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DATUM

2016-12-19

DIARIENUMMER

KS/2017:14

Bestämmelser om stadsbildsanslag
Antagna av miljö- och byggnämnden 2016-12-13,§ 125
Träder i kraft 2016-12-13

Bestämmelser om stadsbildsanslag för upprustning av kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer i Burlövs kommun
§ 1 Syfte
Burlövs kommun vill värna och uppmuntra till bevarande av den kultur, såsom kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, som finns kvar i kommunen. För att uppmuntra
frivillig upprustning av sådana byggnader och miljöer möjliggör Burlövs kommun för fastighetsägare att ansöka om bidrag för varsamt underhåll och återställande till ursprungligt
skick av byggnader med bevarandevärde.
Bidraget är avsett att täcka enbart antikvariska merkostnader, dvs. den fördyring som kan
uppkomma av att ersätta gamla material och former med identiskt lika eller nästan identiskt lika, istället för att välja nya material och konstruktioner som kan urholka bevarandevärdet.
§ 2 Förutsättningar för stadsbildsanslaget
Stadsbildsanslaget är avsett för privatpersoner som är fastighetsägare i Burlövs kommun
och avser i kommunen belägna fastigheter med bevarandevärde. Stöd för bedömningen
kan hämtas i bl.a. kommunens bevarandeplan.
Bidrag kan beviljas för endast den del av kostnaden som inte kan täckas genom statliga
eller andra bidrag.
Om inte särskilda skäl föreligger kan bidrag lämnas för endast sådana åtgärder som påbörjas efter det att beslut i ansökningsärendet har fattats.
I samband med beslut om bidrag kan miljö- och byggnämnden uppställa villkor om byggnadens yttre skick, yttre miljö och dylikt. Det utförda arbetet skall besiktas och godkännas
av miljö- och byggnämnden innan bidraget utbetalas.
Om underhållet av en byggnad, till vilken bidrag utgått, försummas eller byggnaden på
annat sätt förvanskas eller uppställda föreskrifter inte efterföljs, kan miljö- och byggnämnden besluta att återkräva bidraget.
Bidrag kan lämnas med högst motsvarande ett prisbasbelopp. Undantag kan göras vid särskilda skäl. Särskilda skäl kan föreligga vid ansökningar som rör starkt angelägna åtgärder
och byggnader när det samtidigt finns få andra ansökningar.
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§ 3 Vad en ansökan skall innehålla m.m.
En ansökan om bidrag ur stadsbildsanslaget skall innehålla tillräcklig information för att
möjliggöra en bedömning av om de åtgärder för vilka bidrag söks omfattas av stadsbildsanslaget. En ansökan bör innehålla följande information:
•
•
•

Sökandens namn, personnummer, adress och telefon eller e-postadress
Uppgift om fastighet och åtgärd som ansökan gäller
Redovisning av de totala kostnaderna för åtgärderna med moderna alternativ i fråga
om material och utformning, och redovisning av totala kostnader för åtgärder med varsamt underhåll och återställande till ursprungligt skick, så att de antikvariska merkostnaderna kan beräknas. Kostnaderna skall styrkas med minst två offerter.

Ansökan lämnas till Burlövs kommun, miljö- och byggnämnden.
§ 4 Ansökningstid och behandling
Ansökan kan lämnas under hela året. Ansökningar behandlas under hösten och beslut tas
senast i december och avser som huvudregel åtgärder framåt i tiden. För att ansökan skall
kunna behandlas under visst år måste ansökan lämnas in till kommunen senast i september samma år.
§ 5 Handläggning i miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden eller dess delegerade beslutar om bidrag efter förslag från arbetsgruppen för stadsbildsanslag, som handlägger ansökan om stadsbildsanslag.
Arbetsgruppen består av miljö- och byggchefen och de övriga personer som bestäms av
miljö- och byggchefen. I gruppen skall ingå minst en person med byggteknisk kunskap samt
minst en person med byggantikvarisk eller kulturmiljökunskap, alternativt kan arbetsgruppen samråda med sådana personer inför sitt förslag till miljö- och byggnämnden eller dess
delegerade. Arbetsgruppen och delegerade får samråda med valfri instans.
Arbetsgruppen skall tillse att ansökan är komplett och utgör tillräckligt underlag för beslut i
ansökningsärendet. Arbetsgruppen kan efterfråga kompletteringar och skall utreda ärendet som dess beskaffenhet kräver.
Vid handläggningen bör beaktas antal ansökningar och arten av dessa, såsom bevarandevärde. Vid fler ansökningar bör strävan vara att hellre uppmuntra fler sökande genom att
bevilja fler sökande något bidrag, än att bevilja färre men högre bidrag. Vid fler ansökningar än bidragsmedlen räcker till bör prioriteras mest bevarandevärda åtgärder. Bidrag kan
lämnas med högst motsvarande ett prisbasbelopp, men undantag kan göras vid särskilda
skäl. Särskilda skäl kan avse starkt bevarandevärda åtgärder och byggnader i ett läge där
det inte finns fler samtidiga ansökningar, eller där andra ansökningar har begränsat bevarandevärde.
Ansökningar som kommit in senast sista september bör behandlas under samma år, men i
varje fall innan ansökningsomgången slutbehandlats. Om en ansökan av någon orsak inte
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kan slutbehandlas under året får den slutbehandlas så snart kan ske om det återstår budgetmedel för året ansökan kom in. I annat fall får ansökan tas upp nästkommande år.
_____________________________________
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