Välkommen!
Riksantikvarieämbetets seminariedag om
kulturmiljövårdens riksintressen
(Riksintressehandboken, del D)
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Välkommen!
Almir Cehajic, enhetschef, Enheten för förvaltningsärenden och bidrag, RAÄ
Åsa Marnell, enhetschef, Enheten för kulturmiljöintegrering, RAÄ

Introduktion till dagen och Riksantikvarieämbetets
utbildningssatsning
Lena Odeberg, RAÄ

Block I - Aktuellt på riksintressefronten
09.45

Aktuellt på riksintressefronten från länen
Kort redogörelse från varje län, ca 2-3 minuter per län

10.30

Arbetet med riksintressen från Riksantikvarieämbetets horisont
Eva Waldén Selin, RAÄ

10.45

Den nationella överblicken: Kulturmiljövårdens riksintressen i
ett sammanhang Otto Ryding, Expert/Antikvarie, Boverket

Block II Utbildning – Att förvalta riksintresseanspråket
Ulf Lindberg, Lena Odeberg och Eva Waldén Selin, RAÄ

11.00

Ansvar och roller
- Central myndighet – länsstyrelse - kommun
- Uppsikt centralt och regionalt

12.00

Gemensam lunch på Rosengården

13.00

Riksintresseurvalet

13.45

Att hålla riksintressena aktuella och angelägna
- Råd och vägledning inför revidering och översyn

14.30

Kaffe/te och kaka

15.00

Att hålla riksintressena aktuella och angelägna forts.
- Råd och vägledning inför revidering och översyn
- Diskussion

16.15

Avslutande diskussion

16.30

Slut

Riksantikvarieämbetet
utvecklar…
….och utbildar!

Del A

Del B

Del C

Del D

Landskap,
kulturmiljö och
riksintressen –
en introduktion

Vad säger
lagen?

Att ta tillvara
kulturmiljövårdens
riksintressen

Att förvalta
riksintresseanspråket

Riksantikvarieämbetet
revitaliserar

Hushållningsbestämmelsen

Undvika skada
och bidra till
hållbarhet

Ansvar och roller

Riksintressen och
hållbar utveckling

Översiktsplanens
roll

Hur bedöma
påtaglig skada

Riksintresseurvalet

Omvärldsspaning

Huhå i
planläggning och
prövning

Att förvalta under
pågående
markanvändning

Att hålla
riksintressena
aktuella och
angelägna

Nästa steg – Regionala seminarier
Att ta tillvara kulturmiljövårdens riksintressen
(del C)
• Fokus: Att undvika skada, hur
bedöma påtaglig skada och
förvalta under pågående
markanvändning
• Två utbildningsdagar ute i
landet
• Ca 3-5 länsstyrelser
• Målgrupp: Kulturmiljö, plan,
miljö, natur, juridik….
• Samverkan med länsstyrelsen
• Exempel och övningar i fält
• Olika teman/frågeställningar

Först ut: Halland
Varberg 13-14 oktober
Län: Halland, Skåne och
Västra Götaland
Varberg:
• Att bygga på höjden i den
låga kvartersstaden
• Att gräva ner en station
eller flytta ut?
Ätradalen:
• Stora riksintresseområden,
hela landskap i relation till
storskalig vindkraft
• Helhet kontra
objekt/värdekärna

Utbildningen del C fortsätter 2016…
Tänkbara teman:

Tänkbara grupperingar:

Riksintresse och världsarv
Riksintressen längs vattendrag

Blekinge, Kalmar, Gotland,
Kronoberg

Kust- och skärgård
Slottslandskapet

Stockholm, Södermanland,
Uppsala

Pågående markanvändning
Älvdalslandskap

Västernorrland, Västerbotten,
Norrbotten, Jämtland

Storskaliga infrastruktur – genom
hela landskap

Östergötland, Jönköping,
Kronoberg, Södermanland

Bruks- och industrimiljöer
Miljonprogrammets
bostadsområden

Dalarna, Värmland, Örebro,
Västmanland, Gävleborg

… eller helt andra teman….
……. eller grupperingar ???

Block I
Aktuellt på riksintressefronten

Aktuellt på riksintressefronten från länen
- Några ord från varje län om arbetet med
kulturmiljövårdens riksintressen, underlag och
revideringar.

Arbetet med riksintressen från
Riksantikvarieämbetets horisont

Länsstyrelsernas arbete med att
förvalta riksintressena är viktigt
I stort sett alla län arbetar
med förtydligande
kunskapsunderlag
• Förbättrar förutsättningar för
den kommunala planeringen
• Identifierar behov av översyn
och revidering av urvalet

Bidrag till kunskapsunderlag
enligt 9§
§ i bidragsförordningen

Kmv-medel till kunskapsunderlag 9§
§ för riksintressen
och kulturmiljöprogram 2010-2014

Kmv-medel fördelat per län till kunskapsunderlag för
riksintressen och kulturmiljöprogram 2010-2014

Inkomna och beslutade
riksintresseärenden 2010-2015
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Den nationella överblicken:
Kulturmiljövårdens riksintressen i ett
sammanhang
Otto Ryding, expert/antikvarie, Boverket

Block II
Att förvalta riksintresseanspråket
(Handboken, del D)
• Ansvar och roller
• Riksintresseurvalet
• Att hålla riksintressena aktuella och
angelägna

Del A

Del B

Del C

Del D

Landskap,
kulturmiljö och
riksintressen –
en introduktion

Vad säger
lagen?

