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Källbergsgärdet

Beskrivning
Historik: Källbergsgärdet är ett bostadsområde med egnahemsbebyggelse
samt grupphusbebyggelse som uppfördes av tre byggentreprenörer, Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, AB Siljansnäs sågverksbolag och Göran Brisell byggnads AB mellan 1978 och 1981. Grupphusbebyggelsen ritades av Byggnadsingenjör Benny Agnas AB ritkontor.
Landskap och placering:
•

Källbergsgärdet är beläget i en flack sydvästsluttning till Källberget
och avskiljs från Åkerö av ett smalt skogsparti i norr. I öster finns byn
Källberget och i söder vidsträckta kuperade skogspartier med bland
annat elljusspår, skidspår, motionsspår och flera fornlämningar.

•

Källbergsgärdet är beläget på sandjordar där det tidigare funnits ett
gärde och tallskog. Delar av tallskogen har sparats bland annat som
naturtomtselement.

Områdesstruktur:
•

Bostadsområdet är indelat i tre trafikseparerade delområden med delvis varierande bebyggelsekaraktär. Längst i öster finns en högt belägen säckgata med mångformig egnahemsbebyggelse på var sida. Ett
stycke söderut, och avskilt från ovanstående delområde med en sluttning finns ett kompaktare gyttrigt område med mer enhetlig så kallad
grupphusbebyggelse kring flera ringvägar som löper ut på Källbacksvägen via Jones Mats väg. Slutligen finns i väster ett större område
med både grupphusbebyggelse och egnahem koncentrerade kring fyra
säckgator som löper norrut in i området från Källbacksvägen. De tre
områdena sammanbinds endast av cykelvägar sinsemellan.

•

Bostadshusen i området är i vissa fall placerade mitt på tomten och
med eventuella ekonomibyggnader så som garage i anslutning mot
bilvägsnätet. På många platser står ekonomibyggnader och bostadshus tillsammans på ett sätt som antyder kringbyggdhet. På baksidan
av husen finns ofta tomtmark som tillsammans med andra villatomter bildar stora grönområden mitt i kvarteren. Vissa tomter inhägnas
av gärdesgårdar i trä. Längs vissa gator ligger bostadshus såväl som
ekonomibyggnader i liv med gatan.

•

Beträffande växtlighet förekommer vissa välbevarade villaträdgårdar
i sen 1970-talsstil med inslag av exempelvis dvärgtall och ölandstok.
Mot gaturummet finns vanligen stora sammanhängande ytor med
gräsmatta.
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Bebyggelsens huvuddrag:
•

I den östligaste delområdet, kring Tommos väg, finns en mångfald
av olika för det sena 1970-talet tidstypiska småhus i ett plan eller
souterrängläge. De flesta byggnaderna i området har träfasad eller
timmerstomme, och sadeltak. Ett utmärkande drag bland den mångformiga bebyggelsen är de fyra alp-liknande timmervillor som finns
lokaliserade väster om den genomlöpande säckgatan. Byggnaderna
karaktäriseras av sin stora kvadratiska grundform med breda gavlar.
Detaljer så som ekdörrar med rombmönster, timmerverandor med
rundsvarvade hörnstolpar och dekorerade fönsteromfattningar är
också vanligt. Området innefattar även mer lågmälda timmervillor
med långsmal grundform.

•

Mittenområdet kring Masomes väg, Jobs Pers väg och Sturollasgattu
är betydligt mer enhetligt och består av totalt 38 så kallade grupphus, som uppfördes på en och samma gång i enhetlig stil. Söder om
Jones Mats väg finns ett antal egnahemshus. Alla byggnader i området är faluröda och har sadeltak. Grupphusbebyggelsen är till delar
tydligt utformad med hänsyn till Leksandsbygdens lokala byggnadstradition. Här är de flesta husen långsmala med sadeltak, har spröjsade fönster i enhetlig fönstersättning och enkla farstukvistar med
sadeltak och hörnstolpar med profilsågade nätta hörnbrädor. Husen
står också placerade på ett sådant sätt att de ser ut att bilda en äldre
bymiljö på håll. Även de täta gaturum som bildas inuti området liknar de i äldre byar. Grupphusen - eller åtminstone vissa modeller av
grupphus - är ritade av Benny Agnas ritkontor.

