
 
 
2022-01-04 

Svar på grannyttrande från fastigheten 
Ingmarsö 3:43 om bygglov ladugård  
 

Dnr BN 2021-001304  
Kommunen har 8 dec 2021 författat följande bedömning och det kom stiftelsen Ingmarsö Norrgård 
och skola tillhanda 29 december. Jag som skrivit detta svarsyttrande heter Anna Koffman och är 
fritidsboende på Ingmarsö. Till vardags jobbar jag som miljökonsult och naturvårdsspecialist på 
Calluna AB och gör utredningar för planärenden. Jag har en masterexamen från Stockholms 
universitet Biologisk-geovetenskapliga programmet. Jag har tagit fram skötselplanen för Norrgården 
på uppdrag av Norrgårdsstiftelsen, reviderat Brottö kulturreservats skötselplan på uppdrag av 
Länsstyrelsen samt tagit fram Ingmarsö biotopdatabas i ett projekt finansierat av bl.a. UROSS Leader 
och Ingmarsö-Brottö- Finnhamns Friluftskarta också finansierat av UROSS Leader. Styrelsen för 
stiftelsen har gett mig i uppdrag att besvara kommunantikvariens yttrande. 
 
Kommunens bedömning  
Fastigheten Ingmarsö̈ 1:5, Norrgården, har höga kulturhistoriska värden i form av gårdens 
bebyggelse och struktur, det öppna landskapet samt den äldre, slingrande vägen. Kommunantikvarien 
bedömer att det tilltänkta förslaget innebär en förvanskning av områdets karaktär och kulturhistoriska 
värden. En förvanskning uppstår när karaktärsdrag eller egenskaper som ligger till grund för 
områdets kulturvärden skadas.  
Kostallets placering samt byggnadsvolym tar inte hänsyn till områdets karaktär. Det öppna 
landskapet samt den äldre gårdsstrukturen kommer att påverkas negativt av kostallets byggnadsvolym 
och placering. Det tilltänkta förslagets byggnadsvolym gör att Norrgårdens äldre byggnader inte är 
synliga från vägen, en siktlinje som är viktig för förståelse av miljön som kommer att försvinna.  
För att förhindra förvanskning av områdets kulturhistoriska värden bör man se över kostallets volym 
samt placering. Ny bebyggelse bör inte placeras på̊ närliggande jordbruksmark, utan vid skogsbryn 
och höjder i landskapet.  
 
Bakgrund Ingmarsö kulturlandskap 
Ingmarsös kulturlandskap har brukats i hundratals år och ett småskaligt skärgårdsjordbruk med 
nötkreatur fanns fram till 2016 då lantbruket avvecklades eftersom ingen efterföljare fanns på 
Södergården som var jordbrukscentrat.  
 
Ingmarsöjordbruket har skapat oersättliga värden för biologisk mångfald, kulturmiljö och upplevelse 
av landskapet. För att långsiktigt möjliggöra bevarande av kulturlandskapet behövs ett jordbruk med 
djurhållning på ön. Jordbruket ska vara småskaligt, rationellt och hållbart. Ett eftersträvansvärt 
mervärde är om lokal förädling av gårdsprodukter kan göras och bidra till en lokal näringsverksamhet 
med grund i lokalt jordbruk.  
 
För lite drygt tio år sedan, 2010, insåg Ingmarsö Byalag vad som riskerade ske när de sista korna 
skulle lämna ön och genom flera människors initiativ initierades projektet ”Ingmarsö Kulturlandskap” 
som drivits som en arbetsgrupp med olika kompetenser knutna till Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och 
skola samt Ingmarsö Byalag. Projektet på Ingmarsö är ett ypperligt exempel på ett konkret arbete för 
miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Hav i balans samt levande kust och skärgård. 
Projektet har arbetat med att lösa de utmaningar som kartlagts av länsstyrelsen i Stockholm i rapporten 
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om Betesdjur i skärgården. Se URL http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:851869/FULLTEXT01.pdf 
 