Att ta tillvara
kulturmiljövårdens
riksintressen

Att förvalta
riksintresseanspråket

Riksantikvarieämbetet
revitaliserar

Hushållningsbestämmelsen

Undvika skada
och bidra till
hållbarhet

Ansvar och roller

Riksintressen och
hållbar utveckling

Översiktsplanens
roll

Hur bedöma
påtaglig skada

Riksintresseurvalet

Omvärldsspaning

Huhå i
planläggning och
prövning

Att förvalta under
pågående
markanvändning

Att hålla
riksintressena
aktuella och
angelägna

Ansvar och roller

Vem gör vad?
Riksantikvarieämbetet
”pekar ut”, beslutar om
revidering och har
nationellt uppsiktsansvar
över 3 kap. 6 §

Boverket samordnar
centrala verken och har
generell uppsikt över 3 kap
samt uppsikt över 4 kap

Länsstyrelserna
uppmärksammar behov
av revidering och har
regional uppsikt över 3
kap. 6 § (m. fl. §§)

Kommunen kan föreslå
utpekande/revidering
men är inte formell
förslagsställare

Dialog

Vem gör vad? Ansvar och roller
Anspråk

Omsätts i
fysisk planering

Länsstyrelsens tre olika roller - beroende på skede
Länsstyrelsen tillhandahåller
Länsstyrelsen
underlag och råd
verkar för att RI tillgodoses

Länsstyrelsen
har tillsyn

Den kulturhistoriska
frågan finns med som
resurs och förutsättning
Riksintresse
beskrivning
/
Förtydligande
beskrivning

Allmänna intressen och Riksintressen
Möjligheter – alternativa lösningar

ÖP

Ev. planeringsunderlag,
riktade kunskapsunderlag,
MKB

DP

Tillståndsprövning

Riksintressen
Tillåtlighet – förhindra skada

Hur ser er kommundialog ut?

o

Anspråk – planering?

o

Formell – informell?

o

Kommunens initiativ?

o

Kommunens inflytande?

När beslutar RAÄ?
Alla utpekanden och
omprövningar av klassificering
eller avgränsning i stort
o Förslag om att peka ut eller
avstå riksintresse
o Alla ändringar av
riksintressebeskrivningen
o Sådana ändringar av gränsen
som påverkar
riksintressebeskrivningen

Vad kan länsstyrelsen själva hantera?
Uttolkningar av riksintressebeskrivningen och
avgränsningen
o Preciseringar och
förtydliganden avseende
riksintressebeskrivningens
innebörd
o Sådana justeringar av
gränsen som inte påverkar
riksintressebeskrivningen

Uppsikt

För att kulturmiljövårdens
riksintressen ska hållas
aktuella och angelägna
krävs återkommande
uppsiktsinsatser och en
fortgående diskussion om
urvalet

Behov av revidering kan synliggöras i
olika sammanhang
Länsstyrelsens
ärendehantering:
ÖP, planering och prövning
Länsstyrelsens
egeninitierade insatser:
fördjupade kunskapsunderlag,
regionala översyner,
uppsiktsinsatser etc.
Riksantikvarieämbetet:
ärendehantering och
uppsiktsinsatser

Uppsiktsansvar – vad innebär det?
1. Följa tillämpningen
2. Följa utvecklingen av de
områden som omfattas av 3
kap 6§
Riksantikvarieämbetet har
nationell uppsikt. Underrättar
Boverket och Regering
Länsstyrelsen har regional
uppsikt. Underrättar Boverket
och Riksantikvarieämbetet

Exempel på uppsiktsinsatser?

Lunch på Rosengården kl. 12.00-13.00

Riksintresseurvalet

Kulturmiljövårdens
ca 1650 riksintressen

Vad är ett riksintresse?
• Ett riksintressant kulturlandskap belyser
särskilt väl en betydelsefull samhällshistorisk
utvecklingsprocess
• Möjligheten att utläsa eller uppleva ”den
riksintressanta berättelsen” i landskapet är
central
• Riksintressen speglar snarare det typiska än
det avvikande
• Ett riksintresse kräver fysiska uttryck
• Ett riksintresse är en sammanhängande
kulturmiljö

Vad ska de återspegla?
o Övergripande historiska
skeenden – internationella
och/eller nationella processer
o Verksamheter och teman –
som kan kopplas till något eller
flera historiska skeenden
o Regionala och lokala
förutsättningar och
karaktärsdrag
o Perspektiv – synsätt och
kulturella yttringar som
påverkat utformningen av
riksintressets uttryck

Betydelsefulla faser i
samhällsutvecklingen

Regionala
skillnader och olika
perspektiv

Särskilt läsbart i ett
visst
kulturlandskap

Exempel: Göta Kanal
Övergripande historiskt skeende:
Utvecklingen av nationella kommunikationsstråk, och särskilt det tidiga 1800-talets
kanalbyggande
Verksamheter/teman:
Ingenjörskonstens utveckling, industrins och
handelns behov av infrastruktur, nationell
symbol och ett strategiskt kommunikationsstråk, militärhistorisk betydelse, turismen
Regionala förutsättningar:
Interregional (binder samman Östersjön och
Västkusten, kanal och slussystem har
gemensamma standardmått etc.), men
särpräglat landskap och regional
byggnadskultur
Perspektiv:
T.ex. ett socialhistoriskt perspektiv – vem
initierade den, vem byggde den, vem
använde den?