•

I det västligaste området finns kring Lokgattu och Erkersgattu en
kärna av grupphus i samma stil som beskrivs ovan. Längs Lappmyrvägen i väster finns egnahemsbebyggelse med flera modernistiska
timmervillor. Längs Tillasvägen finns i huvudsak faluröda enplansvillor, samt även några för 1970-talets tidstypiska katalogvillor kring
vändplanen i norr.

•

Den anpassade bebyggelsen är belägen kring gator med namn som
anpassats till den lokala platsnamnsseden: Lokgattu, Erkersgattu och
Sturollasgattu.

Värden
Nedan beskrivs de värden som byarna bedöms besitta. I detta kulturmiljöprogram beskrivs kulturhistoriska och estetiska värden. Alla värden förklaras i sitt
sammanhang, men utefter en förutbestämd grundmall som är lika för varje
by.
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Egnahemsbebyggelse kring Tommos väg i norra delen av Källbergsgärdet. Närmast till vänster i bilden Yttermo 3:94. Foto,
Kristoffer Ärnbäck.

Timmerhus av »alpmodell«. Yttermo 3:94. Foto, Lars Jönses.
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Faluröda souterränghus
längs Jones Mats väg.
Byggnaderna är en del av
grupphusbebyggelsen i Källbergsgärdet. Yttermo 3:45.
Foto, Lars Jönses.

Masomes väg slutar i ett
område med garage i norr.
Här lämnas bilarna så att
området kan hållas fritt från
motortrafik. Yttermo 3:20.
Foto, Lars Jönses.

Del av grupphusbebyggelsen som är tidstypisk för
1970-talet. Yttermo 3:53.
Foto, Lars Jönses.
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Platsnamn
Platsnamn är ofta gamla, och med betydelser som är sprungna ur, eller anknutna till platsens specifika historia. Att beakta god ortnamnssed är lagstadgat enligt kulturmiljölagen. Namnet Källbergsgärdet kommer av att platsen
tidigare varit odlingsmark – ett gärde – tillhörande byn Källberget. Flera av
gatunamnen i Källbergsgärdet är valda med hänsyn till den lokala platsnamnstraditionen, med ändelsen -gattu.
Värden/var varsam med
•

Platsnamnet Källbergsgärdet.

•

Gatunamnen Lokgattu, Erkersgattu och Sturollasgattu.

