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köket. Skäl för beslutet var att en jämkning av byggnadsminnesbeslutet skulle medföra en alltför omfattande process.
Förvaltningsrätten upphävde emellertid i dom den 27 mars 2020 (mål
nr 668-19 E) länsstyrelsens beslut och återförvisade ärendet till
länsstyrelsen för ny prövning och nytt beslut då länsstyrelsen inte haft
fog för att avslå ansökan om jämkning på anförd grund.
Länsstyrelsen har under ärendets handläggning kommunicerat
avsikten att förtydliga byggnadsminnesbestämmelserna med
fastighetsägarna till Härnevi 2:2. Dessa har inkommit med yttrande
avseende detta.

Motivering till beslutet
Då Förvaltningsrätten nu återförvisat upphävt avslagsbeslutet till
Länsstyrelsen för nytt beslut ska länsstyrelsen pröva ansökan gällande
jämkning av byggnadsminnesbeslutet.
Länsstyrelsen gör därvid följande bedömning.
En jämkning av byggnadsminnesbeslutet i sin helhet kräver
medverkan från alla fastighetsägare som idag äger fastigheter inom
byggnadsminnet. En sådan process kan bli mycket utdragen då alla
fastighetsägare måste godkänna alla delar i ett nytt beslut.
Med hänsyn till att jämkning endast önskas vidtas avseende hus 5, och
att beslutet om byggnadsminne i övriga delar inte bedöms behöva
någon översyn, väljer länsstyrelsen att förtydliga bestämmelserna
avseende den enskilda byggnaden hus 5.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 3 kap. 2 § kulturmiljölagen (1988:950) ska länsstyrelsen, när en
byggnad förklaras som byggnadsminne, genom skyddsbestämmelser
ange på vilket sätt byggnaden ska vårdas och underhållas samt i vilka
avseenden den inte får ändras.
Enligt 3 kap. 15 § första stycket kulturmiljölagen får länsstyrelsen, om
bibehållandet av ett byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller
kostnad som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse, jämka
skyddsbestämmelserna eller häva byggnadsminnesförklaringen.

Information
Skrivelsen är digitalt signerad och saknar därför namnunderskrifter.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsantikvarie Roger Edenmo med
bebyggelseantikvarie Henrik Gartz som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också länsjurist Erika Rydgren medverkat.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se
Enköpings kommun, kommunen@enkoping.se
Upplandsmuseet, registrator@upplandsmuseet.se
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Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga
beslutet hos förvaltningsrätten.
Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post;
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86
Uppsala.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som
beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser
ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga
kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som
är större än 15 MB via e-post.
Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget
namn, adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post,
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange
diarienummer 2920-2020.

