


Välkommen!

Riksantikvarieämbetets seminarium om 
kulturmiljövårdens riksintressen 
(Riksintressehandboken, del C)



Program – Dag 1

10.00 Välkommen till Hallands kulturhistorisk museum!

Presentationsrunda

10.25 Utgångspunkter för arbetet med kulturmiljövårdens 
riksintressen
Lena Odeberg, Ulf Lindberg och Emy Lanemo, RAÄ

11.00 Arbetet med riksintressen i Halland, Västra Götaland och Skåne

11.15 Från målbild till skadebedömning – en verktygslåda för att 
bedöma påtaglig skada
Ulf Lindberg och Emy Lanemo, RAÄ



11.45 Introduktion till fältbesöket i Varberg och Ätradalen

12.00 Snabblunch på fästningen

12.30 Fältbesök: Riksintresset Varberg, stationsområdet och 
Lorentzberg – Kanngjutaren
Sten Hedelin och Hans Bergfast 

13.30 Fältbesök: Riksintresset Ätradalen inklusive fika
Pär Connelid guidar 

17.00 Tillbaka i Varberg

18.30 Gemensam middag på Grappa
Brunnsparken



Programöversikt – Dag 2

Start: 09.00 Slut: 15.00

Genomgång av rättsfall

Gruppövningar utifrån fältbesök: bedöma, motivera, 
argumentera och granska

Lunch med minivisning på museet

Riksintressebeskrivningen är utgångspunkten 



Utgångspunkter för arbetet med 
riksintressen

Introduktion till utbildningarna
Handboken – en översikt 

Vad säger lagen? En introduktion till miljöbalkens 3 

kap 6 §



Kulturmiljöavdelningen
och riksintressearbetet

Enheten för 
förvaltnings-
ärenden och 

bidrag

Enheten för 
utvärdering

Riksantikvarie

Kulturmiljö-
avdelningen

Arkiv och 

bibliotek
Kulturvårds-
avdelningen

Informations-
avdelningen

Administrativa 
avdelningen Verkssekretariatet

Insynsrådet

Visby

Stockholm 

Beslut om nya, 
hävanden och 
revideringar

Vägledning 
Samverkan med 
andra sektorer

Urval
Uppsikt

Utvärderingar

Riksantikvarieämbetet

Enheten för 
kulturmiljö-
integrering

Enheten för 
tillsyn och 

överinseende



De statliga myndigheternas ansvar 
enligt Hushållningsförordningen

Riksantikvarieämbetet
lämnar uppgifter om 

riksintressen, beslutar om 
ändringar och har 

uppsiktsansvar över 3 kap 

6§Kulturmiljövård

Boverket samordnar 
centrala verken och har 

generell uppsikt över 3 kap 
samt uppsikt över 4 kap

Länsstyrelserna
• Tar de initiativ som behövs för att riksintressen 

ska tillgodoses i planering och prövning 
• Förmedlar underlag, rådger och bevakar statens 

intressen – remissinstans eller tillsynsmyndighet
• Har regional uppsikt – uppmärksammar RAÄ om 

revidering av anspråket behövs



Riksantikvarieämbetet 
utvecklar… ….och utbildar!



Del A

Landskap, 
kulturmiljö och 
riksintressen –
en introduktion

Del B

Vad säger 
lagen?

Del C

Att ta tillvara 
kulturmiljö-

vårdens 
riksintressen

Del D

Att förvalta 
riksintresse-
anspråket

Hushållnings-
bestämmelsen

Översiktsplanens 
roll

Huhå i 
planläggning och 

prövning

Riksintressen och 
hållbar utveckling

Riksantikvarie-
ämbetet

revitaliserar

Omvärldsspaning

Undvika skada 
och bidra till 
hållbarhet

Hur bedöma 
påtaglig skada

Att förvalta under 
pågående 

markanvändning

Ansvar och roller

Riksintresseurvalet

Att hålla 
riksintressena 
aktuella och 
angelägna



Utbildningsplan i stora drag 

• 23/9 2015 Seminarium om del D Att förvalta anspråket

• 13-14/9 2015 Regionalt seminarium (del C) i Halland

• 2015 – 2016 Regionala seminarier (del C)

• 2016 Seminarium om del D Att förvalta anspråket

• 2016 Seminarium om del B Vad säger lagen? –
tillsammans med Boverket



Regionala seminarier
- vad är tanken? 

