
Yttrande – stadsarkitekten i Robertsfors kommun 

Ort Robertsfors 

Fastighet Bagaren 8 

Ärende Överklagande av delegationsbeslut – avslag för byte av taktäckningsmaterial 

Dnr 2016/B0243 

Förutsättningar Sökanden önskar byta från rött taktegel till röd (tegelimiterad) plåt. Bygglov avslogs 
2016-09-07 med hänvisning till att fastigheten ingår i en kulturmiljö av riksintresse - 
Hallmanska planen. Bostadshuset är dessutom utpekat som särskilt värdefullt i 
Robertsfors kommuns kulturmiljöprogram som antagits av kommunfullmäktige. I 
riktlinjerna för Hallmanska planen står bland annat att husens karaktär inte ska 
förändras genom byte till annat taktäckningsmaterial, särskilt ska tegelimiterande plåt 
undvikas. Ansökan har därutöver remissats till Västerbottens museum som avråder 
från byte till tegelimiterande plåt med hänvisning till riksintresset och riktlinjerna för 
Hallmanska planen. 

Lagstöd:  

 En byggnad som är särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt får inte 
förvanskas enligt plan och bygglagen 8 kap l 3 §. 

 Underhållet av en byggnad ska anpassas till omgivningens karaktär och 
byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 §. 

Sökanden har nu överklagat detta avslag och begär att ärendet ska behandlas i Ksau. 

Sökanden anser att: 

 fastigheten/huset inte är ett byggnadsminne. 
 synpunkter från Västerbottens museums endast är rådgivande.  
 kulturmiljöprogrammet endast är rådgivande. 
 liknande takbyten gjorda i området, med bygglov från kommunen 

(likställighetsprincipen?).  
 aktuellt plåttak efterliknar det gamla taket i hög grad.  
 aktuellt förslag går i linje med omgivningens nuvarande karaktär av låga 

trähus med plåttak. 
 Aktuellt plåttak väger betydligt mindre än det gamla och minskar därmed 

påfrestningarna på den åldriga bärande träkonstruktionen.  

Yttrande Riksintresset och pbl 8:13 och 8:14  ligger till grund för aktuellt avslag och det råder 
koncensus till hur reglerna ska tolkas. Kommunens beslut bedöms vara korrekt. 

Även om någon skulle fått bygglov för plåttak på felaktig grund innebär det inte att 
fler felaktiga beslut bör tas.  
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