samma stil som ursprungshuset. En traditionell 
tillbyggnad där ursprungshuset är läsbart även i framtiden. 
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kan vara såväl helheten med husets form, 
volym och gestaltning, som detaljer, t.ex. 
bevarade snickerier och fönster. Vad som är 
förvanskning eller inte är svårt att i förväg 
precisera i detalj, men generellt sett innebär 
större förändringar också större risk för att 
förvanska. 

Anpassning
När det gäller nytillskott ska man ta hänsyn 
till miljön som helhet genom att det nya ut-
formas och placeras på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till ”stads- och landskaps-
bilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan.” Änd-
ringar och tillägg i bebyggelsen ska också 
göras ”varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas.” (2 kap. 6§ PBL).

Dessutom gäller förbudet mot förvanskning 
ovan (8 kap 13§ PBL) också för särskilt vär-
defulla bebyggelsemiljöer. Nytillskott får 
alltså inte förvanska miljöns egenskaper. 
Detta gäller exempelvis i de äldre bebyggelse-
kärnorna i kustsamhällena.

Även nya tomter ska anordnas med hän-
syn till platsens kulturvärden: En obebyggd 
tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 

landskapsbilden och till natur- och kultur-
värdena på platsen. (8 kap 9§ PBL).

För nybyggnationer, såväl hus som andra 
byggnadsverk, innebär detta att man ska för-
hålla sig till de befintliga värden som platsen 
och miljön har (anpassning). Det gäller såväl 
storlek och generella former, som detaljut-
formning.

Bygglovsbefriade åtgärder
Ovanstående gäller också för sådana åtgär-
der som inte kräver bygglov, d.v.s. man ska 
även då vara varsam, inte förvanska byggna-
den eller miljön, och anpassa utformningen. 
Särskild bygglovsbefrielse för åtgärder som 
balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner, 
ljusanordningar m.m. gäller inte inom de 
bebyggelsemiljöer som utvärderats i 2020 
års arbete med kulturmiljöer på Orust.

Orust kommun är ansvarig myndighet för beslut 

och tillsyn inom ramen för Plan- och bygglagen, 

d.v.s. för bygglov och detaljplaner, men det är ditt 

ansvar som fastighetsägare eller som ombud för 

fastighetsägare att säkerställa att platsens och 

miljöns kulturhistoriska kvaliteter tas tillvara och 

bibehålls genom byggprocessen, från idé och 

planering till genomförande.

EGET ANSVAR RÅDER
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Generella värden  
som bör bibehållas

Syftet med de regler och riktlinjer som 
finns är att ta vara på kulturhistoriska vär-
den hos byggnader och bebyggelsmiljöer. 

Följande är exempel på de kärnvärden som 
finns i kulturmiljöerna på Orust: 

Samhällenas bebyggelse
• Äldre och välbevarade hus, delvis oregel-

bundet placerade.

• Välbevarad bebyggelsestruktur med tätt 
placerad bebyggelse, få sentida tillägg och 
med de grundläggande elementen lätt av-
läsbara: brygga, bod/magasin, verksam-
hetsbyggnader och bostäder.

• Den äldre bebyggelsens traditionella ut-
formning som bygger på ett övergripande 
tema men med detaljerade variationer.

• Husens bevarade äldre detaljer. De hus  
som ännu har sina ursprungsdetaljer kvar 
är särskilt värdefulla. 

• Den för Orust lokala varianten av den bo-
huslänska snickeritraditionen, så som den 
kommer till uttryck i många av bostadshu-
sens detaljutformning.

• Kommunikationsstråken mellan husen i 
kustsamhällena, med stigar, smala prång 
och trånga gränder. 

• Traditionellt utformade ytor mellan husen, 
exempelvis grus- eller gräsbeklädda ytor, 
synliga berghällar eller andra markmaterial 
som är lokalt förankrade.

• Äldre uthus och ekonomibyggnader.

• Kyrkor 

• Äldre skolor, affärslokaler m.m. 

• Småskalig äldre fritidshusbebyggelse.

Bebyggelse på landsbygden
• Äldre och välbevarad gårdsbebyggelse. Väl-

bevarad bebyggelsestruktur, med gårdar i 
traditionella lägen, i anknytning till större 
impediment eller på randen mellan skog 
och åker.

• Kvarvarande gårdsenheter med bostadshus 
och ekonomibyggnad. 

• Det öppna jordbrukslandskapet, ännu häv- 
dat och fritt från bebyggelse på åkermar-
ken. 

• Kulturlandskapselement som stengärdes-
gårdar, hägnader och husgrunder.

• Äldre vägnät

• Kyrkor

• Äldre skolor, affärslokaler
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Utöver ovanstående finns det också lokala 
kulturhistoriska värden som är utmärkande 
för den enskilda miljön, exempelvis bygg-
nader som har spelat en roll i samhälls-

utvecklingen. I landskapet finns det även 
fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar som skyddas enligt lag och som 
eventuellt kan påverka ny bebyggelse.

Bebyggelsebilden i kustsamhällena har en tydlig karaktär där bebyggelsens olika delar är lätt avläsbara: Brygga, bod, bo-
stad. Bodarna är rödfärgade, bostadshusen målade i ljusa kulörer. Hälleviksstrand.

Både de nya och de gamla vägsträckningarna berättar om prioriteringar i samhället. Då: Spara åkermarken. Nu: Kortare 
restid. I bakgrunden äldre vägsträckning i Nötskär utmed ladorna och bostadshusen, i förgrunden landsvägen som sträcker 
sig rakt genom åkrarna. 
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Stenmur som slingrar sig fram, här utmed en grusad landsväg och en gammal betes- och jordbruksmark. Stenmurar är vär-
defulla inslag i landskapet och utgör stora natur- och kulturvärden. De kan därmed vara lagskyddade. Kontakta därför alltid 
kommunen eller länsstyrelsen innan du gör ett ingrepp i en stenmur. Lyr. Foto: Ola Sandberg, Orust kommun.