Trafikdifferentiering och bykaraktär
Planeringen för det nya bostadsområdet Källbergsgärdet började omkring
1975 mot bakgrund av ett växande behov av tomtmark för bostäder i Leksand. Planeringen skedde bland annat mot bakgrund av att många före detta
Leksandsbor under 1970-talet valde att flytta hem till Leksand. Lantmätaren
Lars Gudmundsson hade fått i uppdrag av kommunen att ta fram ett exploateringsförslag, vilket ledde till två förslag utifrån vilka den övergripande formen på området bestämdes. Vidare utarbetades en mer precis plan av Benny
Agnas ritkontor i vilken bebyggelsen som helhet uppskissades. Området tog
form med inspiration i tidstypiska stadsplaneringsideal där så kallad trafikdifferentiering stod högt på dagordningen, vilket även tydligt återspeglas i Källbergsgärdet idag. Med trafikdifferentiering menas att i största möjliga mån
särskilja trafik med motorfordon från fotgängare i den fysiska miljön. Istället
för att bygga ett område med farliga och hårt trafikerade genomfartsgator har
alla sådan trafik förlagts till Källbacksvägen i söder. Från Källbacksvägen löper
i sin tur mindre, så kallade »stickvägar« in i bostadsområdets olika delar. Stickgatorna slutar i vändplaner och ska nyttjas för att åka till och från det egna
garaget eller en parkeringsplats. Vissa områden bland grupphusbebyggelsen
kring Sturollasgattu och Jobs Pers väg är helt trafikdifferentierade, och en besökare eller bofast måste lämna sin bil vid en parkeringsplats i grupphusområdets utkant och fortsätta till fots för att nå de tätt placerade bostäder som finns
där. Olika delar av området sammanbinds dessutom av gång- och cykelvägar,
vilket också är vanligt i bostadsområden tillkomna under 1970-talets senare
hälft. En av dessa vägar leder norrut genom det stora grönområde som avskiljer Källbergsgärdet från Åkerö. Syftet med cykelvägen var att erbjuda en bra
färdväg till skolan, som låg i Åkerö.
Att trafikseparering fick en så framträdande roll i 1960- och 1970-talens
stadsplanering skedde mot bakgrund av att trafikolyckorna i Sverige ökat lavinartat under 1950- och 1960-talen. 1970-talets bostadsområden planerades
därför med stor omsorg i syfte att skapa en mer trafiksäker miljö, särskilt för
barn och unga. I Leksand tydliggjordes behovet av mer trafiksäkra områden

11

Leksands kulturmiljöprogram

bland annat i Åkerö öster om Järnavägen, som kontinuerligt drabbades av
trafikolyckor sedan fler fick tillgång till bil under 1950-talet. Till skillnad mot
Källbergsgärdet fanns inte något övergripande trafikplaneringsperspektiv när
den östra delen av Åkerö började bebyggas, i huvudsak under 1930-talet och
under efterföljande decennier.
Källbergsgärdet är sett till trafikdispositionen ett tidstypiskt exempel på det
sena 1970-talets stadsplaneringsideal. Genomgående för området är att stor
hänsyn visats hanteringen av olika trafiksäkerhetsfrågor. Samtidigt skiljer sig
delar av Källbergsgärdet på flera punkter från andra samtida bostadsområden.
Grupphusbebyggelsen kring Sturollasgattu, Jobs Pers väg, Erkersgattu och
Lokgattu är planlagd så att husen tillsammans framträder som en gyttrig och
tät, för Leksandsbygden typisk bymiljö. Bostadshusen och ekonomibyggnaderna är exempelvis ofta tätt belägna i vinkel så att de antyder en kringbyggd
och halvsluten gårdsbild. Längs vissa sträckor står bostadshusen i gatulinjen,
vilket får dessa gaturum att upplevas som trånga bygator. Längs Erkersgattu
och Lokgattu finns distinkt variationsrikedom i hur byggnaderna orienterats
på tomten, vilket också bidrar till att upplevelsen av ett »gytter«. Att bebyggelsen planlagts så att den skapar helhetsintrycket av en bymiljö är anmärkningsvärt och ovanligt.
Området Källbergsgärdet kan genom ovannämnda egenskaper och i sin
helhet bidra med kunskap och förståelse om det sena 1900-talets bebyggelsehistoria i Leksand, och har därför ett kulturvärde. Som framgår av efterföljande värderingstext »1900-talets anpassade bebyggelse« har det ansetts viktigt
att även under 1900-talet anpassa bebyggelsen i Leksand efter lokala traditioner. Oavsett om detta varit en uttalad ambition eller inte vid planläggningen
av Källbergsgärdet kan området bidra med kunskap och förståelse om detta
för Leksandsbygden speciella förhållningsätt till den traditionella bebyggelsekulturen under 1900-talet, vilket är mycket värdefullt. De beståndsdelar i
bebyggelsemönstret som bidrar till att miljön framträder som en liten by har
ett särskilt kulturvärde.
Värden/var varsam med:
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•

Trafiksystemet med stickgator från Källbacksvägen som slutar antingen i vändplaner eller parkeringsplatser, vilket eliminerar genomfartstrafik i området.