Under 10 års tid har hotet med igenväxning och övergivna betesmarker undanröjts genom ideell 
fårskötsel parallellt som projektet jobbat för en långsiktig lösning genom att få en jordbruksarrendator 
till Ingmarsö. För att bedriva jordbruk med djurhållning behövs en modern ladugård dimensionerad 
för det antal djur som Ingmarsös betesmarker kan hålla och som kan ge en näringsverksamhet som en 
jordbruksarrendator kan leva av. Under två års tid har Norrgårdsstiftelsen förberett projektet att bygga 
och finansiera en ny ladugård. Kommunen har tagit beslut om bidraget på 2 miljoner till ladugården 
enligt rutin vid två kommunstyrelsemöten och därefter togs beslut på kommunfullmäktige. Besluten 
har varit med full enighet i alla politiska partier och är villkorat mot en s.k. frivillig bygglovsansökan 
och godkänt bygglov. På kommunens uppmaning har därför en bygglovsansökan lämnats in under 
senhösten för en ny ladugård. Ritningen har justerats i senare delen av december efter frågor från 
bygglovsenheten. Inlämnad fasadritning ska ses som principritning som inte är bindande för 
detaljutformning, Principritningen kommer få ytterligare preciseringar vad gäller byggnadens 
gestaltning – allt för att anpassa ladugårdsbyggnaden till landskapsbild och befintlig bebyggelse. 
 
Vad som krävs för att bevara kulturlandskapet 
Antikvarien uppger i sitt yttrande: 
”Gårdsstrukturen tillsammans med smala slingriga vägar som följer den rådande terrängen samt det 
öppna landskapet är ett bärande inslag för förståelsen och upplevelsen av miljön.”  
 
Det är en bra beskrivning som vi delar. Vyn vid Norrgården med hagmarken och den gamla 
gårdsbebyggelsen är uppskattad av många personer på Ingmarsö och bidrar till att Ingmarsö är en 
attraktiv ö att besöka för turister. Norrgården utgör definitivt en känslig kulturhistorisk miljö där de 
flesta typer av ny bebyggelse ska undvikas. Den detaljplan som fördes fram i början av 2000-talet där 
bostadsbolaget Armada skulle uppföra omfattande bostadsbebyggelse visade sig olämplig och 
genomfördes inte. Istället bildades stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola. I stadgarna står:  
Stiftelsen skall ha till ändamål  
-       med förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara kulturmiljöer på Ingmarsö med dess 
egenart, naturvärden och landskapsbild. 
 
Att bebyggelsen vid Norrgården inte förändrats alls på 100 år beror på att det aktiva jordbruket lades 
ned på 1950-talet och att gården inte utsatts för etablering av ny bebyggelse. Hade Norrgården fortsatt 
vara ett aktivt jordbruk med nötkreatur hade så småningom en ny ladugård byggts och andra 
nödvändiga förändringar för jordbruksdriften gjorts och en gradvis förändring hade inte upplevts så 
dramatiskt. Förändring i en gårdsmiljö är en naturlig del av en byggd med levande jordbruk. Det är 
ofrånkomligt att en ny ladugård kommer att förändra landskapsbilden. Man måste dock vara medveten 
om att utan ett levande jordbruk med djurhållning kan inte kulturlandskapet bevaras. Därför är det 
nödvändigt att acceptera en förändring i landskapsbilden på Norrgården och förändringen är 
acceptabel om skälet är att möjliggöra ett småskaligt jordbruk. Om inte en ny ladugård byggs så 
kommer det öppna landskapet som i antikvariens utlåtande sägs vara ”ett bärande inslag för förståelsen 
och upplevelsen av miljön”, inte att vara kvar. Hagmarken liksom de andra betesmarkerna och 
åkermarken på Ingmarsö kommer förr eller senare att växa igen. De ideella insatser som temporärt 
skett de senaste 15 åren kommer inte kunna fortsätta att vara garanten för att det öppna landskapet 
bevaras. 
I tematiska översiktsplanen för kust och skärgård, TÖP finns beskrivet, på många ställen, vikten av ett 
öppet landskap med jordbruk och djurhållning på Ingmarsö. I TÖP beskrivs också betydelsen av ett 
öppet landskap för flora och fauna (hållbarhet och biologisk mångfald) liksom för en värdefull 
besöksnäring och friluftsliv för kommunens invånare och besökare.    
Målen i TÖP kan ses som övergripande mål vilka ska beaktas när bedömning av en ny 
ladugårdsbyggnad på Norrgården ska göras vilket utgör en förutsättning för  
öppet landskap, biologisk mångfald, hållbarhet, jordbruk och djurhållning. Utan djur blir det inget 
kulturlandskap! Och inga förutsättningar för en hållbar kulturmiljö! 
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Kulturmiljön består ju både av byggnader och öppet landskap. Hänsyn måste tas till dessa båda 
förutsättningar. Om inga funktionella byggnader för djur kan byggas kan inte landskapet hållas öppet 
vilket är en förutsättning för kulturmiljön. 
 