Ett av gravfälten vid Nedre Hoga. Här finns cirka 25 högar och stensättningar från järnåldern. Ibland kan det vara svårt att 
upptäcka fornminnen med blotta ögat. Planerar man att bygga på obebyggd mark är det därför en god idé att kontrollera 
platsen i Riksantikvarieämbetets söktjänst ”Fornsök” som innehåller information om alla landets registrerade fornlämningar. 
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Byggande på Orust

Vad är det för typ av hus du har? Har det en låg stengrund, litet 
taköverhäng och lågt väggliv? Då kan huset vara från första hälften 
av 1800-talet eller tidigare. Har det hög stengrund, taköverhäng 
större än 30-40 cm, högt väggliv, höga korspostfönster och inredd 
vind? Kanske även påkostad glasveranda och avancerade snickeri-
detaljer? Då är huset troligen byggt under de sista årtiondena av 
1800-talet. Har huset ospröjsade fönster och eternit på fasaderna? 
Då kan det antingen vara uppfört eller ombyggt på 1950-talet. 

Inte bara husets ursprungsår är viktigt att beakta. Byggdes huset av 
mindre bemedlade eller av välbärgade? Hur hög status hade de som 
bodde i huset? Det återspeglas ofta i husets utformning och volym. 
Denna kunskap är viktig att ha med sig vid eventuella förändringar.

Var rädd om årsringarna!
Det är lätt att fastna även i dagens estetiska ideal och bekvämlighets-
nivå och att vilja anpassa husen till dessa. Ur kulturhistoriskt perspek-
tiv är det dock viktigt att kunna avläsa alla tidsperioder i historien så 
att även kommande generationer kan uppleva de unika miljöer som 
finns utmed Bohusläns kust.

Ju mer distans vi får till de historiska skeendena desto tydligare kan vi 
också se värden även i senare tiders byggande. Med andra ord berättar 
även fritidshus och hus byggda från 1930-talet och framåt sin historia 
och kan ha ett kulturhistoriskt värde. Även dessa hus ska hanteras 
utifrån sin ursprungstid och sin karaktär. De bör vare sig renoveras/
byggas om till ett äldre utseende eller moderniseras på sådana sätt att 
värdefulla karaktärsdrag försvinner.

Husen skildrar samhällsutvecklingen
På Orust finns det byggnader från olika tider, från olika levnadssätt 
och skilda näringar. Byggnadstraditionen har varit varit kopplad till 

13
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samhällsutvecklingen, vilken har följt ungefär samma faser som det 
övriga Bohuslän. Den äldre befintliga bebyggelsen på Orust bär tyd-
ligast prägel av perioden från 1800-talets mitt och fram till första 
världskriget, då ekonomin var god och många hus byggdes. Ekonomi 
och befolkningsutveckling gjorde sedan att bebyggelseutvecklingen 
bromsade in på 1920-30-talen för att öka igen under de sista decen-
nierna på 1900-talet.

De resliga husen från decennierna kring sekelskiftet 1900 med glasverandor och snickar-
glädje. Den tidens trend. Mollösund.

Decennierna efter andra världskriget moderniserades många äldre hus, som vi idag kanske 
vill återställa med glasverandor och spröjsade fönster. Moderniseringarna berättar om 
en tidsepok och har därmed ett värde, men väcker samtidigt tankar om de val man gör. 
Hälleviksstrand.
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Landskapet formar bebyggelsen
Hus och ekonomibyggnader har ändrats utifrån trender och ekono-
miska förutsättningar men framförallt utifrån behov. I kustlandskapet 
har bebyggelsen förändrats i stora sjok i samband med sillperioderna. 
På landsbygden har det gått i mer sakta mak.

För att kunna försörja sig på det i perioder mycket inkomstbringande fisket fick man samsas 
om det trånga utrymmet utmed kusten. Gullholmen.

På landsbygden var det viktiga förändringar inom jordbruket som 
formade bebyggelsen. Potatisen och den stålskodda järnplogen för-
ändrade under 1800-talet försörjningsnivån. De stora ägostrukturre-
formerna storskifte och laga skifte ökade produktionen av spannmål 
ytterligare. Laga skiftet (1827 och framåt) var det som omformade 
landsbygden mest och gav det utseende som den har idag. Då splitt-
rades byarna; många gårdar flyttades ut ur byn och dess marker sam-
lades kring husens nya läge. Skiftningen av åkermarken gav också 
ekonomiska förutsättningar att förnya och bygga större bostadshus 
och ekonomibyggnader. 1900-talets effektivisering och utveckling av 
jordbruket gav ytterligare anledningar och ekonomiska möjligheter 
att bygga större ladugårdar och bostadshus. 

Jordbruk, fiske och sjöfart var förr givna försörjningskällor. Fisket på 
västkusten har alltid varit fritt, till skillnad från Östersjökusten där 
fisket har krävt att man ägde mark. Så kallade strandsittare hade möj-
lighet att försörja sig enbart på fiske genom att bosätta sig på de kala, 
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obrukbara berghällar som uppläts av de markägande bönderna. Efter-
som strandsittarna inte ägde marken husen stod på fick man begrän-
sat utrymme för sitt hus. Detta gav den täta bebyggelse man kan se i 
fiskelägena. Av samma anledning saknades också då skäl att markera 
tomtgränser. Avsaknaden av staket och häckar i tomtgräns gjorde att 
man utan svårighet kunde ta sig fram mellan husen längs hävdade sti-
gar. Under 1900-talet tillkom byggnadsordningar och 1925 års ensit-
tarlag som gav rätten att köpa loss marken som huset stod på. Då kom 
också viljan att med avskärmningar tydligt visa vem som ägde vad.