• Fokus: Att undvika skada, hur 
bedöma påtaglig skada och 
förvalta under pågående 
markanvändning (DEL C)

• Syfte: Förankra och testa 
handbokens riktlinjer mot 
länsstyrelsernas praktik

• Målgrupp: Kulturmiljö, plan, 
miljö, natur, juridik….



Utbildningen del C fortsätter 2016…

Tänkbara teman:

Riksintresse och världsarv
Riksintressen längs vattendrag

Kust- och skärgård
Slottslandskapet

Pågående markanvändning
Älvdalslandskap

Storskaliga infrastruktur – genom 
hela landskap

Bruks- och industrimiljöer
Miljonprogrammets 
bostadsområden

Tänkbara grupperingar:

Blekinge, Kalmar, Gotland, 
Kronoberg

Stockholm, Södermanland, 
Uppsala

Västernorrland, Västerbotten, 
Norrbotten, Jämtland

Östergötland, Jönköping, 
Kronoberg, Södermanland

Dalarna, Värmland, Örebro, 
Västmanland, Gävleborg



Regionalt seminarium i Varberg 13-14 okt

Län: Halland, Skåne och 
Västra Götaland

Två fältstudier
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



Handboken - en översikt

Hur mycket har ni använt er av handboken? 

När och hur?



Del B

Vad säger 
lagen?

Del C

Att ta tillvara 
kulturmiljö-

vårdens 
riksintressen

Del D

Att förvalta 
riksintresse-
anspråket

Hushållnings-
bestämmelsen

Översiktsplanens 
roll

Huhå i 
planläggning och 

prövning

Undvika skada 
och bidra till 
hållbarhet

Hur bedöma 
påtaglig skada

Att förvalta under 
pågående 

markanvändning

Ansvar och roller

Riksintresseurvalet

Att hålla 
riksintressena 
aktuella och 
angelägna

Del A

Landskap, 
kulturmiljö och 
riksintressen –
en introduktion

Riksintressen och 
hållbar utveckling

Riksantikvarie-
ämbetet

revitaliserar

Omvärldsspaning



Bilagor

Rättsfallssamling

PM Ansvar och roller

Processbeskrivning och –
modell för översyn och 

revidering

Checklista: underlag att 
insända vid ändring av 

riksintresse

Modell för 
riksintressebeskrivningar



Riksantikvarieämbetets utgångspunkt för 
utvecklingsarbetet

Hushållnings-
bestämmelserna är viktiga 
och systemet är i grunden 
bra - men tillämpningen 
måste utvecklas 

Möjligheter – alternativa lösningar Tillåtlighet – förhindra skada

Allmänna intressen och Riksintressen Riksintressen



Vad säger lagen? Och i vilket sammanhang 
verkar riksintressena? 

En introduktion



Riksintressen och hållbar utveckling

Att ta tillvara 
kulturmiljövårdens 
riksintressen är ett av flera 
medel för att nå de 
nationella målen för 
kulturmiljöarbetet, och för 
att arbeta i enlighet med 
den Europeiska 
landskapskonventionen



Plan- och 
bygglagen

.

2 kap Allmänna intressen
3 kap Översiktsplan

4 kap Detaljplan
8 Kap Krav på 

byggnadsverk m.m.

