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Omprövning av ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården, Skepplanda (P29), Ale 

kommun, Västra Götalands län 

Beslut  

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

hushållning med mark- och vattenområden, utpekandet av riksintresset för 

kulturmiljövården i Ale kommun, Västra Götalands län, Skepplanda (P29). 

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 Västra Götaland arbetar sedan januari 2022 med ett pilotarbete för 

aktualitetsprövning av riksintresseområden för kulturmiljövården. Det är områden 

som är kopplade till resultatet i länsstyrelsernas regeringsuppdrag hösten 2021 att 

identifiera riksintresseområden med brister avseende aktualitet och utbredning. 

Inom ramen för detta arbete har länsstyrelsen sett över ett av de områden som 

Riksantikvarieämbetet har prioriterat utifrån pågående regeringsuppdrag om 

omprövning av vissa riksintressen. Samrådsmöten har ägt rum med 

Riksantikvarieämbetet under våren 2022. 

 

Det förslag till omprövning som Riksantikvarieämbetet har tagit emot är 

Skepplanda. Riksantikvarieämbetet konstaterar att underlaget som länsstyrelsen 

har bifogat i ärendet, tillsammans med Riksantikvarieämbetets egna studier, är 

tillräckligt för att kunna bedöma områdets faktiska förhållanden och status.  

Skälen för beslutet 

Ianspråktagandet av Skepplanda (P29) syftar till att återspegla ett odlingslandskap 

präglat av lång bruknings- och bebyggelsekontinuitet. Fornlämningsmiljöer inom 

området påvisar gårds- och bybebyggelsens kontinuitet från förhistorisk tid. 

Ekonomiska och kommunikationsmässiga fördelar har medfört att området även 

fått gemensamma funktioner, såsom kyrka, gästgiveri m.m.  
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Länsstyrelsen har gjort platsbesök och analyser utgående från 

Riksantikvarieämbetets nya kriterier samt i arbetet följt Riksantikvarieämbetets 

förenklade checklista för förslag om ändring av riksintresseområden.  

 

Länsstyrelsen har anfört bl.a. följande:  

Områdets motiv och uttryck består av en komplex sammansättning av typmiljöer 
och fysiska uttryck. Det sammanhållande huvudmotivet – typmiljön 
”odlingslandskap” – är nästintill omöjligt att uppfatta som helhetsmiljö. Dels på 
grund av områdets innehåll och avgränsning och dels på grund av bristande 
läsbarhet på plats i områdets topografi.  
 
På grund av områdets topografi, exploateringar, infrastruktur och anläggningar i 
området krävs förkunskaper att söka sig fram i terrängen till många av 
fornlämningsplatserna. Odlingslandskapet är starkt begränsat och därtill påverkat 
av tämligen omfattande ingrepp. 
 
Motivtextens formulering att odlingslandskapet och fornlämningsmiljöerna tydligt 
påvisar gårds- och bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern kan starkt 
ifrågasättas – särskilt då stora delar av den ursprungliga bystrukturen raderades 
redan vid mitten av 1900-talet då stadsplaner lades ut i anslutning till kyrkan och 
markanvändningen kom att ändras väsentligt. 
 
Detta, tillsammans med att området (och närområdet) har påverkats starkt av 
exploateringar, infrastruktur, anläggningar och invasiv markanvändning, gör att vi 
föreslår att området avstås som riksintresseanspråk.   
 
 
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 kriterierna 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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