•

Förekomsten av bilfria och ej bebyggda grönytor mellan husen och
de tre olika delområdena av Källbergsgärdet. Att de olika delområdena sammanbinds med gång- och cykelvägar istället för bilvägar.

•

Bilfria vägar och ytor inuti grupphusbebyggelsen.

•

Att grupphusbebyggelsen genom husens placering i förhållande till
landskapet framträder som ett gytter av faluröda hus, som i en bymiljö.

Källbergsgärdet

Grupphusen framträder på
avstånd som en liten tät
och gyttrig bymiljö. Yttermo
3:29. Foto, Lars Jönses.

Många av husen är
långsmala och faluröda, på
samma sätt som bostadshusen i flera äldre bymiljöer.
Yttermo 3:28. Foto, Lars

Jönses.

Sluten bebyggelse mot Jobs
Pers väg. Gaturummet
är mycket karaktäristiskt.
Yttermo 3:29. Foto, Kristoffer

Ärnbäck.
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Även detaljutformningen på bland annat farstukvistar samstämmer med den traditionella byggnadskulturen i Leksandsbygden.
Yttermo 3:32. Foto, Kristoffer Ärnbäck.
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•

Att bostadshus och ekonomibyggnader ofta är belägna så att de tillsammans antyder kringbyggda gårdstun.

•

Byggnader som är placerade i gatulinjen och därmed bidrar till smala
gaturum lika de i en äldre by.

•

Att vissa delar av grupphusbebyggelsen är mer oregelbundet dispositionerad och placerad över tomterna än vad som annars förekommer
i bostadsområden från samma tidsperiod.

Hus formade med inspiration från Leksandsbygden
Den svenska efterkrigstiden (1945–1980) präglas av mer eller mindre oavbruten ekonomisk tillväxt. Rationalitet eftersträvades såväl socialt som ekonomiskt,
något som i hög grad påverkade den svenska byggnadskulturen. Motorn i tillväxten var den omfattande och arbetskraftskrävande industrisektorn, och i takt
med att den expanderade kunde färre arbeta med hantverksmässigt byggande.
Det var bland annat mot bakgrund av detta som byggsektorn utvecklade nya,
mindre arbetskraftskrävande metoder för byggande. Ett populärt sätt att effektivisera byggbranschen var genom att prefabricera rationella byggelement och
skapa monteringsfärdiga kataloghus, vilka tillhandahölls av husfabriker runt om
i landet. Som en konsekvens av det mer rationella byggandet blev också byggnadskulturen mer likriktad över hela landet. Till en början var de flesta sådana
hus i modernistisk stil, men mot 1970-talets senare hälft lyftes röster för mer
lågmälda och historiskt förankrade kataloghus. Vissa lyhörda husfabriker gav
gehör och började bland annat tillverka kataloghus med sadeltak och röda träfasader. Eftersom husfabrikernas marknad var hela landet ledde detta dock sällan
till att byggnadsskicket återgick till att vara lokalt anpassat. Snarare kunde villatyper som passat bra i södra Sverige även dyka upp i Norrland, och vice versa.
I Leksand fanns redan tidigt en vilja att tillvarata bygdens lokala karaktär och
särprägel även inför de förändringsprocesser som förestod den moderna epoken
1930–1980. Platsen skulle utvecklas, men inte på bekostnad av de unika värden
som fanns i exempelvis de gamla byarna och det särpräglade landskapet vid
Siljans utlopp i Österdalälven. Tankesättet, som implementerades av starka kulturpersonligheter så som Knis Karl Aronsson och tjänstemän så som distriktsarkitekten Erik Wåhlin, och som hade stark förankring bland politiker, företag
och allmänhet föranledde bland annat att en stor andel av den bebyggelse som
uppfördes i Leksand under perioden 1930–1980 anpassades till bygden genom
exempelvis skala och placering i förhållande till landskapet. Det förekom även
att olika byggnader till sitt utseende anpassades till Leksandsbygdens traditionella byggnadskultur. Bland annat uppfördes många byggnader med fasader i
trä som målades falurött.
Den grupphusbebyggelse som beskrivs ovan och som uppfördes i Källbergsgärdet under perioden 1978–1981 ritades av Benny Agnas ritkontor. Många
av de byggnader som uppfördes, särskilt kring Jobs Pers väg och Sturollasgattu,
är tydligt anpassade till Leksands lokala byggnadstraditioner. De flesta av hu-
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Modernistisk timmervilla belägen längs Tommos väg. Byggnaden är tidstypisk för det sena 1970-talet. Även trädgårdsmiljön
kring huset är välbevarad från den tidsperioden. Yttermo 3:68. Foto, Lars Jönses.
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sen har en långsmal grundform med flacka sadeltak, enkel detaljutformning
och farstukvistar som är typiska för Leksandsbygden. Att bebyggelsen i så pass
hög grad anpassats till en lokal byggnadstradition är anmärkningsvärt. Den bebyggelse som finns kvar i relativt oförändrat skick, särskilt kring Jobs Pers väg,
Sturollasgattu, Erkersgattu och Lokgattu kan berätta en stark och kärnfull berättelse om Leksand under 1900-talet och har därför särskilt kulturvärde.
Värden/var varsam med:
•

