
 

Etiska riktlinjer för medlemmar i Sveriges 
praktiserande byggnadsantikvarier 
Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier är en förening som verkar för 
diskussion och kunskapsspridning om frågor som rör kontroll av 
kulturhistoriska värden enligt gällande bygglagstiftning. För att tillvarata 
medlemmarnas yrkesetiska intressen har nedanstående etiska riktlinjer 
antagits av föreningen. Varje enskild medlem ska verka för att dessa etiska 
riktlinjer följs. 
 
 
Ansvar för kulturarvet 
En byggnadsantikvarie ska värna kulturarvet  
I sin verksamhet ska medlemmen, utifrån praxis och de krav som finns i lag, 
arbeta för att på bästa sätt tillvarata en byggnads eller miljös kulturhistoriska 
värden. 

Beslut ska alltid vara välgrundade 
Innan en medlem lämnar råd, utlåtanden eller tillstånd till åtgärder ska han 
eller hon se till att ha tillräcklig kunskap om det aktuella objektet och dess 
förutsättningar. Detta för att kunna göra välgrundade och korrekta 
bedömningar. 

Kunskap om kulturarvet ska dokumenteras och göras tillgänglig 
En medlem som åtar sig ett uppdrag ska se till att åtgärder och iakttagelser 
som är av betydelse för kunskapen om och det framtida skyddet av det 
aktuella objektet dokumenteras. Medlemmen ska verka för att detta material 
görs tillgängligt för kollegor och allmänhet. 

 

Ansvar mot uppdragsgivare 
Tydlig rollfördelning 
Medlemmen ska till uppdragsgivaren tydligt redovisa vilken roll han eller hon 
har i uppdraget. Särskilt viktigt är det om medlemmen har flera roller i ett 
projekt. 

Uppdrag ska ha en rimlig omfattning 
Medlemmen ska inte betunga uppdragsgivaren med kostnader för arbeten 
som inte är motiverade för att kunna utföra uppdraget. 

Krav ska vara välgrundade 
I ett kontrolluppdrag ska medlemmen varken ställa lägre eller högre krav än 
vad som har stöd i lag och praxis. Han eller hon kan dock rekommendera 
åtgärder som i sig inte kan krävas med stöd i lagen. 
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Diskretion ska iakttas 
Medlem ska i sin verksamhet iaktta diskretion och får inte utan tillstånd 
sprida hemlig eller känslig information som han eller hon får kännedom om 
genom sin verksamhet. 

Fri konkurrens ska råda 
Medlem eller medlems firma får inte ingå prissamarbete eller på annat sätt 
agera på ett sätt som strider mot gällande konkurrenslagstiftning. 

 

Opartiskhet 
Kontroll och rådgivning ska vara opartisk 
I de fall en medlem ska utföra kontroll eller annan uppgift som förutsätts vara 
opartisk får medlemmen inte ha sådan relation till uppdragsgivare, projektör 
eller annan att medlemmens opartiskhet som kontrollant kan ifrågasättas. 
Föreligger omständigheter som kan innebära att medlemmen inte opartiskt 
kan utföra ett uppdrag är han eller hon skyldig att upplysa uppdragsgivaren 
och/eller berörda myndigheter om detta. 

En medlem får inte i sin roll som opartisk rådgivare eller kontrollant ge råd 
eller ställa krav som syftar till att skapa egen vinning. (Med egen vinning 
menas här ekonomiska eller andra fördelar för den enskilde medlemmen, 
dennes firma eller närstående.) 
 

Kunskapskrav 
Kunskap ska upprätthållas 
Medlem ska upprätthålla minst den kunskapsnivå som krävs för medlemskap 
i föreningen. 

Kompetensområde 
En medlem ska inte åta sig att utföra uppdrag inom områden där han eller hon 
inte har tillräcklig kunskap. 

 

Sanktioner 
Medlem som medvetet eller vid upprepade tillfällen bryter mot dessa 
riktlinjer kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. En medlem ska 
se till att de etiska riktlinjerna även följs av dem som arbetar för honom eller 
henne. 
 
 
 
Dessa etiska riktlinjer är antagna vid föreningens årsmöte 2004-02-18 och reviderade efter 
särskilt medlemsmöte 2009-06-26 
 

Sveriges Praktiserande Byggnadsantikvarier 
www.spba.se 
info@spba.se 
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