Dubbelhus med traditionell utformning på landsbygden. Flatön.

Byggteknik och hustyper
Utvecklingen av byggnadstekniken skiljer inte mycket mellan lands-
bygd och fiskeläge. Fram till att sågindustrin satte fart i mitten av 
1800-talet byggde man med timmer. Man talade om enkla och 
dubbla hus, eller hus på enkel och dubbel bredd. Båda typerna vann 
spridning vid de nybyggnationer som skedde i spåren av 1700-talets 
stora sillperiod. Det enkla huset innehöll ett rum (stôva) och ett kök. 
Ibland fanns också någon mindre farstu eller en kammare (framkam-
mer) bortanför rummet.

Husen på dubbel bredd rymde även de ett rum och ett kök, men 
bakom dem fanns ytterligare en ”rad” med kamrar, ”kökskammer” 
och ”stôvkammer”. Den dubbla bredden gav också en högre resning 
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De mest karaktäristiska hustyperna längs Bohuskusten: Enkelhus och dubbelhus (eller hus 
på enkel och dubbel bredd.) 

på taket och utrymme för en kammare på ena vindsgaveln. Båda hus-
typerna blev mycket vanliga – särskilt dubbelhuset blev så vanligt att 
man ibland talar om ”bohuslänska dubbelhus”, även om de finns på 
många andra håll. Tidigt hade man panel på husen, och de lokala 
snickarnas tolkning av gällande stilideal gav upphov till karaktäristis-
ka lokala snickeritraditioner.

Bättre tider under 1800-talets andra hälft och 1900-talets början för 
storsjöfiske, kustsjöfart, stenhuggeri, badortsrörelse och berednings-
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industri utmed Bohuskusten gav bättre resurser och befolkningen 
ökade. Man byggde husen allt större. Dubbelhusen blev de vanli-
gaste, även om enkelhus också byggdes då möjligheterna att bygga 

Mindre dubbelhus med stående locklistpanel, dessutom med olika bredd på panelbrädorna. 
Den varierade bredden beror på att man förr utnyttjade hela stockens bredd när man sågade 
ut plankorna. Att enbart göra plankor med samma bredd hade gett mer spillbitar och var 
dyrare. Särskilt i ett trädfattigt landskap som Bohuslän. Locklisterna döljer att plankornas 
sidor också är ojämna. 

Större dubbelhus med liggande spontad panel nedtill och stående upptill, typiskt för 
1910-talet. Mellan de olika panelerna sitter en vattbräda som hindrar regnvatten från att 
tränga in bakom skarven mellan stående och liggande panel.
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större saknades. I slutet av 1800-talet var det vanligaste huset byggt 
med en hög källarvåning av sten, höga fönster i bottenvåningen och 
vindsvåning med flera rum. Vägglivet, d.v.s. utrymmet mellan fönst-
ren på bottenvåningen och takfoten, blev högre så att det blev lättare 
att nyttja mer av vindsvåningen. Källarvåningen inreddes mycket ofta 
med kök, vilket gjorde det möjligt för husägarfamiljen att flytta ner 
till källaren sommartid och hyra ut resten av huset till badgäster. 

Sjöbodar och magasin uppfördes vid hamnarna för hanteringen av sill, 
fiske och redskap. Till att börja med var bodarna timrade och saknade 
panel. Sedan uppfördes de med stolpverk och regelstomme och fick då 
klädsel av träpanel, ibland helt slät, ibland med okantade bräder som 
lock. Inte sällan återanvändes fönster och dörrar från bostadshuset. 
Dessa sattes in där de behövdes snarare än efter estetiska överväganden. 

Utformningen
De bohuslänska husen är 
relativt lika vad gäller hu-
vuddragen: planlösningen, 
den timrade rektangulära 
stommen, taklutningen etc.  
När timmerstommen skulle 
kläs med brädor inspirera-
des man dock av grannar 
eller lät lokala hantverkare 
sätta sin egen prägel. Där-
med kom detaljerna att skil-
ja sig från trakt till trakt. Ett 
särdrag är det sätt man arbe-
tade med panelbrädor och 
foder kring fönster på västra 
Orust. Dessa delar samver-
kar med locklister och lock-
stöt i en genomtänkt plane-
ring av gestaltningen. Här 
fanns också en tradition att 
sätta ornamenterade kon-
soler snett ut från hörnen 
uppe under takfoten. 

De äldre trähusen har många gemensamma drag i 
sin detaljutformning. Flera av dessa snickeridetaljer 
är typiska för Orust, som t. ex. hörnkonsoler, lockstöt 
(listen under takfoten som möter locklisterna) och 
fönsteromfattningar.
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Den lokala byggnadstraditionen (som samverkade med internatio-
nella strömningar, t.ex. schweizerstilen), kan sägas ha funnits fram 
till 1920-talets klassicism och 1930-talets funktionalism. Istället för 
utsmyckande detaljer blev idealet då avskalade, rena linjer. Stilarna 
övergick då till att vara mer rikstäckande och de lokala byggnadstra-
ditionerna miste sin kraft. 

De modernare husen
Nya byggnadsmaterial, men även ideal och levnadssätt, tillkom i ra-
sande takt i samband med industrialismens utveckling. År 1938 lag-
stadgades om två veckors semester i Sverige. Sportstugor blev under 
1930-, 40- och 50-tal ett sätt för vanligt folk att komma nära naturen 
och byggde på en idé om ett enkelt och sunt leverne. Sportstugan, 
som ofta byggdes av familjen själv, placerades i det befintliga land-
skapet, i skogen, på sluttningar, på en bit mark som inte behövdes 
för jordbruket. Enkelheten och närheten till naturen var ledstjärnor. 
Såväl tomter som stugor skulle vara små för att inbjuda till det enk-
la livet. Från 1960-talet blev det vanligt att större fritidshusområden 
anlades. Byggföretag började tillverka fritidshus med prefabricerade 
element. Under senare år har många sommarstugor byggts om, mo-
derniserats och kanske också vinterbonats. 