Byggnadernas befintliga långsmala form och fasaddisposition – fönstersättning, placering av dörrar, farstukvistar, listverk och liknande.

•

Byggnadernas befintliga placering i förhållande till gaturummet, med
bostadshuset indraget på tomten och garagebyggnader samt förråd i
oregelbundna vinklar mot gatan där detta förekommer.

•

Befintlig utformning beträffande faluröd locklist- eller lockpanel.

•

Befintliga ursprungliga farstukvistar och ytterdörrar samt sidolufter till
dörrar.

•

Befintlig utformning beträffande fönster och fönsteromfattningar.

•

Befintlig utformning beträffande takmaterial, takvinkel, takutsprång
och skorstenar.

•

Befintliga timmer- och rotvirkesportaler samt gärdesgårdar.

Modernistiska timmervillor
Under 1800-talet nådde industrialiseringen Dalarna. Efter hand ersattes böndernas timmerhusbyggande av nya tekniker, och timringskonsten kom istället
att ägnas åt konstnärers och förmögna stadsbors sommarnöjen. Från mitten av
1900-talet återuppväcktes timmerhusbyggandet genom en medveten satsning.
Särskilda timmerhusföretag etablerades och byggde timmervillor åt vanligt folk.
Det blev även vanligt med fritidshus av timmer, ofta i fjällen eller i stugbyar. De
timmerhus som uppfördes från och med 1900-talets mitt var ofta formgivna
med inspiration från stiltypiskt modernistiska villor från samma period. Sådant
som form, storlek, takvinkel och planlösning liknade ofta utformningen på andra samtida småhus. Det finns bland annat exempel på timrade suterränghus,
något som annars starkt förknippas med 1960- och 1970-talens industrimässiga
byggnadskultur. Det förekom även, om än inte alltid, att byggnaderna försågs
med detaljer som anspelade på nationalromantiken och idéer om det äldre bondesamhället. På vissa hus förekommer exempelvis fantasifullt tilltagna allmogedetaljer så som fönsterluckor, stora och små blyspröjsade fönster med färgat
antikglas, kronskorstenar och farstukvistar med rosmålningsmotiv i triangelfälten och svarvade hörnstolpar. Andra detaljer som tillhör dessa timmerhus är
trägärdesgårdar i fäbodstil och gårdsportaler med stolpar i rot. I Källbergsgärdet
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finns flera exempel på timmerhus som uppfördes som egnahem 1978–1981.
Byggnaderna har ett kulturvärde eftersom de är karaktäristiska för Leksandsbygden och på samma sätt som ovannämnda grupphusbebyggelse kan berätta
om hur nya byggnader anpassades till den lokala byggnadstraditionen även i
en tid som annars brukar karaktäriseras som hänsynslös i förhållande till lokala
särdrag och traditioner inom byggnadskulturen. Värderingen gäller inte de fem
avvikande timmervillor i alpmodell som finns i området.
Värden/var varsam med:
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•

Byggnadernas befintliga stomme och färgsättning beträffande helhet
såväl som detaljer.