Hur ser dagens urval ut?

1990-talets
översyn

FRP

NRL

Urvalet - kriterier
Riksintressena skall (prop 85/86:3)

Gäller fortfarande, men

(Kulturmiljöer)

• fler perspektiv på den
riksintressanta historien

• dokumentera olika utvecklingsperioder i
landets historia
• vara av särskilt värde för forskningen
och som sevärdheter för en bred
allmänhet

• starkare fokus på läsbarheten
• betoning på det kännetecknande
snarare än det kuriösa

(kultur-, natur- och friluftslivsmiljöer)

• ha få motsvarigheter i landet eller i
regioner

• krav på fysiska uttryck som speglar
den riksintressanta historien

• utgöra representativa exempel på
landskaps- och miljötyper

• löpande översyn och uppdatering

• särskilt väl belysa olika skeden i
landskapets utveckling
• vara av stor betydelse som
referensområden för den vetenskapliga
forskningen
Urvalet förutsätts ha stor bredd … inte en gång för
alla givet … utrymme för förändringar i synsätt

Befintligt urval
o Det saknas en samlad
redogörelse för motiv och
principer bakom befintligt urval
o Olika försök att kategorisera
urvalet har gjorts, bl.a. genom
”miljötypslistan”
o Riksantikvarieämbetet har en
relativt god övergripande bild
av urvalet samt dess styrkor
och svagheter
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Riksintressen kulturmiljö – huvudkaraktär (utifrån miljötypslistan)

Exempel: Riksintressanta städer och
tätorter
Ca 130 stads- och
tätortsmiljöer
Speglar framförallt fyra
urbaniseringsperioder:
o Medeltid
o 1500-1600tal
o Industrialiseringens städer
o 1900-talet

Den geografiska avgränsningen
Det är de kulturhistoriska värdena som utgör riksintresset – den
fysiska avgränsningen är underordnad.
• Utpekandet bygger enbart på en kulturhistorisk värdering.
Avvägningar gentemot andra intressen ska inte påverka
riksintressets inriktning och avgränsning.
• Fysiska uttryck - objekt, landskapsrum, strukturer, funktionella
och visuella samband som är uttryck för riksintresset ska
innefattas. Riksintressets utbredning innefattar inte, till skillnad
från exempelvis världsarven, någon skydds- eller buffertzon.
• Länsstyrelsen ansvarar för en närmare precisering och
uttolkning av avgränsningen.
• Förändringar såväl inom som utanför riksintressets avgränsning
ska bedömas utifrån påverkan på riksintressets värden
(avseende påtaglig skada).

Avgränsningen varierar

Objekt

Stad

Miljö

Landsbygd

Satelliter

Exempel på urval och avgränsning
o

Mönsterås i
Kalmar län

o

Emådalen i
Kalmar län

o

Ätradalen i
Hallands län

o

Umeå i
Västerbottens län

Minskad avgränsning för Mönsterås (H56)

Riksintresset Mönsterås (H56)
Tidigare motiv:
A. Lydköping under Kalmar med
småstadskaraktär längs huvudgatan
och stadsplanemönster från 1620-talet.
(Köping).
B. Herrgårdsmiljö intill viktig hamn och
farled. (Fornlämningsmiljö).
Tidigare uttryck:
A. Storgatan med samma sträckning på
åsens krön sedan marknadsplatsens
tid. Tomtindelningen är sannolikt
medeltida. Välbevarad småskalig putsoch trähusbebyggelse från 1700- och
1800-talen med gårdsmiljöer med
lummiga trädgårdar.
B. Kråkerum (östra och västra) delar av
medeltida storgods. Storskaligt
produktionslandskap med
järnåldersgravfält och beteslandskap.

Nytt motiv:
Köping med småstadskaraktär som
i nära samband med vattnet
utvecklats på en ås, något som
sedan 1700-talet präglar både
bebyggelse, gator och
tomtstrukturer.
Nytt uttryck:
Storgatan som sedan medeltiden
följer en rullstensås med branta
tvärgator och utblickar mot hamnen
och havet. Långsmala tomter
utmed Storgatan och Sjögatan.
Bebyggelse och trädgårdar i
samma läge sedan tidigt 1800-tal.
Puts- och trähusbebyggelse utmed
Stor- och Sjögatan målade i ljusa
färger och med 1½ till 2½
våningars höjd.