 
Tematisk översiktsplan 
 
Citat ur TÖP Kust och skärgårdsintressen fr sid 57 och framåt  
Kulturmiljön är inte statisk utan förändras hela tiden och byggs på̊ med nya spår av  
människans verksamhet. All kulturmiljö̈ har en gång varit samtida miljö̈, levd och  
brukad av människor. Vid planering är det därför viktigt att se till vilka som är de  
definierade värdena i den samtida strukturen, arkitekturen, konsten och  
användningen av olika platser. Genom att ta tillvara dessa värden, skapas  
möjligheter till framtida kulturmiljöer.....  
 
Förutom kulturarvets uttryck i landskapet finns också̊ ett biologiskt kulturarv kopplat till dessa miljöer 
där den historiska skötseln av landskapet har genererat en rik biologisk mångfald. Dessa 
kulturpräglade naturmiljöer är dessutom karakteristiska för kust- och skärgårdslandskapet varför stor 
hänsyn tas till dem.  
• Främja jordbruksverksamhet som håller markerna öppna genom bete och odling  
Det småskaliga kulturlandskapet, med omväxlande åkrar, ängs- och hagmarker och ädellövskogar 
hotas ofta av igenväxning. Utvecklingen riskerar att utarma kultur- och naturvärden som är 
karaktäristiska för kust- och skärgård, liksom möjligheterna till naturturism och friluftsliv i 
kommunen. Kommunen ska i möjligaste mån stötta initiativ som syftar till att hålla kusten och 
skärgårdens kulturlandskap öppna”  
 
sid 48 Näringsliv och service 
            Areella näringar 
            Längs fastlandets kust och skärgården finns många jordbruksföretag. Där de verkar  
            utgör de en av de grundläggande förutsättningarna för en levande landsbygd och  
            skärgård. De bidrar till ett öppet landskap, till lokala verksamheter, till möjligheter till  
            andra verksamheter inom tex besöksnäringen etc etc 
sid 54 Planeringsriktlinjer 
           Verka för ett skonsamt rekreativt utnyttjande av jordbruksmark 
           Kommunen ska verka för ett friluftsliv som inte skadar odlade grödor eller djur, bland  
           annat genom information till invånare och besökare samt kanalisera besökare till  
           tåliga stråk och platser. Jordbrukslandskapet ska vara tillgängligt för besök och  
           upplevelser på jordbrukets och djurens villkor. 
Sid 60  Planeringsriktlinjer 
           Vårda och tillgängliggör kusten och skärgårdens kulturmiljöer 
           Kulturmiljöer längs kusten och skärgården ska göras mer tillgängliga genom skötsel,  
           information och utveckling av reaktiva stråk i kulturmiljö̈. Vid planläggning ska hänsyn  
           tas till karaktär och historia.  
 
           Stor hänsyn ska tas till kulturpräglade naturmiljöer med åker-, ängs- och betesmark 
           Förutom kulturarvets uttryck i landskapet finns också ett biologiskt kulturarv kopplat  
           till dessa miljöer där den historiska skötseln av landskapet har genererat en rik  
           biologisk mångfald. Dessa kulturpräglade naturmiljöer är dessutom karakteristiska för  
           kust- och skärgårdslandskapet varför stor hänsyn ska tas till dem. 
 
