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1 Uppdraget
I 2006 års regleringsbrev fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till nationellt genomförande av den europeiska landskapskonventionen 
(U2005/9529/Kr). I januari 2008 slutredovisade Riksantikvarieämbetet uppdraget 
till Kulturdepartementet genom rapporten Förslag till genomförande av den 
europeiska landskapskonventionen i Sverige. Rapporten innehåller inte några 
förslag till lagändringar utan det föreslås att det tillsätts en arbetsgrupp för att utreda 
frågan.

I oktober 2008 uppdrog regeringen åt Riksantikvarieämbetet att lämna förslag till de 
författningsändringar som krävs för att Sverige ska kunna ratificera den europeiska 
landskapskonventionen (KU 2008/97/KT).

De förslag till författningsändringar som redovisas i denna avrapportering är sådana 
som Riksantikvarieämbetet bedömer bör genomföras för att Sverige skall kunna 
ratificera den europeiska landskapskonventionen.

2 Förklaring till författningsändringar
Ett krav enligt landskapskonventionen är att landskapet erkänns som en väsentlig 
del av människors omgivning. Konventionen anger att erkännandet ska stadgas i 
lag.1 

Huvudsakligen kan landskapskonventionens åtaganden genomföras inom befintliga 
styrsystem. Däremot behövs vissa ändringar och förtydliganden göras. Dessa 
förtydliganden kan antas gynna beslutssystemet även i övrigt.

Till att börja med bör erkännandet finnas i form av en utvecklad definition i 
miljöbalkens och plan- och bygglagens portaler, där landskap som allmänt intresse 
blir en del av lagarnas gemensamma bas för ett stort antal beslut om landskap. De 
myndigheter som har sektorsansvar för miljöarbetet bör här jämte tydligt ”erkänna” 
att sektorsansvaret för miljön även avser landskap. 

RAÄ bedömer att följande åtgärder behövs:
 Miljöbalken portal 1 kap. 1 § ändras så att begreppet landskap i 

landskapskonventionens mening erkänns och definieras i svensk rätt.
 Begreppet landskap i landskapskonventionens mening förs in i portalparagrafen 

1 kap. 1 § PBL samt förs in som ett allmänt intresse i 2 kap. 2 § plan- och 
bygglagen.

 En definition av landskap ges i den för miljöbalken och plan- och bygglagen 
gemensamma bestämmelsen om lämplig markanvändning, det vill säga 3 kap 1 
§ miljöbalken respektive 2 kap. 1 § första stycket plan- och bygglagen. Det 
klargör att landskap är ett självständigt allmänt intresse.

 Sektorsansvaret som idag gäller för miljö bör utvidgas till att omfatta landskap. 
Det kan ske genom tillägg i verksinstruktionerna för de myndigheter som har 
sektorsansvar för miljöarbetet. Utformning av förslag till sådana tillägg kräver 
omfattande dialog med berörda myndigheter. Detta har inte varit möjligt inom 

1 Europeisk landskapskonvention, kapitel II, artikel 5b. European Treaty Series - Nr. 176
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den tid som ställts till förfogande för genomförande av detta regeringsuppdrag. 
Förslag på ändringar görs därför enbart för Riksantikvarieämbetets förordning. 
Övriga berörda myndigheter med sektorsansvar är: Banverket, Boverket, 
Fiskeriverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, 
Skogsstyrelsen, Jordbruksverket samt Vägverket.
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3 Förslag till författningsändringar

Dagens regler RAÄ:s förslag

Miljöbalken 1 kap. 1 §

Bestämmelserna  i  denna  balk  syftar  till  att 
främja  en  hållbar  utveckling  som innebär  att 
nuvarande  och  kommande  generationer 
tillförsäkras  en  hälsosam  och  god  miljö.  En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl.
   
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot 
skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 
och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 
används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 
långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom 
annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Miljöbalken 1 kap. 1 §

Bestämmelserna  i  denna  balk  syftar  till  att 
främja  en  hållbar  utveckling  som innebär  att 
nuvarande  och  kommande  generationer 
tillförsäkras  en  hälsosam  och  god  miljö.  En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att landskapet, så som 
det  definieras  i  den  europeiska 
landskapskonventionens  artikel  1a,  har  en 
grundläggande  betydelse  för  mänskligt 
välbefinnande.  Människans  rätt  att  förändra 
och bruka landskapet är förenad med ett ansvar 
för  att  förvalta  dess  natur-  och  kulturvärden 
väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot 
skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 
och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. landskapet med mark, vatten och den fysiska 
miljön i övrigt används så att en från ekologisk, 
social, kulturell och samhällsekonomisk 
synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas,
5. återanvändning och återvinning liksom 
annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås och
6. landskapet som en omistlig del av 
människans livsmiljö framhålls.