Huset i mitten (byggt 1886) är exempel på äldre bostadshus från 1800-talet. De är lite lägre, 
med stående panel och mer återhållsamma snickerier. Huset till vänster är byggt bara tio år se-
nare och visar på byggandet kring sekelskiftet, med en annan volym och tillbyggnader och har 
därmed ett annat uttryck. Till höger är ett ännu lägre hus med ursprung i 1700-talet. Käringön.
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Efter andra världskriget kom framtidsoptimism och en vilja till ett 
nytt samhälle där det gamla skulle bort och det moderna in. Nya, 
så kallade underhållsfria material ersatte de gamla, omoderna. Under 
efterkrigstiden började också konturerna av välfärdssamhället – folk-
hemmet – att skönjas. Villabyggandet ökade bland annat som följd 
av statliga förmånliga lån för villor med, till att börja med, en max-
yta på 90 kvadratmeter. Medelklassens friliggande villor präglades av 
fria planformer och uppbrutna byggnadsvolymer. Många enplanshus 
fick till exempel förskjutna eller nivåförskjutna byggnadskroppar eller 
asymmetriska sadeltak. Man varierade också såväl väggliv som tak-
vinklar för att variera formspråket. Parallellt med dessa nya husformer 
fortsatte även den äldre traditionella rektangulära husformen att byg-
gas, men utan utsmyckningar.

Husfasaderna kläddes lika gärna med tegel som trä. Teglet var då rött 
eller gult lertegel, ofta med grått fogbruk. Knutar och foder kring 
fönster och dörrar markerades inte. Man använde också gärna ek el-
ler kopparplåt i yttre detaljer samt glasbetong i källare eller bredvid 
ytterdörren. De hus som försågs med träfasader målades ofta i ljusa 
pastellfärger utan markerade knutar. Den faluröda färgen hade dock 
fortfarande sin givna plats. 

Sportstugan var liten och enkelt utformad för det anspråkslösa fritidslivet. Malö.
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Utmed kusten blev det populärt med den innovativa asbestcement-
plattan, mer känd under varumärket eternit. Såväl nya som äldre hus 
kläddes med eterniten. De äldre husen renoverades då samtidigt ut-
ifrån den nya tidens utformningsideal såväl exteriört som interiört 
med till exempel nya köksinredningar och nya ospröjsade fönster med 
proportioner som skilde sig från de ursprungliga.

Den lokala byggnadstraditionen kan delas in i några perioder:

• Fram till 1850-60-talen arbetade man ganska återhållsamt och lövsågerier 

hade inte slagit igenom. I stället arbetade man med hyvlade profiler på lister 

och omfattningar. Formspråket hämtade inspiration från klassicismen.

• Under 1800-talets andra hälft och 1900-talets början blev snickeristilarna mer 

”yviga”, inspirerade av den s.k. schweizerstilen. Lövsågerier blev vanliga, liksom 

glasverandor. Detta var en period då det byggdes många hus både på lands-

bygd och i kustsamhällena på Orust. 

• På 1920-talet blev de nyklassicistiska formerna med avskalade, rena linjer po-

pulära. I kustsamhällena på Orust byggdes det inte så många nya hus under 

denna period.

• Från 1930-talet slog funktionalismen igenom. Få renodlat funktionalistiska 

hus byggdes på landsbygden och i kustsamhällena, men det enklare formsprå-

ket utan utsmyckningar blev det vanliga. I och med 1920-30-talet blev stilarna 

mer rikstäckande, och de lokala byggnadstradtionerna miste sin kraft.

KORT OM BYGGANDE PÅ ORUST
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Ta hand om ditt gamla hus

Det finns mycket du kan göra för att bibehål-
la karaktären och kvaliteterna hos den äldre 
bebyggelsen. Går du i tankar om en föränd-
ring, lägg tid på att fundera och pröva olika 
alternativ, innan det är dags att gå vidare.

Du som har ett äldre hus med välbevarad 
karaktär:
• Underhåll huset regelbundet, om möjligt med 

traditionella material och tekniker: linolja, 
eventuell slamfärg, kalkputs etc. Regelbundet 
underhåll minskar risken för att ursprungliga 
material ska gå förlorade och att renoveringar-
na ska blir mer omfattande och dyrbara.

• Innan eventuella förändringar: sätt dig in i 
hur ditt hus fungerar; var försiktig med att 
blanda nya och gamla konstruktioner. Nya 
och gamla material och tekniker fungerar 
på olika sätt. Lita på beprövade konstruk-
tioner. Äldre konstruktioner är oftast inte 
lika känsliga för brister som uppkommer. 
Reparationer går som regel att göra utan 
att behöva byta allt. Det finns gott om 
byggnadsvårdslitteratur och hemsidor där 
man kan lära sig.

• Tänk långsiktigt vid förändringar. Ett hus 
ska vara funktionellt för flera generationer 
framåt, material ska vara hållbart. Lång-
samt växande träd med täta årsringar ger 
ett hållfast virke som är mycket motstånds-
kraftigt mot röta vilket ger större margina-
ler när det utsätts för sol, regn och vind.

• Vid renovering byt endast det som är ska-
dat. Det är svårt att återskapa ett original. 
Såväl träfönster som rötskadat timmer 
går att reparera. Tegelpannor som är över 
hundra år är av så pass bra kvalitet så de 
kan hålla många år än. 