Riksintresset Emådalen (H70)
Tidigare avgränsning

Ny avgränsning

Riksintresset Emådalen (H70)
Tidigare motiv
Forsaryd - Virstad [H60]
Dalgångsbygd med välbevarad bebyggelsestruktur. (Kvarnmiljö).
Gillberga - Staby [H59]
Dalgångsbygd med bymiljöer på åsrygg. (Fornlämningsmiljö).
Tveta - Mörlunda [H70]
Odlingslandskap av 1700-talskaraktär vid Emåns dalgång.
Klövdala [H73]
Bymiljö med bevarad bebyggelsestruktur.

Nytt motiv
En mångfald väl sammanhållna system av kulturmiljöer –
fornlämningsmiljöer, bymiljöer, odlingslandskap,
bruksmiljöer, herrgårdslandskap, kommunikationsmiljöer,
och tätortsmiljöer – vilka sammantaget återspeglar
utvecklingen av naturresursnyttjande, markanvändning,
bebyggelse, näringsliv, teknik och sociala förhållanden i
en småländsk dalgångsbygd från förhistorisk tid fram till
nutid.

Årena [H74]
Odlingslandskap med välbevarad bebyggelse i för Emådalen typiskt
lokaliseringmönster.

Nytt uttryck
Järnåldersgravfält på höjdstråk i dalgångens kanter samt på rullstensåsen Högsbyåsen och dessas visuellt tydliga
samband med Emån, tillsammans med byarnas placering samt Kungs-, lands- och sedermera riksvägens
terränganpassade sträckning visar på Högsbyåsens betydelse som bebyggelseläge och transportstråk från järnålder till
modern tid. Agrara lämningar från före 1900, såsom åkerterrasser och odlingsrösen, på sluttningarna tillsammans med
mer sentida och dränerade jordbruksmarker i dalgången beskriver odlingslandskapets utveckling och modernisering. Byar
i höjdlägen – ofta radbyar som Drageryd, Gillberga, Trånshult, Tulunda och Östra Årena – med bebyggelse från 1700- till
1900-talen i form av enkelstugor, parstugor, salsbyggnader och ekonomibyggnader – timrade eller i skiftesverk och
målade i slamfärger – visar på utvecklingen av bebyggelse- och hantverkstraditioner. Herrgårds- och bruksmiljöer kring
Bankeberg, Fliseryd, Ruda, Berga, Staby och Rynningsnäs med bland annat för 1800-talet tidstypiska huvudbyggnader i
nyklassicistisk stil, mindre byggnader som timrade flyglar, ekonomibyggnader och arbetarbostäder samt tillhörande parker,
trädgårdar, alléer och jordbruksmarker tillsammans med Rosenfors bruksmiljö från 1900-talet med magasin,
fabriksbyggnad, brukskontor, bruksherrgård samt kringliggande arbetarbostäder återspeglar den tekniska, ekonomiska
och sociala utvecklingen inom jordbruket och industrin. Emådalens industrimiljöer och deras tydliga samband med
vattendragen samt kvarnar och vattenkraftsmiljöer vid Blankaström och i Högsby som tillsammans illustrerar Emåns
betydelse för kraftutvinning under skilda tider. Högsby tätort med jämnhög stadsbebyggelse i ljusa kulörer från 1800- och
1900-talen orienterad längs landsvägen och med topografisk anpassning till Högsbyåsen, ortens läge mellan två
vadställen över Emån, stenvalvsbron vid Tingebro samt platsnamn som Frövi, Odensvi och Huseby uttrycker ortens
utveckling från vikingatida centralort till nutida kommuncentrum.

Riksintresset Ätradalen i Halland
• Stora
sammanhängande
landskap
• Helhet kontra
objekt/värdekärna
• Svåra att hävda
gentemot t.ex.
storskalig vindkraft.

Riksintresset Umeå
Fördjupad
riksintressebeskrivning
Värdekärnor
Svårt hävda/få förståelse för
riksintresset utanför
värdekärnor (men inom ri)?

Att hålla riksintressena aktuella och
angelägna

Ingångar till omprövning vid olika skeden
Länsstyrelsen tillhandahåller
Länsstyrelsen
underlag och råd
verkar för att RI tillgodoses

Riksintresse
beskrivning
/
Förtydligande
beskrivning

Allmänna intressen och Riksintressen
Möjligheter – alternativa lösningar

ÖP

Länsstyrelsen
har tillsyn

Ev. planeringsunderlag,
riktade kunskapsunderlag,
MKB

DP

Tillståndsprövning

Riksintressen
Tillåtlighet – förhindra skada

Granskning av riksintresseanspråket
Ja, det behöver endast fördjupas och
förklaras bättre
Ja, men det behöver uppdateras eller
kompletteras

Är anspråket
aktuellt?
D.v.s. står
sig tidigare
bedömning?

Nej, förändringar har helt eller delvis påtagligt skadat
miljön
Nej, ny kunskap har tillkommit som förändrar
bedömningen
Nej, utpekandet är felaktigt

Bilaga 3b. Processmodell för översyn och revidering av befintligt riksintresse för kulturmiljövård

Är riksintresseanspråket aktuellt? (Står sig tidigare bedömning?)

