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Revidering av område av riksintresse för kulturmiljövården 

inom Jämtlands län 

 

Beslut  

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

hushållning med mark- och vattenområden m.m. om ändringar för områden av 

riksintresse för kulturmiljövården inom Strömsunds kommun, Jämtlands län.   

 

Ändringarna innebär att följande beskrivningstext och geografisk avgränsning 

gäller enligt detta beslut: 

 

Svaningen (Z 9) 

 

Motivering   

Byn Svaningen och Svaningsån utlopp i Svaningsjön, en välbevarad flottnings- 

och skogsarbetarmiljö från 1800-och 1900-talet fram till 1966: Miljön är ett tydligt 

exempel på skogens betydelse för industrisamhällets framväxt och utveckling och 

hur bolagsetableringarna förändrade årsrytmen i skogsbygderna från 

mångsyssleriet till lönearbete i skogen vid sidan av jordbruket. Visar hur 

välfärdssamhällets framväxt avsåg hela Sverige, även skogstrakterna och speglar 

även efterkrigstidens regionalpolitiska strävanden mot en socialt inriktad 

bostadspolitik (Skogsbruksmiljö). 

 

 

Uttryck för riksintresset  

Byggnader och lämningar efter flottningsverksamheten i Svaningsåns vattendrag 

som 1887 förordnades till allmän flottled. Byn Svaningen i miljöns norra del som 

blev förvaltningscentrum för Ströms Trävaru AB, det första skogsbolaget som på 

1880-talet ägde skog och bedrev avverkning i området. Från 1937 Holmens bruk 

och fabriks AB. Bolagsgården byggd som en herrgård för brukspatronen med rik 

panelarkitektur. Tillhörande boningshus och gårdar, vilka ägdes av bruket.  

Ångbåtsbryggan med magasin från 1900. Skogsarbetarbostäderna i planlagt 

område från 1958, bestående av 13 likadana typhus som visar efterkrigstidens 

sociala bostadsplanering. Byns kajplats. Den f d affären. Flottningslämningarna i 

den nedre delen av Svaningsån i form av vattenledare, strandskoning, 

husgrunder, grävd kanal och rester efter sågverk.  
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Ärendet 

Länsstyrelsen Jämtland län har arbetat fram ett förslag till revidering av 

riksintresset Svaningen (Z 9) för Riksantikvarieämbetet att ställning till. 

Riksantikvarieämbetet står bakom förslaget och har även kommit med synpunkter 

Ny geografisk avgränsning för Svaningen (Z 9) markerad med svart linje.  

 

Tidigare geografisk avgränsning för Svaningen (Z 9) markerad med röd linje.  
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som har arbetats in i revideringen. Den nya riksintressebeskrivningen har samma 

huvudmotiv som tidigare, men texten har förtydligats och den geografiska 

avgränsningen har minskats. Länsstyrelsen har skickat revideringsförslaget för 

samråd med Strömsunds kommun. Svar från kommunen har inte inkommit.  

 

Skälen för beslutet 

För att förenkla hanteringen av området i plansammanhang var beskrivningstexten 

i behov av att uppdateras och utvecklas. Därmed har också avgränsningen 

justerats så att den speglar innehållet i riksintresset korrekt. Detta för att förtydliga 

riksintresseanspråket i enlighet med Riksantikvarieämbetets kriterium B om 

helhetsmiljö. Enligt kriteriet ska området särskilt väl uppvisa ett sammanhängande 

funktionellt historiskt system. För riksintressen för kulturmiljövården finns fem 

kriterier, A-E, varav kriterium A-C måste uppfyllas1.  

 

Ärendets fortsatta handläggning 

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

genomföra beslutet, vilket bl. a. innebär att beskrivningstexterna förs in i 

Riksantikvarieämbetets förteckningar och görs tillgängliga på webben. 

 

Andra myndigheters åtgärder 

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

är att områdenas geografiska avgränsningar ändras och görs tillgängliga i 

länsstyrelsens Webb-GIS. 

 

Riksantikvarieämbetet förutsätter vidare att kommunen beaktar förändringarna i 

aktuella planer och program.  

 

Detta beslut har fattats av enhetschef Solveig McKenzie efter föredragning av 

handläggaren Tina Mathiesen. Även handläggaren Johan Aspfors ha deltagit i 

beredningen av ärendet.  

 

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrift. 

 

 

Kopia till:  

Boverket 

Strömsunds kommun 

 

 

                                                           
1 A: Riksintressant berättelse. B: Helhetsmiljö. C: Fysiska uttryck. D: Regionala eller lokala 

förhållanden. E: Internationella åtaganden. 
 