• Fönster är viktiga för husets karaktär, så-
väl i sin utformning som i sitt material. 
Välbevarade träfönster höjer värdet på din 

Flagnande färg gör att det ser värre ut än vad det är, men 
innebär inte att träet tjänat ut. Med olja och färg kan  fönst-
ret bli som nytt. Det är bättre resurshushållning att reparera 
och renovera, än slänga och köpa nytt.
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bostad, både ekonomiskt och estetiskt, 
och bör i första hand underhållas istället 
för att bytas ut. Fönster äldre än 1950 är 
som regel tillverkade i utvalt kvalitetsvirke. 
Träfönster är lätta att underhålla - linolja 
och linoljekitt kan göra underverk för ut-
torkat trä. Eventuellt drag minskas genom 
att byta ut gamla torra tätningslister och 
justera bågens passning i karmen. Enskilda 
rötskadade trädelar går att byta ut. Om du 
inte har intresset och kunskapen själv finns 
det kunniga hantverkare. För att förbättra 
energiåtgången i huset går det att byta ut 
det inre glaset till ett energiglas som har 
bättre u-värde. 

• Traditionella färgtyper såsom linoljefärg 
och slamfärg är väl beprövade och samver-

kar gott med trä. Rätt målat åldras de väl 
genom att ytan blir en offeryta. Linoljan i 
linoljefärgen urlakas långsamt och släpper 
ifrån sig pigmentet, vilket innebär att ytan 
vittrar istället för att flagna. För att fräscha 
upp en linoljefärg på t.ex. en dörr eller ett 
fönster kan man stryka ytan med ren linol-
ja så är färgen som ny. 

• Om du nyligen förvärvat ett välbevarat 
hus: Lär känna ditt hus. Gör inget förhas-
tat. Bo gärna ett år i huset innan beslut tas 
om förändringar för att se vad som fung-
erar eller inte. Var medveten om att äldre 
hus kan ha annorlunda kvaliteter än de 
moderna hus vi är vana vid. Risken är an-
nars att du renoverar bort de kvaliteter som 
gjorde att du köpte huset från början.

• Vid förändringar är det viktigt att behålla 
karaktären och ”hålla stilen”. Titta på andra 
välbevarade hus i närheten för att få inspi-
ration. Jämför mellan olika äldre hus och 
hitta minsta gemensamma nämnare på t.ex. 
glasverandor eller farstukvistar för att få reda 
på vilka detaljer som är viktiga i den lokala 
snickeritraditionen.  

Fönstrens utformning är en del av husets karaktär, något 
som byggs upp av materialval och utformning tillsammans. 
De hus som har sina original-fönster kvar blir allt färre och 
därför allt mer värdefulla. 

Du som har ett äldre hus som förändrats 
mycket:
• Förutom ovanstående punkter behöver 

du vid ombyggnation/renovering ta be-
slut om huset ska återställas till tidigare 
utseende eller inte. Om du vill återställa 
huset följer ett spännande detektivarbete 
för att få fram det tidigare utförandet via 
äldre fotografier och bevarade spår i hu-
set. Med kunskap om området och dess 
historia kommer man långt. Prata med 
dina grannar om hur området ser ut och 
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Sjöbod som försetts med eternitplattor under mitten av 1900-talet. Eternitplattorna täcker fasaden men det går att skymta 
ursprungliga detaljer som profilerade takfötter i trä och tegelpannorna på taket. Eterniten berättar om bebyggelsehistorien 
på västkusten då flera valde att ersätta sina hårt åtgångna träfasader med de för tiden moderna eternitplattorna som skydd 
från de salta vindarna. Foto: Sarah Uller, Orust kommun.



26

hur det förändrats. Kanske finns det gamla 
foton och kartor? Känner du till historien 
blir områdets värden tydliga och chanserna 
ökar att kommande förändringar kan göras 
med eftertanke.

• Har ditt hus eternitklädd fasad kan det 
vara bra att tänka på att eterniten gör minst 
skada när den sitter kvar och att eterniten 
också har en historia att berätta. 

Läs igenom det material som finns, som denna broschyr, beskrivning av kommunens utvärderade kultur-

historiska miljöer, kommunens översiktsplan, byggnadsvårds- och hembygdslitteratur. Leta reda på äldre 

fotografier och prata med äldre bofasta samt hembygdsföreningen. Kontakta vid behov kulturhistorisk 

kompetens, exempelvis Bohusläns museum.

LÄR DIG MER!



27

Rekommendationer –  
befintlig bebyggelse 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är 
känslig för förändring. Dessa rekommen-
dationer syftar till att möjliggöra föränd-
ringar som inte påverkar miljöernas karak-
tär och värde. Rekommendationerna gäller 
oavsett om en åtgärd är bygglovspliktig 
eller ej. Förändringar bedöms utifrån sin 
inverkan både på det enskilda huset och 
på den omgivande miljön.

Målsättningen är att de uttryck och nyckel-
värden som bär upp kulturmiljön ska kun-
na bevaras och fortsätta berätta sin historia. 
Att bibehålla kvaliteterna hos miljön och de 
äldre husen är därför utgångspunkten. Som 
fastighetsägare, eller i arbete på uppdrag av 
en fastighetsägare, har du ett egenansvar att 
informera dig om de historiska värden som 
finns att vårda och förhålla dig till dessa. 
 
Underhåll och reparationer
• För att äldre byggnader ska behålla sin ka-

raktär, bör löpande underhåll ske res-
pektfullt och varsamt på ett sätt som 
tar tillvara ursprungliga detaljer. Var 
rädd om karaktärsskapande patina,  
exempelvis ett nött trappräcke eller slitage 
vid ett dörrhandtag. Patina bidrar till samhö-
righeten med tidigare generationer och ökar 
förståelsen för vår egen roll i husets historia.

• Ursprungliga snickerier, fönster och an-
dra detaljer har vanligtvis stor betydelse 
för att förmedla byggnadens karaktär och 
kan som regel inte bytas utan att uttrycket 
påverkas och kulturvärdet minskar.