Nej

Endast uttolkning (förtydligande)
Utvecklad avgränsning och/eller
kartillustration
Påverkar riksintressebeskrivningen
Ja

Finns behov av
uppdatering?
Ja

Förtydligande genom omformuleringar
Utvecklad
riksintressebeskrivning

Förändringar
har (helt eller
delvis) påtagligt
skadat
riksintresset

Nej

Utveckling av riksintressant
kulturhistoriskt sammanhang

Identifiera innehåll och utbredning för
komplettering med ytterligare
motivering och uttryck

Ja delvis, dock tillräckligt för att
som helhet bedömas vara
riksintressant

Justering avseende innehåll och ev
utbredning inom ramen för befintligt
riksintresse

Har området
ändå
Ny kunskap har
kulturhistoriska
tillkommit som
Ja, genom annat riksintressant
värden av
förändrar
kulturhistoriskt sammanhang
riksintresse?
bedömningen
av anspråket

Anspråket
(utpekandet) är
felaktigt

Komplettering inom ramen för befintligt
riksintresse

Nej
Dialog mellan länsstyrelse och kommun

Identifiera innehåll och utbredning
avseende motivering och uttryck för
nytt riksintresse

Avstående av anspråket

Anspråket
kan
preciseras i
ÖP

Förslag till ändring av
riksintressebeskrivning och ev av
anspråkets utbredning samt redogörelse
för skälen till ändringen

Riksantikvarieämbetets
bedömning av
och ställningstagande till
ändring
och/eller
Förslag till riksintressebeskrivning samt
utpekande
redogörelse för skälen till utpekande av
nytt riksintresseanspråk
och/eller
avstående av Anspråket
Förslag med redogörelse för skälen till riksintressekan
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När kan det vara aktuellt att häva ett
riksintresseanspråk?

Gillberga i Södermanlands län
Riksintresse hävdes 2014
Delvis påtagligt skadat
Felaktigt utpekat – mer pedagogiska
miljöer finns

Fornlämningsrikt område och ett
illustrativt exempel på
bosättningsmönstret i en agrarbygd
under bronsålder och tidig
järnålder
o

o

o

En överrepresentation av
liknande miljöer i länet
Flera riksintressen som på ett
tydligare och mer sammansatt
sätt visar samma skede finns
Rivningsförbud för aktuell
byggnad krävs för att
säkerställa att påtaglig skada
inte sker

Ringhult i Kalmar län

Riksintresse hävdes 2015
Värdekärnan i detta riksintresse utgörs av
lämningar efter ett medeltida fäste. Denna
miljö är även skyddad enligt KML.

Borgmiljö med medeltida fäste i
gränsbygd intill farbar vattenled
o

o

Ringhults by har i sig flera
kulturhistoriska värden men byar i
andra riksintressen är mer
representativa och tydliga
Det finns ingen koppling mellan
borglämningen och byn

Gamlehult-Klobo i Kalmar län
Riksintresse hävdes 2015
Miljöerna är inte av den karaktär eller
innehåller strukturer som gör att
riksintresset på ett särskilt framträdande
sätt uttrycker den regionala särarten för
denna del av länet.

Odlingslandskap med värdefull
bebyggelse

o

o

Det småskaliga
odlingslandskapets
utveckling, bedöms vara mer
tydlig i andra riksintressen
Området som helhet är allt
för splittrat

Västra Storsjö i Västerbottens län
Riksintresse hävdes 2010
Delvis påtagligt skadat pga. upphörd hävd.
Förutsättningarna för att gården, och tillika
riksintresset, ska utvecklas mot ett mer aktivt
brukande finns inte inom överskådlig tid

Nybygge i skogsbygd, utsynat 1759, med
nuvarande gårdsplats från slutet av
1700-talet. På gården tydliggörs
månghussystemet och vattenkraftens
nyttjande samt Åseleområdets
byggnadstradition
o

o

Flera riksintressen som på ett
tydligare och mer sammansatt sätt
visar samma skede finns
Det kulturhistoriska värdet som
konstituerade riksintresset finns inte
längre kvar.

Analys av förslag att avstå anspråket
• Får förslaget konsekvenser för länets samlade
riksintresseurval
• Finns det andra områden i länet/riket som på ett motsvarande
sätt återspeglar samma riksintressanta utvecklingsskede eller
händelseförlopp?
• Finns kulturhistoriska värden i området, vilka bör
uppmärksammas enligt 3 kap. 6§i första stycket miljöbalken
• Är området riksintressant utifrån andra kulturhistoriska
utvecklingsskeden eller händelseförlopp?

Pekas det ut nya riksintressen?