Andra 
styrmedel 
för kultur-

värden

Kulturmiljö-
lagen

Miljöbalken

2kap Hänsynsregler 
3 kap Hushållnings-

bestämmelsen 
6 kap Miljökonsekvens-

beskrivningar
7 kap Områdesskydd -

kulturreservat

Hänsyn i 
övriga lagar

Väglagen
Skogsvårds-

lagen…

Hänsyn till kulturmiljön
är stadgad i flera olika lagar,
mål och konventioner
som styr 
samhällsplaneringen



Nationella mål för kulturmiljöarbetet

Det statliga kulturmiljöarbetet ska 
främja:

o ett hållbart samhälle med en 
mångfald av kulturmiljöer som 
bevaras, används och utvecklas

o Människor delaktighet i 
kulturmiljöarbetet och möjlighet att 
förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön

o ett inkluderande samhälle med 
kulturmiljön som gemensam källa 
till kunskap, bildning och 
upplevelser

o en helhetssyn på förvaltningen av 
landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen

Målen ska styra de statliga insatserna på 
kulturmiljöområdet. De ska även kunna inspirera 
och vägleda politiken i kommuner och landsting.



Vilken roll har riksintressena i det 
samlade kulturmiljöarbetet?

Riksintressen:
att hushålla med 
kulturmiljön och ge för 
landet väsentliga värden 
större tyngd i olika 
avvägningar som berör 
ändrad markanvändning



Hushålla med kulturmiljön-
Kulturmiljövårdens riksintressen på ett uppslag!

Kulturmiljövårdens riksintressen ska tillämpas i plan- och 
tillståndsfrågor som rör ändrad markanvändning

Riksintressanta kulturmiljöer utgör väsentliga samhällsintressen 
som ska ges ett försteg framför andra intressen vid avvägningar 
mellan konkurrerande markanspråk

Riksintressanta kulturmiljöer ska skyddas mot påtaglig skada -
områdena ska användas för ändamål som är förenliga med dess värden

Översiktsplanen har en central roll i systemet - En förutsättning för 
det kommunala planmonopolet är att stat och kommun ”kommer 
överens” om hur riksintressen ska tas tillvara i en aktuell ÖP

Och sist men inte minst –
Hushållningsbestämmelsen syftar till att främja en hållbar utveckling



5§§§§
Områden som har betydelse för 
rennäring, yrkesfiske eller 
vattenbruk

Områden av riksintresse för 
rennäring eller yrkesfiske

6§§§§
Områden som har betydelse för 
naturvården, kulturmiljövården, 
friluftsliv

Områden av riksintresse för 
naturvård, kulturmiljövård, 
friluftsliv

7§§§§
Områden som innehåller 
värdefulla ämnen eller material

Fyndigheter av ämnen eller 
material av riksintresse

8§§§§
Områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för 
industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering

Områden av riksintresse för anläggningar som avses i första 
stycket

9§§§§
Områden av betydelse för 
totalförsvaret

Områden av riksintresse för 
totalförsvaret

2§§§§
Områden som är obetydligt 
påverkade  av stora 
exploateringsföretag

3§§§§
Områden som är särskilt känsliga 
från ekologisk synpunkt

4§§§§
Jord- och skogsmark

Vilka intressen omfattas av 3 kap?



3 kap 6§§§§

6 §§§§
Mark- och vattenområden samt 
fysisk miljö i övrigt som har betydelse 
från allmän synpunkt på grund av 
deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt 
beaktas

Områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket.



Reglerna ska tillämpas i plan- och 
tillståndsfrågor som rör ändrad markanvändning



När ska anspråket vägas in? 

LAGAR SOM HAR KOPPLING TILL 
HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSERNA

1.Lagen om kontinentalsockeln
2.Väglagen
3.Lagen om vissa rörledningar
4.Lagen om inrättande, utvidgning och 
avlysning av allmän farled och allmän 
hamn
5.Lagen om vissa torvfyndigheter
6.Minerallagen 
7.Lagen om Sveriges ekonomiska zon
8.Lagen om byggande av järnväg
9.Ellagen 
10.Naturgaslagen
11.Luftfartslagen 
12.Plan- och bygglagen 
13.Miljöbalken 

Några exempel: 
o Rörledningslagen, Naturgaslagen, 

Ellagen, Torvlagen, Minerallagen: 
Tillämpas vid prövning av 
koncession

o Väglagen, lag om byggande av 
järnväg: Tillämpas vid beslut att 
fastställa plan

o Luftfartslagen, : Beslut om att 
inrätta allmän flygplats

o PBL: redogörs för i översiktsplan, 
tillämpas i detaljplan, 
områdesbestämmelser, bygg- och 
rivningslov utom detaljplan