•

Befintlig utformning beträffande tak och takutsprång. Befintliga skorstenar.

•

Befintliga blyspröjsade fönster där de förekommer. Befintliga äldre
perspektivfönster med träkarm där de förekommer. Fönsterluckor
där de förekommer.

•

Befintliga trädörrar och sidolufter. Befintliga farstukvistar. Profilsågade hörnbrädor på farstukvistar.

•

Timmer- och rotvirkesportaler samt gärdesgårdar.

Källbergsgärdet

Modernistisk timmervilla längs Tillasvägen. Åkerö 19:54. Foto, Kristoffer Ärnbäck
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Farstukvist av ett slag som är vanligt förekommande på timmerhus uppförda
under perioden 1950-1985.

Dalaromantiska blyspröjsfönster.
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Värdekartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:
Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.
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Vad är ett kulturmiljöprogram?
Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag framtaget för att tydliggöra
kulturmiljöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot andra
intressen. När kommunen fattar beslut i detaljplaner och bygglov ska en avvägning göras mellan olika allmänna intressen, exempelvis kulturmiljöer eller
naturvård, och enskilda intressen, som behovet av en större bostad eller en
grannes önskan om utsikt. Det här beskrivs i Plan- och bygglagens (2010:900)
andra kapitel. Genom att i förväg ta ställning till vilka områden som har särskilda värden och vad det är som gör området värdefullt förenklas kulturmiljöfrågan i den dagliga handläggningen, men beslutet om vad som är lämpligt
att göra på en viss byggnad eller i ett visst område sker i det enskilda plan- eller
bygglovärendet.
Ett kulturmiljöprogram kan innehålla beskrivningar av de kulturhistoriska
värden som finns hos en byggnad eller en plats. Ett kulturmiljöprogram kan
också beskriva miljöns historia, utveckling, nyttjande genom tiden och vilka
delar och karaktärsdrag som finns kvar i området idag.
Avsikten är inte att kulturmiljöprogrammet ska vara en ”våt filt” över bebyggelsen, utan snarare att det ska vara ett verktyg för hur kommunen och
fastighetsägare ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att
skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.

Kulturvärden
En kulturmiljö är sammansatt av en mängd egenskaper. En egenskap kan exempelvis vara en byggnads material, byggnadshöjd, fönstersättning, färg eller
namn.
En egenskap är aldrig automatiskt värdefull. Ett värde tillskrivs alltid en
miljö av olika människor i vår samtid. Personer med olika kompetenser och
intressen tillskriver miljöer olika typer av värden. En byggnadsantikvarie kan
bedöma att en miljö är särskilt värdefull eftersom den kan utgöra ett slags
fysiskt källmaterial som berättar om det förflutna. Samhället kan använda sådana miljöer för att förmedla och konkretisera berättelser om vår historia och
på så vis ge människor bättre möjligheter att förstå sin samtid. En arkitekt kan
bedöma att en miljö är särskilt värdefull eftersom dess olika arkitektoniska parametrar skapar en vacker och trivsam livsmiljö. En person kan också bedöma
att en plats är värdefull eftersom hen har många minnen kopplade till den.
Det är väldigt viktigt att tydliggöra varför en egenskap tillskrivits ett värde
och av vem. Då blir det möjligt att senare följa upp på väderingen och förstå
varför den är gjord.