Norrvikens trädgårdar
Nytt utpekande 2013
I samråd mellan RAÄ och Länsstyrelsen i
Skåne län

”Rekreationslandskap med
bebyggelse och anläggningar för
trädgårdsodling, undervisning och
förströelse som återspeglar
utvecklingen av samhällets syn på
människor, bildning, hälsa,
naturmiljön och landskapsgestaltning
– från sekelskiftet 1900 och fram till
idag”

Stadsdelen Sätra i Gävle
Nytt utpekande 2011
Förslaget för nytt riksintresse har
arbetats fram i samarbete med
länsstyrelsen och Gävle kommun i
arbetet med fördjupad Öp.

”Välplanerad stadsdel som anlagts
mellan 1964 och 1975 med
utgångspunkt i det tidiga 1950talets planeringsideal. Området
representerar efterkrigstidens
bostadsförsörjning i samband med
betydande folkomflyttningar från
landsbygden till städerna och den
efterföljande urbaniseringen och
välfärdssamhällets framväxt.
Genomförandet präglas av en hög
arkitektonisk kvalité”.

Vad krävs för att lämna förslag
om nytt riksintresse?
o Beskriv och förklara vad som är riksintressant. Vilket
riksintressant kulturhistoriskt skede eller händelseförlopp
återspeglas särskilt tydligt i miljön?
o Beskriv och förklara hur föreslaget anspråk kompletterar
övriga riksintressen i länet och hur det förhåller sig till länets
kulturmiljöprofil?
o Ange på vilka sätt det riksintressanta skedet eller
händelseförloppet är läsbart i landskapet med dess
innehåll?

Om jag var Riksantikvarie för en dag …
… skulle jag omgående peka ut … (grön post-it)
… och stryka... (rosa post-it)
Välj ett faktiskt riksintresse eller en kategori/miljötyp, i
ditt eller något annat län, som du tycker saknas alt. bör
utgå.
OBS! Motivera ditt beslut!

Fikapaus!
14.30-15.00

När länsstyrelsen föreslår nytt
utpekande eller en ändring av ett
riksintresse ska förslag på
riksintressebeskrivning skickas in.
Hur utformas den?

Riksintressebeskrivningens upplägg 1995 och idag
1995

Idag

Värdetexten ska uttrycka den kulturmiljöaspekt
som utgör riksintresse

Av riksintressebeskrivningen ska framgå vilket eller
vilka riksintressanta kulturhistoriska sammanhang
som området genom sitt innehåll återspeglar och
som utgör motivet för riksintresset

Motivering - den miljöaspekt som legat till grund
för utpekande
- I vissa fall två eller fler aspekter som
redovisas separat med A och B
- Målet att samla motivet i en mening eller två
- Det viktigaste står först (ex. den landskapseller miljötyp som riksintresset avser)

Motivering
- Präglande kulturhistoriskt utvecklingsskede(n)
eller händelseförlopp
- Verksamhet och aktivitet
- Tidsperiod – Kortare eller längre
- Kulturhistorisk landskaps-/miljötyp
- Regionala/lokala förutsättningar och andra
perspektiv på landskapets/miljöns utveckling

Uttryck – Avser vad som syns i miljön. Objekt
som är särskilt viktiga för att upprätthålla den
under motiveringen angivna aspekten – Dvs en
”katalog” för planeraren

Uttryck
- De beståndsdelar som gör den riksintressanta
historien läsbar i landskapet
- Beståndsdelarnas egenskaper och
karaktärsdrag
- Landskapets och beståndsdelarnas rumsliga
samband och sammanhang

I området ingår även – Kända kulturhistoriska
element som har bedömts sakna funktionellt
samband med riksintresset

I området ingår även
Rubriken utgår – elementen stryks ur eller, i vissa
fall, inlemmas i riksintresset

Poängen med
riksintressebeskrivningen
Riksintressebeskrivningen ska
fungera som vägledande
utgångspunkt för planering och
prövning
Ger en koncentrerad redogörelse för de
riksintressanta kulturhistoriska värden
som legat till grund för utpekandet samt
sådana objekt, strukturer, egenskaper,
och samband i landskapet som gör den
riksintressanta historien läsbar
Kan behöva förtydligas och preciseras i
relation till den aktuella prövnings-/
planeringssituationen

Exempel: Norrvikens trädgårdar
Norrvikens trädgårdar, [M 36] (Västra Karups sn)
Motivering:
Rekreationslandskap med bebyggelse och anläggningar för trädgårdsodling,
undervisning och förströelse som återspeglar utvecklingen av samhällets syn
på människor, bildning, hälsa, naturmiljön och landskapsgestaltning – från
sekelskiftet 1900 och fram till idag.
Uttryck:
Trädgårdsanläggningen i sin helhet med byggnader, konstruktioner,
parkmiljöer, fruktodlingar och stilträdgårdar. Anläggningens anpassning till
omgivande terräng och vegetation, orientering med långsträckt mittaxel och
kortare tväraxlar samt rumsliga indelning. Bebyggelsens och de olika
trädgårdarnas formspråk, detaljer och material. Övergångar, rörelsestråk,
siktlinjer och utblickar mellan landskapsrummen inom trädgårdsanläggningen
samt ut mot havet och det omgivande landskapet. Apelrydsskolans läge,
bebyggelsekaraktär och öppna vy mot havet. Skåneledens sträckning genom
området med anslutande gångstråk och utblickar. Norrvikens
campinganläggning på tidigare åkermark, skyddad av omgivande terräng och
trädvegetation, med öppen vy mot havet. Namn och benämningar på
delområden, kommunikationsstråk, byggnader och anläggningar.