• Om något måste bytas på grund av skador 
bör det nya ha det gamla som förebild, 
såväl vad gäller form som material. Nya 
fönster som liknar de gamla, men är tillver-
kade i andra material än trä, har ”lösa” ut-
anpåliggande spröjsar, inte är sidohängda 
eller på andra sätt avviker från ursprunget, 
är inte att betrakta som likvärdiga.

Om- och tillbyggnader och andra ändringar
• De hus som är mest ursprungliga bör ge-

nomgå så få förändringar som möjligt. 
Att bibehålla de befintliga kvaliteterna hos 
de äldre husen och miljön är utgångspunk-
ten.

• Om- och tillbyggnader görs varsamt och 
inordnas i det befintliga bebyggelsemönst-
ret vad gäller dels volym och placering i 
förhållande till befintliga huskroppen, dels 
färg, form, material och detaljutform-
ning.

• Traditionella om- och tillbyggnadssätt 
kan vara förebild. De traditionella sätten 
att bygga om och till hus fungerar även 
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När enkelhuset blev för litet kunde man bygga till med en snedtäcka. Lunden, Tegneby.

Då vinden inreddes kunde man t.ex. bygga ett trapphus på gaveln. Röra.
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idag. Gamla fotografier och/eller litteratur 
kan vara grund för inspiration och idéer.

• Detaljutformning ska så långt möjligt ha 
de lokala snickeritraditionerna som för-
laga såväl vid om- och tillbyggnad som när 
förändrade äldre hus återställs. En strävan 
efter symmetri och balans finns ofta i den 
äldre bebyggelsen, exempelvis när det gäl-
ler fönsterplacering. Interiören underord-
nade sig exteriörens estetik.

• Modernare inslag som exempelvis stora 
altaner och trädäck, stora balkonger, 
helglasade fönsterdörrar, modern fasad-
belysning, uppglasade gavelpartier eller 
inglasade uterum av modern typ är olämp-
liga, vare sig de är bygglovspliktiga eller ej. 
Ofta innebär de en ovarsam förändring, ef-
tersom befintliga karaktärsdrag inte respekt-
eras och tillvaratas. Åtgärderna kan innebära 
att byggnadens karaktär förvanskas.

Redan förändrade hus och hus från senare 
tider
• Hus förändras ibland under årens lopp, 

en del mer än andra, och har kanske inte 
sina ursprungliga detaljer kvar. Om det är 
så, gör då ett övervägande om det är det 
befintliga utseendet som ska behållas, eller 
om ett återställande till ett äldre utseende 
ska ske. Om ett återställande blir aktuellt 
och om husets egna äldre detaljer eller äld-
re fotografier på dessa saknas som förlaga, 
använd då de lokala snickeritraditionerna i 
närområdet som förlaga. 

• Förändringar och underhåll av hus från se-
nare decennier som ligger i en äldre miljö 
bör ske utifrån byggnadens egen karak-

tär och på ett sätt som inte förstärker 
byggnadens dominans i den äldre kultur-
miljön.

Färgsättning och material
• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan 

mild ljus färg om inte husets äldre färg-
sättning kan fastläggas. Röda hus kan be-
hålla sin färg. På vita hus har fönster och 
fönsteromfattningar traditionellt sett inte 
varit vita, utan haft en avvikande kulör. 
Vanliga kulörer har varit grönt, engelskt 
rött eller ockragult. Blått har inte varit van-
ligt förrän från 1900-talets mitt.

• Sjöbodar bör vara rödfärgade (även foder 
och knutar) eller i enstaka fall ockragula, 
om de inte är omålade.

• Takmaterial bör vara rött oglaserat ler-
tegel om inte annat är historiskt motiverat. 
Plåtbeslag i takytorna bör vara röda, och 
avvattningssystemet vitt eller metallfär-
gat. Undvik svarta plåtbeslag i dessa lägen.

• Panel liksom snickerier, fönster och dörrar 
bör vara av trä.

• Det är inte ovanligt med eternit, antingen 
som ursprungligt fasadmaterial eller på hus 
som ursprungligen har haft träfasad. Eter-
niten kan behållas.

• Välj väl beprövade och traditionella ma-
terial och tekniker som fungerar med 
traditionella konstruktioner och utform-
ningar.

 
Miljön kring husen
• Miljön mellan husen bör även den be-

hålla sin karaktär, utan moderna inslag 
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som altaner, modernt utformade staket 
och plank, moderna markbeläggningar 
m.m. Detta gäller vare sig åtgärderna är 
bygglovspliktiga eller ej.

• Hävdvunnen allmän tillgänglighet till 
marken mellan husen ska bibehållas och 
de gemensamma kommunikationsytorna 
med stigar och prång ska inte göras priva-
ta eller halvprivata.

• Funktionsuppdelningen bostadshus för 
boende, sjöbodar/magasin för förvaring 
bör bibehållas.

• Även bryggors utformning är viktig för 
miljön, även om de inte alltid omfattas av 
Plan- och bygglagens regler. Undvik exem-
pelvis brädinklädnad av bryggfronten mot 
vattnet, då detta ger en allt för modern 
karaktär. Bryggor kan omfattas av strand-
skydd.

Miljön mellan husen bör behålla sin karaktär utan moderna inslag och de gemensamma kommunikationsytorna ska vara 
tillgängliga för alla. Käringön. Foto: Sarah Uller, Orust kommun.
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Rekommendationer –  
bygga nytt i känsliga lägen

Vid nybyggnation i historiskt värdefulla 
miljöer krävs ett varsamt förhållningssätt 
till den karaktär och de värden som finns i 
miljön. Det betyder att såväl landskap som 
bebyggelsemiljö styr hur nybyggnationen 
placeras och gestaltas.