Riksintresse
beskrivning

/
Förtydligande 

beskrivning

ÖP
Ev. planeringsunderlag, 

riktade kunskapsunderlag, 
MKB 

DP

Tillstånds-
prövning

Länsstyrelsen tillhandahåller 
underlag och råd

Länsstyrelsen
verkar för att RI tillgodoses

Länsstyrelsens tre olika roller - beroende på skede

Länsstyrelsen
har tillsyn

Möjligheter – alternativa lösningar Tillåtlighet – förhindra skada

Allmänna intressen och Riksintressen Riksintressen



Arbetet med riksintressen i Hallands, 
Skånes och Västra Götalands län

• Har Ni någon gång hävdat 1:a stycket?

• Hur har Ni arbetat med uppdaterade 
kunskapsunderlag? Har ni fått särskilda medel? 

• Vad ser Ni för problematik kring PTS eller andra 
särskilda utmaningar i ert län?



Del C

Från målbild till skadebedömning –
principer för att bedöma påtaglig 
skada

• Spannet mellan målbild och förbud

• Principer för bedömning av PTS

• Introduktion till dagens fältbesök 



Lagkrav 

Kulturpolitiska mål
&

Miljöbalkens 
portalparagraf

Riksintressen tillgodoses
Hänsyn visas till övriga kulturhistoriska 

värden 

Neutral påverkan
Miljöernas värden  förblir oförändrade

Kulturmiljön bidrar till 
hållbara lösningar

Spannet mellan målbild och förbud



Påtaglig skada –
gränsen för det tillåtna

o Bestämmelsernas utgångspunkt: att genom god planering 
och hänsyn hushålla med viktiga värden så att de bidrar till 
hållbar utveckling

o I det tidiga skedet ska dialogen kring riksintressen bygga på 
hur kulturmiljön kan utgöra en resurs

o Genom att enbart fokusera på vad riksintressena ”tål”, 
dvs på tillåtligheten, tas varken riksintressenas potential eller 
kulturmiljövårdens kunskaper till vara

o Lagens lägsta krav på en förändring är att den inte medför 
påtaglig skada



Hur bedöma påtaglig skada?

Avgörande för bedömningen är i hur hög grad platsen fortsatt 

kommer att karaktäriseras av eller kunna återspegla det 

riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för 

utpekandet



Naturvårdsverkets Allmänna råd 
(NFS 2005:17)

Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan 
uppstå om en åtgärd kan mer än obetydligt 
skada något eller några av de natur-, kultur-
eller friluftsvärden som utgör grunden för 
riksintresset.
Även om den negativa inverkan endast 
förväntas pågå under en kortare tid bör den 
anses utgöra påtaglig skada på natur- eller 
kulturmiljön om den negativa inverkan kan bli 
så stor att området i något avseende förlorar 
sitt värde som riksintresseområde.
En negativ inverkan som är irreversibel med 
avseende på något värde som utgör grunden 
för riksintresset bör som regel anses utgöra 
påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön. 
/…/”



Det beror sig alltid på…

1. Olika områden är olika 
känsliga

2. Olika typer av påverkan 
kan skada

3. Skadan kan vara mer eller 
mindre betydlig



TID

Verksamhet/företeelse

1600-tal

1950-tal

A

B

C
X

D

En epok,
flera verksamheter eller företeelser

En verksamhet,
lång kontinuitet

Lång kontinuitet, 
ett flertal

verksamheter 

En epok,
en avgränsad företeelse

1100-tal

Olika områden är olika känsliga eller mottagliga



Exempel

A Gränna, Uppgränna (F-län): Odlingslandskap, 
herrgårds- by-, slotts-, kommunikations- och 
förindustriell småstadsmiljö. 1600-tal – tidigt 1800-tal.

B Styrsö (O-län): Kust- och skärgårdsmiljö med varierat 
innehåll och prägel av skilda verksamheter från 
stenålder till nutid.

C Nya Älvsborg – Aspholmen (O-län): Fästningsmiljö, 
försvarsanläggning som speglar stormaktstidens 
befästningskonst och politik.