Exempel på riksintressen med
reviderade riksintressetexter
o LM staden i Stockholms län
o Uppsala stad i Uppsala län
o Sandviken i Gävleborgs län
o Sölvesborg i Blekinge län
o Emån i Kalmar län
o Burlöv i Skåne län
o Hjärtanäs i Kronobergs län

Underlag som skickas in till RAÄ vid
förslag om revidering av riksintressen
Uppgifter om ärendet
a) Län, kommun, socken och riksintressets ID-nummer
b) Nuvarande värdetext och avgränsning samt det nya förslaget
Redogör för hur förslaget har uppkommit – ex. genom en länsomfattande översyn,
en punktvis översyn eller i samband med ÖP-processen
Skäl för ändringen
c) Beskriv och förklara vad som föreslås ändras
- Riksintressebeskrivningen (motivering och uttryck)
- Områdets avgränsning och innehåll
- Motivering av anspråket,
och varför, exempelvis om hur anspråket påverkats av fysiska förändringar
d) Kartmaterial och bilder och fördjupat kunskapsunderlag som förtydligar och
understödjer förslaget om att ändra anspråk.

Analys av ändringsbehovet av fysiska uttryck och geografisk avgränsning
Om ändringen endast avser riksintressebeskrivningen
e) På vilket sätt bidrar ändringen att komplettera, korrigera eller förtydliga,
beskrivningen av det gällande anspråkets motivering och/eller uttryck
Om ändringen avser områdets geografiska utbredning och fysiska innehåll
e) Vilka konsekvenser får ändringen för anspråkets motivering?
Vad återspeglas och hur påverkas läsbarheten?
Om ändringen avser motiveringen av anspråket
e) Vilka konsekvenser får ändringen för anspråkets inriktning?
Resultatet – ange föreslagna förändringar
f) Förslag till ny riksintressebeskrivning
g) Redogörelse på karta där föreslagna ändringar avseende uttryck och
avgränsning redovisas
Läs mer i handbokens bilaga 4a.

Att tänka på före och efter revidering
o Hämta kartor och riksintressetexter från ursprungskällan
o Efter beslut uppdatera texter och kartor i aktuella register
o Är de länkade pdf.filerna med riksintressetexter i Lst-GIS
aktuella?
o Om egna registerblad används i Lst-GIS och på Webben. Är
de aktuella?
o RAÄ har registeransvar för riksintressebeskrivningarna och
Lst för gränserna

Exempel på utformning av beslutsunderlag
Uppgifter om ärendet
Områdes namn: Mönsterås H56
Kommun: Mönsterås
Socken: Mönsterås
Län: Kalmar
Bakgrund till översyn
Översynen görs som en del av en länsövergripande översyn av riksintresseområden i Kalmar län. Utgångspunkten för
översynen har varit kommunens uttryckliga behov av tydligare värderingar och avgränsningar av riksintressena. Arbetet med
översynen har genomförts i nära dialog med kommunen som under arbetets gång har haft möjlighet att lämna synpunkter på
revideringsförslaget.
Skäl för ändringen
Riksintressets nuvarande omfattning minskas ner så att det omfattar Mönsterås köpings äldsta delar så som den framgår av
äldre kartor. På så sätt framhävs tydligare det kulturhistoriska utvecklingsförlopp som beskriver hur en betydande handelsplats
vuxit fram där inland möter kust. Denna process är utmärkande för Smålandskusten och beskriver väl hur de för denna
kuststräcka karakteristiska köpingar uppstått och utvecklats. I det nuvarande riksintresset ingår delar av det närliggande
herrgårdslandskapet vid Kråkerum dessa kommer därför att hamna utanför den föreslagna avgränsningen. Kråkerum är en fin
herrgårdsmiljö med en spännande historia, men det saknas en tydlig koppling till den närliggande köpingen på ett sätt som
förstärker Mönsterås utvecklingsförlopp.
Mönsterås centrala delar har en säregen bebyggelse anpassad till ett läge utmed en åsrygg. Denna bebyggelse uppvisar
dessutom en utveckling som är karakteristisk för de gamla handelsplatser som uppstått och utvecklats vid Kalmarkusten.
Riksintresset föreslås därför att begränsas till de delar på rullstensåsen där den äldsta köpingen uppstod. Uttrycken för
riksintresset tar fasta på hur bebyggelsens placering och former visar hur man anpassat sig till denna ås samt den tydliga
visuella kontakten med vattnet. Bebyggelsen har genom historien återkommande bytts ut. Nya hus har dock anpassat sig på
ett sätt att den äldsta strukturen av gator och tomter bibehållits, vilket i hög grad präglar den befintliga bebyggelsen.

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

A) Lydköping under Kalmar med småstadskaraktär längs
huvudgatan och stadsplanemönster från 1620-talet.
B) Herrgårdsmiljö intill viktig hamn och farled..