Rekommendationerna nedan syftar till att 
nytillskott ska utformas och placeras så att 
de smälter in i miljön på ett positivt sätt, 
genom att ta upp den lokala byggnadstra-
ditionen med omsorg om både helhet och 
detaljer. Miljön kan därmed bibehålla sina 
samlade kvaliteter. Betydelsefulla faktorer 
vid nybyggnad är form, volym och place-
ring, liksom fönsterplacering och detaljut-
formning. Även markbehandling och tom-
tens utformning är viktiga.  

Flertalet kulturhistoriskt värdefulla bebyg-
gelsemiljöer på Orust är präglade av det tra-
ditionella byggandet så som det såg ut under 
1800-tal och tidigt 1900-tal. Det är därför 
byggandet under denna tidsperiod man i 
många fall bör förhålla sig till, för att nytill-
skotten ska kunna göras varsamt och respek-
tera och tillvarata befintliga karaktärsdrag.

Bebyggelsemiljö eller landskapsmiljö
• I eller i direkt anslutning till traditionel-

la bebyggelsemiljöer utformas nytillskott 
så att de smälter in i miljön på ett po-
sitivt sätt. Detta uppnås genom att utgå 
från den lokala byggnadstraditionen, 
med omsorg om både helhet och detal-
jer. Miljöerna är ofta tätt bebyggda och 
nytillskottens utformning kan få stor 
påverkan.

• I landskapsmiljöer är det landskapsbil-
den som helhet som är avgörande, där 
bebyggelsen utgör en del. En anknyt-
ning till det traditionella i generell me-
ning är det mest varsamma för den be-
byggelse som ligger synlig, men kraven 
på detaljanpassning blir mindre. För be-
byggelse som ligger i omgivande terräng 
är en anpassning till naturlandskapet 
som helhet och som strävar att minska 
den visuella påverkan på miljön som 
helhet lämplig.

Bostadshus
• Husets volym anpassas till de äldre husens 

former. Det bohuslänska enkel- respek-
tive dubbelhuset är lämpliga förebilder. 
Detta innebär ett 1 1/2-planshus med för-
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Gård på Lyr. För att inte ta för mycket odlingsjord i anspråk lades husen oftast på randen mellan skog och åker. Även idag 
eftersträvas att nya byggnader placeras på detta traditionella vis, dels för att passa in i kulturlandskapet och dels för att 
jordbruksmark inte skall gå till spillo. Detta är till och med reglerat i Miljöbalken som säger att jord och skogsbruk är av 
nationell betydelse. 

Äldre sjöbodar som på en gång är både lika och olika då höjd, bredd och taklutning varierar mellan varje sjöbod. Hälle-
viksstrand.
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höjt väggliv 30-90 cm, och sadeltak med 
30-35 graders taklutning. 

• Fasadmaterial ska vara träpanel, företrä-
desvis stående. Takmaterial ska vara röda 
takpannor, helst lertegel. Skorsten ska 
placeras på eller nära taknocken. Plåt-
beslag i takytorna bör vara röda, och av-
vattningssystemet vitt eller metallfärgat. 
Undvik svarta plåtbeslag. Utbyggnader 
kan även ha falsat rött plåttak och enklare 
byggnader papptak.

• Fönstrens storlek, form och placering bör 
anknyta till traditionen där interiören un-
derordnade sig exteriörens estetik. Detta 
innebär att fönstren placeras symmetriskt 
och i balans på fasaden, bör ha minst en 
vertikal post och kan också vara spröjsa-
de. De placeras nära fasadlivet så att ingen 
utvändig nisch uppkommer. Stora glaspar-
tier är inte lämpligt. 

• Tillbyggnader ska underordna sig huvud-
byggnadens volym.

• Detaljer som dörrar, förstukvistar, uteplat-
ser, balkonger etc. ska underordna sig 
huset så att de inte blir för dominerande 
i storlek. Stora terrasser och altaner ska 
undvikas. Andra moderna tillägg som t ex 
fasadbelysning bör avstås från i känsliga 
miljöer.

• Bostadshusen ska målas i täckande ljusa 
färger. Matt faluröd färg kan undantags-
vis också väljas. Fönstersnickerier kan med 
fördel ges en avvikande kulört färg.

Tomt och grundläggning
• Terrängens huvudsakliga form bör bibe-

hållas, d.v.s. tomten ska inte göras avpl-
anad, vare sig med massor eller sprängning. 
På kuperad mark kommer huset därmed 
byggas med grundmur som anpassar sig 
till terrängen.

• Tomten bör i generell mening anordnas 
så att den anknyter till den omgivande 
miljön.

Ekonomibyggnader och sjöbodar
• Sjöbodar ska utformas så att de anknyter 

till befintlig sjöbodsbebyggelse. Tak utförs 
som sadeltak med takvinkel kring 30-35 
grader. Taktäckningsmaterial bör vara rött 
lertegel. Bodarna förses med stående trä-
panel som målas i faluröd (undantagsvis 
även ockragul) färg eller behålls omålade. 
Dörrar utförs som enkla bräddörrar. Even-
tuella fönster ska vara förhållandevis små.

• Om flera nya sjöbodar placeras bredvid 
varandra, varierar man deras utseende och 
placerar dem något oregelbundet.

• Övriga uthus, lador och garage bör likaså 
utformas med sadeltak, eller pulpettak 
när det gäller små byggnader. Takmate-
rial bör vara rött tegel eller takpapp för 
mindre byggnader. Fasadmaterial ska vara 
trä som målas med faluröd slamfärg eller 
möjligen samma färg som bostadshuset. 
Undvik svarta plåtdetaljer. Portar bör hu-
vudsakligen vara av trä.
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Bebyggelsens placering
• Nya hus bör lokaliseras på likartat sätt 

som omgivande bebyggelse. 

• För kustsamhällena betyder det att man 
fortsätter den relativt oregelbundna pla-
ceringen i förhållande till övrig bebyggelse, 
liksom att man anpassar sig till terräng-
ens förutsättningar. Placering som för-
utsätter plansprängning eller att tomten 
planas ut helt är mindre lämplig. 

