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Omprövning av ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården, Skurups kyrkby (M155), 

Skurups kommun, Skåne län 

Beslut  

Riksantikvarieämbetet omprövar, med stöd av 2 § förordningen (1998:896) om 

hushållning med mark- och vattenområden, utpekandet av riksintresset för 

kulturmiljövården i Skurups kommun, Skåne län, Skurups kyrkby (M155). Området 

bedöms inte längre som ett riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken. Beskrivningstexten för området tas därför bort i 

Riksantikvarieämbetets förteckningar över riksintressen.  

Ärendet 

Länsstyrelsen i Skåne arbetar sedan 2020 med en översyn av länets samtliga 

riksintresseområden för kulturmiljövården. Inom ramen för detta arbete har 

länsstyrelsen bl.a. sett över ett av de områden som Riksantikvarieämbetet har 

prioriterat utifrån pågående regeringsuppdrag om omprövning av vissa 

riksintressen.  

 

Det förslag till omprövning som Riksantikvarieämbetet har tagit emot är Skurups 

kyrkby. Riksantikvarieämbetet konstaterar att utredningen som länsstyrelsen har 

bifogat i ärendet är tillräcklig för att kunna bedöma områdets faktiska förhållanden 

och status.  

Skälen för beslutet 

Ianspråktagandet av Skurups kyrkby (M155) syftar till att återspegla ett 

sockencentrum med kyrka av medeltida ursprung och med andra karaktäristiska 

bebyggelseinslag som tillsammans ska spegla den administrativa betydelsen av 

ett sockencentrum i det äldre agrarsamhället.   

 

Länsstyrelsen har anfört bl.a. följande:  

Av Skånes 100 riksintressen för kulturmiljövården har 12 st 
nyckelbegreppet sockencentrum som del av motiv- eller uttryckstext, 
exempelvis Södra Sallerup [M136] och Fugle-Mellan Grevie-Skåre 
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[M136]. Ytterligare två nämner sockencentrum men har dem inte 
markerade som nyckelbegrepp. Enligt Riksantikvarieämbetets kriterier 
ska ett riksintresse särskilt väl spegla det som är representativt eller 
kännetecknande för landets historia och därmed ge förutsättningar att 
förmedla riksintressanta berättelser. 
 
Riksintresset Skurups kyrkby omfattar en del byggnader som har haft 
administrativa funktioner i sockencentrat, men ett flertal har försvunnit 
såsom sockenstuga, fattigstuga, klockargård och prästgårdens 
ekonomibyggnader. Idag är det tidigare sockencentrat till stora delar 
anpassat till senare års tätortsutbyggnad, med återkommande inslag av 
nya villor och radhusområden. I kyrkans direkta närhet pågår även 
uppförande av ett flerfamiljshusområde. Det innebär också att det inte 
längre finns något släpp mellan tätort och sockencentra. I byn och dess 
anslutande vägar finns ett stort antal kvarvarande gatehus med 
tillhörande ekonomibyggnader, men många är förändrade exteriört till 
ett modernare uttryck. Prästgårdens trädgård är otydlig, och visar inte de 
attribut som förknippas med en trädgårdsanläggning av kulturhistoriskt 
värde. 
 
Sammantaget har ombyggnader av den äldre bybebyggelsen samt nya 
tillägg av bostadsområden i kyrkans och prästgårdens närmiljö lett till 
karaktärsförändringar och brutna samband både inom byn och mellan 
byn och det omgivande landskapet. Bedömningen är att betydelsefulla 
uttryck för riksintresset Skurups kyrkby har förändrats och att 
läsbarheten av sockencentrat har minskat i sådan grad att det inte längre 
bör vara av riksintresse för kulturmiljövården. Miljön har däremot 
fortfarande höga kulturhistoriska värden i ett regionalt perspektiv. 
 
 

De kriterier som är tillämpliga i detta ärende är B, kriteriet om helhetsmiljö, det vill 

säga att området ska särskilt väl uppvisa ett sammanhängande funktionellt 

historiskt system, och C, kriteriet om fysiska uttryck, det vill säga att riksintresset 

ska innehålla fysiska uttryck som stödjer den utvalda berättelsen i landskapet och 

ger särskilt goda möjligheter till upplevelser, kunskap och förståelse för den 

kulturhistoriska utvecklingen1. Dessa kriterier tillhör de tre så kallade 

baskriterierna, vilka måste vara uppfyllda för att området ska kunna vara ett 

riksintresse för kulturmiljövården. 

 

Riksantikvarieämbetet delar länsstyrelsens bedömning att området inte längre har 

ett sådant innehåll att det återger ett tillräckligt tydligt kulturhistoriskt sammanhang 

för att kunna betraktas som ett riksintresse i enlighet med kriterium B och C. Det 

tidigare utpekade området ska sålunda inte längre vara bedömt som riksintresse 

för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Detta innebär att 

riksintresseanspråket avstås.  

                                                           
1  http://intra.raa.se/app/uploads/2021/02/Regler-med-kriterier-2022-02-
10-slut.pdf  

http://intra.raa.se/app/uploads/2021/02/Regler-med-kriterier-2022-02-10-slut.pdf
http://intra.raa.se/app/uploads/2021/02/Regler-med-kriterier-2022-02-10-slut.pdf
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Ärendets fortsatta handläggning 

Riksantikvarieämbetet kommer att vidta de åtgärder i ärendet som behövs för att 

genomföra beslutet, bl.a. att ändra i förteckningen av riksintressen på 

webbplatsen. 

Andra myndigheters åtgärder 

Beslutet överlämnas till länsstyrelsen och Boverket för vidare åtgärder. En åtgärd 

är att områdets geografiska avgränsning tas bort i länsstyrelsens Webb-GIS. 

 

Riksantikvarieämbetet förutsätter vidare att kommunen beaktar förändringen i 

aktuella planer och program.  

 

 

Detta beslut har fattats av överantikvarien Susanne Thedéen efter föredragning av 

handläggaren Johan Aspfors. Även avdelningschefen Marja-Leena Pilvesmaa, 

avdelningschefen Torsten Hökby, chefsjuristen Maria Westergren och 

enhetschefen Solveig McKenzie har varit med om den slutliga handläggningen.  

 

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrifter. 
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