Plan- och bygglagen 1 kap. 1 §

Denna  lag  innehåller  bestämmelser  om 
planläggning  av  mark  och  vatten  och  om 
byggande.  Bestämmelserna syftar  till  att  med 
beaktande  av  den  enskilda  människans  frihet 
främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda  sociala  levnadsförhållanden  och  en  god 
och  långsiktigt  hållbar  livsmiljö  för 
människorna  i  dagens  samhälle  och  för 
kommande generationer.

Plan- och bygglagen 1 kap. 1 §

Denna  lag  innehåller  bestämmelser  om 
planläggning  av  mark  och  vatten  och  om 
byggande.  Bestämmelserna  syftar  till  att  med 
beaktande  av  den  enskilda  människans  frihet 
främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda  sociala  levnadsförhållanden  och  ett 
landskap  som  uppfattas  som  en  god  och 
långsiktigt  hållbar livsmiljö av människorna i 
dagens  samhälle  och  av  kommande 
generationer.

Plan- och bygglagen 2 kap. 2 §

Planläggning  skall,  med  beaktande  av  natur- 
och  kulturvärden,  främja  en  ändamålsenlig 

Plan- och bygglagen 2 kap. 2 §

Planläggning  skall,  med  beaktande  av  natur- 
och  kulturvärden  och  av  landskapet  som  en 
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struktur och en estetiskt tilltalande utformning 
av  bebyggelse,  grönområden, 
kommunikationsleder och andra anläggningar. 
Även  en  från  social  synpunkt  god  livsmiljö, 
goda  miljöförhållanden  i  övrigt  samt  en 
långsiktigt  god  hushållning  med  mark  och 
vatten  och  med  energi  och  råvaror  skall 
främjas.  En  god  ekonomisk  tillväxt  och  en 
effektiv konkurrens skall främjas.

omistlig del av människans livsmiljö, främja en 
ändamålsenlig  struktur  och  en  estetiskt 
tilltalande  utformning  av  bebyggelse, 
grönområden, kommunikationsleder och andra 
anläggningar.  Även  en  från  social  synpunkt 
god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt 
samt en långsiktigt god hushållning med mark 
och vatten  och  med energi  och  råvaror  skall 
främjas.  En  god  ekonomisk  tillväxt  och  en 
effektiv konkurrens skall främjas.

Miljöbalken 3 kap 1 § likalydande plan- 
och bygglagen 2 kap 1 § första stycket

Mark-  och  vattenområden  skall  användas  för 
det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt  föreliggande  behov.  Företräde  skall  ges 
sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning.

Miljöbalken 3 kap 1 § likalydande plan- 
och bygglagen 2 kap 1 § första stycket

Landskapet med mark- och vattenområden och 
den fysiska miljön i övrigt skall användas för 
det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt  föreliggande  behov.  Företräde  skall  ges 
sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt  god  hushållning.  Därvid  ska 
landskapet  som  omistlig  del  av  människans 
livsmiljö beaktas.

Förordning (2007:1184) med instruktion 
för Riksantikvarieämbetet

1 § Riksantikvarieämbetet  ansvarar för frågor 
om kulturmiljön och kulturarvet.

5 § Myndigheten har ett särskilt sektorsansvar 
för  miljömålsfrågor  med  anknytning  till 
ämbetets  verksamhetsområde.  Myndigheten 
har  även  det  övergripande  ansvaret  för  kul-
turmiljön inom samtliga miljökvalitetsmål.

Förordning (2007:1184) med instruktion 
för Riksantikvarieämbetet

1 § Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor 
kring  kulturmiljön  och  kulturarvet  samt  för 
frågor som gäller landskapet som omistlig del 
av människans livsmiljö.

5  §  Riksantikvarieämbetet  har  ett  särskilt 
sektorsansvar  för  miljömålsfrågor  med 
anknytning  till  ämbetets  verksamhetsområde. 
Myndigheten  har  också  det  övergripande 
ansvaret  för  kulturmiljö-  och  landskapsfrågor 
samt  överinseende  över  kulturmiljön  inom 
samtliga miljökvalitetsmål.
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