• För landskapsmiljöer bör nybyggnationen 
lokaliseras på traditionellt sätt, vilket inne-
bär en placering i mötet mellan odlings-
mark och berg. Bygg inte på åker, äng 
eller betesmark, och inte heller uppe på 
bergskrönen. Att bygga på bergskrön gör 
det även svårare att uppfylla gällande krav 
på tillgänglighet.

• Undvik långa vägdragningar som kan på-
verka landskapet negativt. 

I bland annat Hällevikstrand har kommunen planlagt nya bostadsområden som försöker efterlikna Bohusläns äldre 
bebyggelse. Foto: Ola Sandberg, Orust kommun.
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Vägledning vid bygglov- 
ansökan – en sammanfattning

Skicka med bra handlingar
Kontakta kommunens bygglovshandläggare 
för hjälp att avgöra om de planerade åtgär-
derna är bygglovs- eller anmälningspliktiga. 
Om det du ska göra kräver bygglov: skicka 
med foton som visar byggnadens alla sidor.
Bifoga fackmannamässigt utförda ritningar 

som tydligt visar vad som ska göras. När det 
gäller detaljutformning (panel, snickerier, 
fönster m.m.) räcker inte alltid ritningar i 
skala 1:100 utan mer detaljerade ritningar 
behövs (skala 1:50 eller 1:20). På kommu-
nens hemsida finns anvisningar kring rit-
ningarnas utförande samt exempelritningar 

• Ändra så litet som möjligt. Utgå från det som 

redan finns.

• ”Håll stilen” – både beträffande ditt eget hus och 

miljön som helhet.

• Jämför med andra liknande välbevarade hus i 

närheten.

• Utgå från eventuella äldre foton på huset och 

miljön.

• Läs igenom det rådgivningsmaterial som finns.

• Använd de traditionella ombyggnadssätten. 

• Använd beprövade material och tekniker som är 

de som fungerar bäst i äldre konstruktioner.

• Anpassning till platsen är viktig vid förändringar 

och nytillskott.

• Ta hänsyn till de rekommendationer som finns.

KULTURVÄRDEN OCH BYGGLOV: 
TUMREGLER

Innan du går vidare, reflektera över dessa frågor:

• Om huset eller miljön finns inventerat, har jag 

följt de rekommendationer som givits?

• Vilka är de värdefulla egenskaperna hos mitt 

hus och hur kommer de att bibehållas?

• På vilket sätt är jag varsam i mitt tänkta bygg-

projekt? Har jag gjort minsta möjliga förändring-

ar? Har jag tänkt över alternativen?

• Hur kommer den omgivande miljön att påver-

kas?

• Behöver jag anlita expertkunskap inom kultur-

miljö? Det ska i så fall göras tidigt i processen. Har 

de konsulter och entreprenörer som eventuellt 

ska anlitas uppmärksammats på förutsättning-

arna för projektet och har de förståelse för dessa 

frågor?

KULTURVÄRDEN OCH BYGGLOV: 
CHECKLISTA
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att ta hjälp av. Komplettera med en beskriv-
ning i text (på ritningen eller separat) som 
tydligt beskriver hur byggnadens och mil-
jöns värdefulla egenskaper tas tillvara.

Var beredd på förändringar
Var öppen för att det förslag som tas fram 
kanske måste förändras för att bli genomför-
bart. Ha därför en beredskap för att modi-
fiera förslaget.  

Lycka till!

Har du frågor kopplade till kulturmiljöer och vär-

defull bebyggelse är du välkommen att kontakta 

bygglovshandläggare på kommunens bygg-

enhet.

E-post: miljobygg@orust.se

Telefon: 0304-33 40 00

Hemsida: www.orust.se

KONTAKT
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Att läsa vidare

Boverkets kunskapsbanken om kulturvärden www.boverket.se/sv/
PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöpro-
gram för Orust kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. 
Uddevalla: Bohusläns museum. 

Kulturmiljöer på Orust. 2020. Bohusläns museum rapport 2020:14. 
Uddevalla.

Söderström, Göran et al. 2017. Så renoveras torp och gårdar. ICA 
bokförlag, Västerås.

Statens Fastighetsverk: Byggnadsvård i praktiken www.sfv.se/sv/bygg-
pa-kunskap/byggnadsvard-i-praktiken

Werne, Finn. 1983. Bygge i Bohuslän. Stockholm

Werne, Finn et.al. 1982. Ombyggnad och byggnadskultur i de bohus-
länska kustsamhällena. Byggforskningsrådet. Stockholm.

Westerlind, Ann Mari. 1982. Kustorter i Göteborgs och Bohus län : 
Orust kommun. Statens råd för byggnadsforskning / Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län / Svensk byggtjänst, Stockholm / Göteborg

Wingård, Cecilia. 2013. Renoveringsråd för äldre hus i Tanum. Mil-
jö och byggnadsvämnden, Tanums kommun. Tillgänglig digitalt på 
www.tanum.se.

Västsveriges rådgivningscenter Slöjd och Byggnadsvård (Slöjd och 
byggnadsvård är en del av Västra Götalandsregionen och Förvaltning-
en för kulturutveckling). www.slojdochbyggnadsvard.se

Ytterligare byggnadsvårdsböcker återfinns på bibliotek och i bokhandlar.







Det här är en skrift för dig som tänkt bygga om eller bygga till 
ett äldre hus, underhålla det eller bygga nytt i en äldre miljö 
med kulturvärden.

Skriften är en guide till hantering av kulturvärden i samband 
med bygglovansökan. Här finns information om kulturhisto-
riskt värde och om lagstiftning inom området.  I skriften be-
skrivs också de nyckel värden som bör bibehållas och gene-
rella råd ges kring hur man tar tillvara dessa värden. 
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