Vad och hur har vi bedömt?
I detta kulturmiljöprogram bedöms kulturhistoriska och estetiska värden,
samt delvis även sociala värden. Begreppen förklaras i sitt sammanhang nedan.
Alla värderingar är skrivna och utförda av byggnadsantikvarier vid Dalarnas
museum. Begreppet kulturvärde används för att beskriva den sammantagna
bedömningen mellan dessa tre värdeaspekter.
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Farstukvist på ett av grupphusen längs Jobs Pers väg. Farstukvisten är utformad med inspiration från äldre farstukvistar i
Lekandsbygden, vilket är värdefull. Yttermo 3:28. Foto, Kristoffer Ärnbäck.

Kulturhistoriska värden
Miljöer, platser och byggnader med kulturhistoriska värden bär på berättelser
om det förflutna som av olika anledningar bedöms vara viktiga för vår samtid
– eller att bevara för framtiden. I arbetet med Leksands kulturmiljöprogram
har berättelserna om det äldre bondesamhället, timmerhuskulturen, turismen
i Leksand och industrisamhället bedömts som särskilt viktiga. De värderingar
som finns listade i rapporterna och på hemsidan utgår ifrån bedömningar om
hur olika platser, miljöer eller byggnader återspeglar olika aspekter av dessa
berättelser. På platser där andra intressanta berättelser tydligt framträder har
även dessa medtagits i bedömningen av byns olika värden. Det kan exempelvis
beröra anknytningar till välkända historiska personer eller lokala traditioner
som är särskilt viktiga för en specifik by. I Leksands-Noret återspeglas delvis
andra berättelser än i byarna, varför bedömningsgrunderna där skiljer sig från
byarna. Miljöer och byggnader som inte förändrats nämnvärt under de senaste 40-50 åren värderats generellt högt i detta kulturmiljöprogram. Detta beror
på att ovannämnda berättelser mer tydligt kan utläsas ur de miljöer som inte
nämnvärt förändrats under senare tid.
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Estetiska värden
Miljöer, platser och byggnader med estetiska värden bedöms ha stora utseendemässiga och upplevelsemässiga kvaliteter idag. Det kan röra sig om byggnader som är uppförda med stor hantverksmässig skicklighet och högkvalitativa
material, landskapsrum där bebyggelsen och landskapet tillsammans bildar
trivsamhet eller miljöer som är synbart gamla och bär många spår av tidens
tand. Bedömningen av estetiska värden har utförts av Dalarnas museums
byggnadsantikvarier och har i första hand gått ut på att fånga upp och värdesätta landskapets och byarnas unika karaktär beträffande färgsättning, volymer, former och placering i landskapet. Landskapets karaktär berättar oftast
en viktig berättelse och har därför kulturhistoriska likväl som estetiska värden.
Den värderingstext som i rapporter och bykaraktäriseringar benämns Låg, tät,
faluröd eller ofärgad bebyggelse är den enda som helt och hållet utgått ifrån
en estetisk bedömning av byarna.

Sociala värden
Miljöer, platser och byggnader som väcker känslor och är betydelsefulla för
grupper eller enskilda personer har sociala värden. I detta kulturmiljöprogram
har sociala värden endast undersökts översiktligt genom ett inledande församråd där allmänheten fått möjligheten att lämna in förslag till miljöer att ta
med i kulturmiljöprogrammet. Vi har i största möjliga mån bejakat dessa förslag i inventeringsarbetet, och tagit med miljöer som framträtt i församrådet
när vi besökt aktuella byar och platser i inventeringsarbetet.