           
Främja jordbruksverksamhet som håller markerna öppna genom bete och odling 
          Det småskaliga kulturlandskapet, med omväxlande åkrar, ängs- och hagmarker och  
          ädellövskogar, hotas ofta av igenväxning. Utvecklingen riskerar att utarma kultur- och  
          naturvärden som är karakteristiska för kust- och skärgård, liksom möjligheterna till  
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          naturturism och friluftsliv i kommunen. Kommunen ska i möjlig mån stötta initiativ som  
          syftar till att hålla kusten och skärgårdens kulturlandskap öppna. 
 
 
Efter 15 års arbete för att skapa förutsättningar för en arrendator att bedriva jordbruk på Ingmarsö 
finns nu en familj med kompetens och vilja att göra detta. Arrendatorn erbjuder ett jordbruk med 
mjölkkor. Det nödvändiga bostadshuset har byggts enligt den placering som bygglovsenheten förordat 
och sista pusselbiten är en ladugård dimensionerad för det antal djur som Ingmarsös marker kan hålla. 
Missar vi den här chansen kommer vi inte kunna rädda Ingmarsös kulturlandskap och omistliga 
värden kommer gå förlorade. Därför är det av stor vikt att bygglov ges för det inlämnade förslaget på 
ny ladugård. 
 
Bygglovsärendet för ny ladugård 
En ladugård har ritats av Hushållningssällskapet för att säkerställa kraven på en ladugård för det 
uträknade antalet djur som behövs för att hålla Ingmarsös jordbruksmark öppen. Ladugårdsbyggnaden 
måste ha den area som Djurskyddslagen kräver. Betes- och åkerareal ligger till grund för hur många 
djur man kan ha på ön. Antalet djur begränsas av hur stor area som gödsel kan spridas på från 
vinterstallningen. Ingmarsös marker ger bete för 22,5 djurenheter enligt Hushållningssällskapets 
uträkning vilket är 15 kor och 15 ungdjur. 22,5 djurenheter behöver ca 450 m2 ladugårdsyta enligt 
regelverken. Dessutom behövs kompletterande ytor med funktioner som ex mjölkgrop, kalvningsbox 
etc. Att bygga en mindre ladugård medför att färre antal mjölkkor kan hållas. Färre antal kor är inte 
möjligt om verksamheten ska bedrivas som ett riktigt jordbruk - en näringsverksamhet som står på 
egna ben. Ingmarsö kulturlandskap har temporärt skötts som ideell verksamhet men det är inte 
långsiktigt hållbart. Enda vägen framåt för att bevara kulturlandskapet är att det finns ett riktigt 
jordbruk. Figur 1 är från Jordbruksverkets hemsida och visar att det antal mjölkkor som ladugården 
dimensionerats för verkligen är en småskalig produktion i Sverige idag. Ännu mer småskalig än så är 
inte möjlig att starta upp. 

 
Figur 1. Figuren visar storleksindelning (antal mjölkkor) på mjölkkoföretag och trenden åren 1976-2015. Den 
planerade verksamheten på Ingmarsö är ytterst småskalig. Källa: 
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/07/20/stora-och-sma-mjolkforetag-mellan-aren-1976-
och-2015/ 
 
Ur kulturmiljösynpunkt är det naturligt att hålla ihop gårdscentrum och ett levande jordbruk kräver 
nya byggnader. Olika årsringar adderas till varandra vilket är ett signum för ett levande 
kulturlandskap. Lokaliseringen av ladugården har utretts och den mest lämpliga platsen är i anslutning 
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till den gamla ladugården, se figur 3. Den nya ladugården byggs ihop med den gamla ladugården för 
att nyttja den gamla ladugården för kringverksamhet som behövs kopplad till den nya ladugården. På 
så vis slipper man bygga ytterligare ny ekonomibyggnad som behövs utöver själva ladugården. 
 