Köping med småstadskaraktär som i nära samband med
vattnet utvecklats på en ås, något som sedan 1700-talet
präglar både bebyggelse, gator och tomtstrukturer.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

A) Storgatan med samma sträckning på åsens krön
sedan marknadsplatsens tid. Tomtindelningen är
sannolikt medeltida. Välbevarad småskalig puts- och
trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talen med
gårdsmiljöer med lummiga trädgårdar.
B) Kråkerum (östra och västra) delar av medeltida
storgods. Storskaligt produktionslandskap med
järnåldersgravfält och beteslandskap.

Storgatan som sedan medeltiden följer en rullstensås med
branta tvärgator och utblickar mot hamnen och havet.
Långsmala tomter utmed Storgatan och Sjögatan.
Bebyggelse och trädgårdar i samma läge sedan tidigt
1800-tal. Puts- och trähusbebyggelse utmed Stor- och
Sjögatan målade i ljusa färger och med 1½ till 2½
våningars höjd.

Beskrivning av kulturmiljön
Inledning
Området utgörs av ett till stor del öppet odlingslandskap på och i nära anslutning till den mäktiga Högsbyåsen. Denna naturliga
höjdrygg har varit av stor betydelse som transportled i ett landskap som till stora delar utgjordes av kärrmarker eller var
regelbundet översvämmade. Osv..
Byar och odlingslandskap
Långemåla kyrkby uppe på åsen är en gammal kulturbygd. Norr och väster om byn i nära anslutning till kyrkan finns flera fasta
fornlämningar, bland annat ett gravfält med över 70 stycken anläggningar osv.
Kommunikationsmiljöer
Att åsen under långa tider nyttjats som transportväg märks på att det utmed hela dess sträckning finns milstenar bevarade
med jämna mellanrum. Mycket bebyggelse är även orienterad utefter åsen då detta var en torr och väldränerad plats att bygga
på förutom att det var nära till vägen. Osv..
Medeltid till 1700
Marken på och kring åsen i dagens Mönsterås hörde under slutet av 1300-talet och fram till 1500-talet till Vadstena kloster och
klostergården i Åsevad. Det är troligt att en betydande handelsverksamhet pågick på platsen redan då. 1505 härjades och
brändes dock Mönsterås efter att ha hamnat i striderna mellan Unionspartiet och Sturepartiet. Den goda hamnen och det rika
upplandet ledde snart till nyahandelsaktiviteter på platsen. Detta ledde på 1520-talet till att Gustav Vasa införde ett förbud av
vad som kallades ”olaga hamnar". 1532 påbjöds istället att köpmännen skulle flytta till staden Kalmar, vilket dels visar att
Mönsterås vid denna tid var bebott av köpmän och att de var konkurrenskraftiga. Trots förbudet växte Mönsterås och under en
kort tid i början av 1600-talet hade orten dessutom egen stadsrättighet och därmed rätt att bedriva egen handel. Invånarna
bestod vid denna tid av hantverkare, köpmän samt folk som sysslade med seglation. Under Kalmarkriget 1612 brändes dock
Mönsterås helt. Detta innebar att stadsrättigheterna drogs in och att Mönsterås återgick till att vara en lydköping under Kalmar.

OSV…. Samt ev bilder

Karta:

Riksintressets utbredning:
Mönsterås äldsta delar utmed Storgatan och angränsande gator så som det i stort framgår av en
avmätningskarta från 1726 och av Generalstabens karta från 1870- talet, samt intilliggande hamn och
vattenområde.

Ansvar och roller vid förslag om revidering
Kn och allmänhet kan
föreslå revidering/
nytt/hävande av
riksintresse.
Ej formella
förslagsställare

1.

LST föreslår nytt
utpekande, hävande samt
revidering.

Samråd BoV
och LST
Riksantikvarieämbetet
beslutar om ändrat anspråk

RAÄ har
registeransvar
för ri-beskr
LST har
registeransvar
för gräns

För kännedom
RAÄ

2.

LST beslutar om mindre
gränsändring

Länsstyrelsen gör
närmare uttolkning av
avgränsning

LST har
registeransvar
för gräns

Sammanfattning
För att riksintressena ska få ett bra genomslag är det viktigt att de är
aktuella och upplevs som angelägna
De kan hållas aktuella genom successiva fördjupningar, genom
uppsiktsinsatser eller genom att behov uppmärksammas i enskilda
ärenden. Fler uppsiktsinsatser behövs!
Ett riksintresse återspeglar särskilt väl ett betydelsefullt historiskt
skeende – regionala variationer, perspektiv och synsätt bör gärna
lyftas
Länsstyrelserna gör närmare uttolkningar – av gräns och av innehåll
Ansvars- och rollfördelning vad gäller utpekande, revidering och
uppsikt utvecklas i Riksantikvarieämbetets handbok

Tack!
Ulf Lindberg, Eva Waldén Selin & Lena Odeberg
ulf.lindberg@raa.se
eva.walden.selin@raa.se
lena.odeberg@raa.se
www.raa.se