Biologiskt kulturarv
Enkelt uttryckt är biologiskt kulturarv natur som berättar om kultur. Allt från
enskilda träd till hela landskap kan berätta historien om den mänskliga närvaron. Eftersom berättelserna förmedlas av något levande ligger det i sakens
natur att det biologiska kulturarvet befinner sig i ständig förändring- det kan
vara kortlivat men kan också fortleva i århundraden.
Biologiskt kulturarv är resultatet av människans möte med det levande i
naturen. Genom att förstå detta möte kan vi förklara det vi ser i landskapet
och visa vad som behövs för att ta vara på olika värden i landskapet.
Det biologiska kulturarvet kan handla om enskilda träd och buskar som
formats av människan, som träd som planterats i en allé eller hamlats för
att lövet ska kunna användas som foder till djuren. Det kan även vara större
landskap, som fäbodvallen med hackslog, med den omgivande skogen som
brukats för bete och där vallkullorna gjort ristningar i träden där de rastat.
Det kan även vara det brukade landskapet runt och inne i byn, med ängs- och
åkermarker.

Ekonomiska värden
Miljöer med kulturvärden kan ha högre ekonomiska värden i jämförelse med
andra miljöer. Exempelvis kan verksamheter så som ett kaféer eller butiker
nyttja byggnader eller miljöer med kulturvärden i sin marknadsföring för att
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locka kunder och profilera sin verksamhet. Dalarnas unika natur- och kulturland-skap med byar, gårdar och byggnader är också en viktig ekonomisk resurs
inom besöksnäringen. Antingen indirekt i förhållande till annan verksamhet
eller direkt som ett besöksmål. Byggnader med kulturvärden kan även vara en
reell ekonomisk resurs för privatpersoner. En studie från Kulturmiljö Halland
har visat att människor i Halland historiskt varit benägna att betala i snitt 7%
mer i förhållande till förväntat mark-nadsvärde för byggnader som bedömts
ha kulturvärden. Undersökningen baseras på en jämförelse av kö-pesumman
delat på taxeringsvärde (K/T-talet) mellan byggnader med kulturvärden och
byggnader utan kulturvärden.

Fastighetsbeteckningar och GDPR
I kulturmiljöprogrammet anges fastighetsbeteckningar för att visa på var det
finns värden, i exempelvis en miljö eller byggnad. Fastighetsbeteckningar kan
anses vara personuppgifter.
För att behandla personuppgifter i kommunens verksamhet måste dataskyddsförordningen (GDPR) följas vilket betyder att det ska finnas stöd i en
av de rättsliga grunder som återfinns i GDPR. För att använda fastighetsbeteckningar i kulturmiljöprogrammet hänvisas till GDPR:s artikel 6.1.e, att
behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i kommunens myndighetsutövning. Uppgifter av allmänt intresse
enligt artikel 6.1.e. ska exempelvis ha stöd i lag eller annan förordning. Obligatoriska uppgifter som ålagts kommuner att utföra, exempelvis bygglovgivning, översiktsplanering och detaljplanering enligt plan- och bygglagen, är av
allmänt intresse. För att kunna ta väl avvägda beslut i bygglov och detaljplanering men även för att allmänheten ska kunna följa plan- och bygglagen även
i de fall det inte krävs myndighetsutövning (exempelvis bygglov), behövs bra
kunskapsunderlag kring kulturmiljöns värden och var de återfinns, geografiskt. Relevanta lagrum återfinns i plan- och bygglagen:
•

2 kap 3 § om att planläggning ska göras med hänsyn till de kulturhistoriska värdena,

•

2 kap 6 § om att planläggning, bygglovgivning och även vid åtgärder
som inte kräver lov, ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. kulturvärdena på platsen,

•

4 kap 16 § om reglering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i
detaljplan,

•

8 kap 13 § om förbud mot förvanskning av en byggnad som är särskilt värdefull,

•

8 kap 14 § om att underhåll ska göras varsamt så att byggnadsverkets
kulturhistoriska värde bevaras och
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•

8 kap 17 § om att ändring och flyttning av byggnad ska göras varsamt så att dess kulturhistoriska värden tas tillvara.

För att enkelt och exakt ange läge är det mest lämpligt att använda fastighetsbeteckningar, som sällan ändras och när de ändras så kan deras historiska
utsträckning spåras i Lantmäteriets förrättningsakt.