Kartan i figur 2 visar hela fastigheten. Det framgår att endast den västra delen vid Norrgårdens 
samlade gårdsbebyggelse (jordbrukscentret på 1950-talet) har tillgång till allmän väg och till hagmark 
som kalvarna kan släppas ut i från ladugården. Ett antal olika alternativa placeringar har utretts och 
några av dem visas på kartor i figurer nedan. Motiv till varför dessa alternativa placering inte är 
lämpliga anges i figurtexterna. 
 

 
Figur 2. Kartan visar fastigheten I 1:5. Allmän väg finns vara i den västligaste delen av fastigheten. 
 
På kartan i figur 3 som utgör placeringen i inlämnad bygglovsansökan, visas jordbruksblock och vilket 
ägoslag det är klassat till av Jordbruksverket. Ladugården är delvis förlagd på impediment och till 
resterande del förlagd i kanten av betesmark. Gödsel som produceras vid vinterstallningen kommer 
spridas på Ingmarsös åkermark och på Svartsös åkermark. Tillgänglig spridningsarealen begränsar hur 
många djur som kan finnas på ön. Gödsel kan inte spridas på betesmarken i Norrgårdshagen. Gödsel 
sprids på åkermarken. Placering i anslutning till den allmänna vägen är viktig för att inte göra onödigt 
intrång i naturmiljön med ny angöringsväg. Det är av stor vikt att inte fragmentera betesmarken i 
Norrgårdshagen som verkligen behövs som kalvhage. En sammanhållen betesmark spelar också stor 
roll för bevarande av landskapsbilden. Ladugården är placerad cirka 80 m från närmsta sommarbostad 
och cirka 60 m från det gula huset på Norrgården som hittills nyttjats för B&B. Inga 
permanentbostäder finns i omgivningen.  
Ladugården ska anpassas i sin gestaltning till landskapsbilden med Norrgårdens gamla bebyggelse och 
vyn över Norrgårdsgärdet.  
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Figur 3. Inlämnad ritning bygglovsansökan 2021-12-17, ladugård i östra kanten av Norrgårdsgärdet i 
anslutning till gamla ladan. Gödselplatta och urinbrunn är också inritat. 
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Flera placeringar i Norrgårdshagen har tagits fram på bygglovsenhetens anmodan, se figur 4 
och 5. 

 
Figur 4. Placering ladugård, urinbrunn, gödselplatta så långt västerut som möjligt på fastigheten. Placeringen 
är inte lämplig eftersom ladugårdsanläggningen skär in i Norrgårdsgärdet och fragmenterar gärdet och i sin 
helhet tar betesmark i anspråk. Dessutom är den centrala delen av betesmarken sank vilket syns på den 
infraröda flygbilden med den gråblå nyansen, varför det är olämpligt att lägga urinbrunn, gödselplatta och 
ladugård där. Placeringen omöjliggör effektiv samlokalisering med den befintliga ladugården. 
 

 
 
Figur 5. Skälen till att denna lokalisering inte är lämplig är samma som i figur 2. Att placera ladan norr om 
urinbrunn och gödselplatta gör istället att hela ladan hamnar i sank del. Urinbrunn och gödselplatta är här 
placerad på torrare mark. I övrigt är alternativet likt det i figur 2. 
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Den 13 december skriver bygglovshandläggare Lena Sasson i mejl till Norrgårdsstiftelsen: 
”Vi rekommenderar er att hitta en placering som inte stör gårdsmiljön, förslagsvis i närheten 
av den nya ”mangårdsbyggnaden”. Figur 6-9 redovisar förslag på detta. 
 

 
Figur 6. Principskiss där ladugården placeras vid och i norra delen av Bastugärdet. Placeringen medför att två 
åkerholmar som omfattas av generellt biotopskydd ianspråktas. Dispens för detta behövs. 250 kvm åkermark 
försvinner till följd av ladugården, men ytterligare åkermark försvinner eftersom yta för urinbrunn, gödselplatta 
och andra ekonomibyggnader etc. också behövs. Bastugärdet är redan från början väsentligt mindre än 
Norrgårdsgärdet vilket inte är gynnsamt för funktionen att utgöra kalvhage. Med ladugårdslokalisering på 
Bastugärdet så försvinner en viktig åkerareal för gödselspridning vilket minskar antalet djur som kan hållas. 
Detta leder till risk att hela jordbruksverksamheten går under break-even. Ur kulturmiljösynpunkt är det 
onaturligt att flytta gårdscentrum från Norrgårdens ursprungliga gårdsbildning. Vägen fram till Bastugärdet är 
inte allmän väg och inte byggd för den belastning som frekvent körning med traktor skulle medföra. 
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Figur 7. Principskiss där ladugården placeras södra delen av Bastugärdet. Ladugården hamnar delvis i 
fuktlövskog och väldigt nära vattendraget som utgör Storträsks utlopp. Ladugården hamnar mindre än 20 m 
från ett permanent bostadshus. Flera ytterligare argument är desamma som beskrivits i figur 5. 
 

 
Figur 8. Placeringen är nära fuktlövsskog och vattendrag samt tar en väsentlig del av åkermarken i anspråk. 
Flera ytterligare argument är desamma som beskrivits i tidigare figurer. 
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Figur 9. Placeringen är nära fuktlövsskog och vattendrag samt tar en väsentlig del av åkermarken i anspråk. 
Flera ytterligare argument är desamma som beskrivits i tidigare figurer. 
 
 
 

 
Figur 10. Lantmäteriets skattläggningskarta 1640. Brunt täckande är åker och prickat är äng. Hägnad runt 
inägor syns väl. Bastugärdet är gärdet i öster vid Storträsk (littera c). Norrgårdens gårdsbildning syns vid 
Marens sydände. En lokalisering av en modern ladugård på Bastugärdet skulle förstöra en mycket välbevarad 
inäga där man kan läsa landskapet och få förståelse för det tidsskikt som 1640-talskartan beskriver. 
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Figur 11 och 12 har tagits fram för att hörsamma antikvariens åsikt att ladugård ska placeras 
på höjd eller skogsbryn. Inte heller detta är möjligt. 
 

 
Figur 11.Röd ruta visar principiell utbredning ladugårdsbyggnad. Kartorna visar att ladan inte kan läggas på 
höjden i vägkröken eftersom den inte får plats. Det är två jordkällare att ta hänsyn till och höjdryggen är för 
smal intill Storträsks utloppsdike. Behov finns också att anlägga urinbrunn och gödselplatta. Nötkreaturen har 
inte den nödvändiga direktkontakten med hagmark.  
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Figur 12 Röd ruta visar principiell utbredning ladugårdsbyggnad. Mitt emot gamla ladan är det inte möjligt 
lägga ny ladugård då det öppna gårdstunet, vistelseytan, mellan gamla ladugården och övriga 
ekonomibyggnader (hembyggdsmuseet, stallet, m m) helt skulle försvinna vilket bedöms vara ett större ingrepp i 
bebyggelsens kulturmiljö än på det förordade förslaget. Nya ladugården skulle också ligga högt beläget synas i 
bebyggelsesiluetten. Behov finns också att anlägga urinbrunn och gödselplatta. Den nödvändiga direktkontakten 
med hagmark saknas dessutom. 

 
Inom fastigheten Ingmarsö 1:5 finns ingen plats mer lämplig för ladugårds 
placering än det som bygglovets sökts för 
Med hänvisning till ovanstående genomgång står det klart att det finns ingen placering som är 
mer lämplig än den föreslagna. 
 
Bedömning utifrån PBL 

Nedan är har relevanta paragrafer i PBL listats och bedömning utifrån dessa har gjorts. 
 
2 kap. Allmänna och enskilda intressen 
 
2 §   Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska 
tillämpas. Lag (2014:862). 
Bedömning: Den valda platsen är den mest lämpliga för ändamålet. Se ovanstående 
genomgång av lokalisering. 
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4 §   Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får 
mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet. 
Bedömning: Den valda platsen är det enda möjliga läget för ladugård som möjliggör 
djurhållning och jordbruk på Ingmarsö så att kulturlandskapet kan bevaras. Att bevara platsen 
och öns kulturlandskap är ett viktigt allmänintresse. 
 
6 §   Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte 
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. 
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i 
ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477). 
 
Bedömning: Den valda platsen för ny ladugård är det enda möjliga läget för ladugård som 
möjliggör djurhållning och jordbruk på Ingmarsö så att kulturlandskapet kan bevaras.  
Gestaltning och byggnadsvolym ska anpassas till landskapsbilden så att intrånget minimeras. 
Observera att hänsyn inte bara ska tas till landskapsbild och kulturvärden på platsen enligt 6 
§ utan också intresset av en god helhetsverkan. Bedömningen är att helhetsverkan kan tolkas 
som att ladugården möjliggör bete och jordbruk på hela Ingmarsö och bidrar till bevarande av 
kulturlandskapet på hela ön och därmed uppfyllelse av miljökvalitetsmålet Levande 
Odlingslandskap samt intentionerna i TÖP. Att bevara öns kulturlandskap är ett viktigt 
allmänintresse. 
 
8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 
Förbud mot förvanskning 
13 §   En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
Första stycket ska tillämpas också på 
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i 
områdesbestämmelser, 
Underhåll och varsamhet 
17 §   Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
 
Bedömning: Vi delar kommunantikvariens bedömning. ”Kommunantikvariens bedömning 
idag, tjugo år efter den senaste inventeringen, är att området bär på̊ ett högt kulturhistoriskt 
värde och bör beaktas som en särskilt värdefull kulturmiljö̈. Det innebär att fastigheten är 
skyddad enligt PBL 8 kap. 13 § förbud mot förvanskning samt PBL 8 kap 17§ 
varsamhetskrav. Förvanskningsförbudet innebär inte ett förbud mot förändring. Förbudet 
skyddar snarare de egenskaper och karaktärsdrag som gör bebyggelsen värdefull.”  
Men vi kommer till en annan slutsats i vår bedömning.  
Förvanskningsförbudet innebär som sagt inte ett förbud mot förändring. Byggnadens 
utformning ska anpassas så långt det är möjligt till platsens karaktär, och den äldre 
bebyggelsen, samtidigt som kravet på tillräcklig yta och funktion för djurhållning måste 
uppfyllas. Att uppföra en ny ladugård i anslutning till befintlig gårdsbebyggelse och hagmark 
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för kalvbete, kommer att utgöra ytterligare en årsring i den tidsväv som kulturlandskapet 
utgör. Utan djurhållning och brukande kommer landskapet att definitivt förändras och tappa 
sin karaktär. 
 
Byggnadsverks tekniska egenskaper 
4 §   Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 
   7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 
Bedömning: Ladugårdsbyggnaden måste ha area som Djurskyddslagen kräver. Betes- och 
åkerareal ligger till grund för hur många djur vi kan ha på ön. Ingmarsös marker ger bete för 
22,5 djurenheter vilket är 15 kor och 15 ungdjur. 22,5 djurenheter behöver cirka 450 m2 
ladugårdsyta enligt regelverken. 
 

Den sammanvägda bedömningen är att:  

• det finns ingen lämpligare plats på fastigheten än den som lämnats in i 
bygglovsansökan  

• byggnadsvolymen kan inte väsentligt minskas eftersom det inte är rimligt eller möjligt 
att ha färre kor än det som ladugården är utformad för  

• om en ny byggnad ska tillåtas att uppföras i den känsliga kulturmiljö som Norrgården 
utgör så är det just en ladugård som ska tillåtas eftersom det är en naturlig årsring som 
tillförs och blir ett signum att Norrgården utgör ett gårdscentrum i ett levande 
kulturlandskap   

• även om kulturmiljön är känslig så går det att komma långt i att utforma en ladugård 
som är anpassad till platsens karaktär  

• det gula och röda boningshuset på Norrgården kommer att kunna ses när man befinner 
sig på vägen i fastighetens västra del varför siktlinjen inte helt går förlorad  

• att inte möjliggöra djurhållning på Ingmarsö är ett långt mycket större hot mot det 
öppna landskapet som ramar in Norrgården och finns på hela ön, än det 
förvanskningshot som ladugården uppges medföra i kommunens utlåtande  
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