D Ockelbo (X-län): Centralbygd präglad av lågteknisk 
järnframställning – Järnbruk, brukssamhälle – tätort 
med maskinindustri. Järnålder till mitten av 1900-talet.



Exempel: Ätradalens dalgång
Dalgångsbygd: Landskapsparti      
präglat av successivt utvecklat jordbruk

Nyckelord ur ri-beskr: fornlämningstätt, 
kommunikationsstråk, odlingslandskap

Epok: förhistorisk tid- 1800-tal

Dalgångsbygd: Landskapsparti      
präglat av successivt utvecklat jordbruk

Nyckelord ur ri-beskr: fornlämningstätt, 
kommunikationsstråk, odlingslandskap

Epok: förhistorisk tid- 1800-tal



Exempel:  Varberg 
kontra 

Falkenberg

VARBERG
Nyckelord: medeltida stadsbildning 
med strategisk betydelse, svensk 
stadsbyggnad under 1600-talet, bad-
och kurortstad från 1800-talet med 
järnvägsmiljö

VARBERG
Nyckelord: medeltida stadsbildning 
med strategisk betydelse, svensk 
stadsbyggnad under 1600-talet, bad-
och kurortstad från 1800-talet med 
järnvägsmiljö

Falkenberg
Nyckelord: småstadsmiljö som bevarat 
medeltida gatunät, den förindustriella 
stadens småskaliga bebyggelse 

Falkenberg
Nyckelord: småstadsmiljö som bevarat 
medeltida gatunät, den förindustriella 
stadens småskaliga bebyggelse 



• Vad försvinner och vad tillkommer?
• Försvinner enskilda objekt, strukturer eller samband?
• Tillkommer något som påverkar skala, karaktärsdrag på ett vis 

som minskar läsbarheten?

• Är påverkan visuell eller funktionell? 
• Siktlinjer, skala, sammanhang, rumslighet?
• Rörelsestråk, vägstruktur, förutsättningar för att bruka, förvalta 

eller röra sig inom miljön?

• Är påverkan direkt eller indirekt? 
• Följas av andra åtgärder med negativ inverkan? På sikt minska 

möjligheter att bruka/förvalta?

• Är påverkan tillfällig eller bestående?
• Stor påverkan under begränsad tid eller irreversibel påverkan? 

Utgå från 
riksintresset: 

vad ska 
återspeglas, 

och hur?

Olika typer av påverkan kan medföra 
skada



• Vilka egenskaper påverkas?
• Egenskaper som är centrala för läsbarheten?
• Egenskaper som stödjer/förstärker läsbarheten?

• Hur påverkas miljöns värden?
• Förloras eller förvanskas?
• Försvagas så att området mindre väl belyser det riksintressanta 

temat?

• Vilka egenskaper påverkas?
• Egenskaper som är centrala för läsbarheten?
• Egenskaper som stödjer/förstärker läsbarheten?

• Hur påverkas miljöns värden?
• Förloras eller förvanskas?
• Försvagas så att området mindre väl belyser det riksintressanta 

temat?

Utgå från 
riksintresset: 

vad ska 
återspeglas, 

och hur?

Skadan kan vara mer eller mindre betydlig



Hur bedöma påverkan i Ätradalen och 
Varberg?



Introduktion till dagens riksintressen
Hans Bergfast







Frågor att bära med sig: 

• Vilket är det riksintressanta kulturhistoriska 
sammanhanget – vad ska kunna läsas?

• För vad är denna typ av miljö 
känslig/mottaglig?

• Vad består påverkan av, och hur betydande 
är den för läsbarheten av riksintresset?

• Om du skulle ta fram kunskapsunderlag för 
det här riksintresset – vad skulle du lyfta 
fram då? 

Uppdrag!

Ta bilder med din telefon
Välj EN bild som illustrerar
• Riksintresset
• Utveckling/påverkan

Maila ikväll till: 
emy.lanemo@kmvforum.se



Hålltider

12.30 Avfärd med buss

17.00 Åter i Varberg

18.30 Gemensam middag
Restaurang Grappa, Brunnsparken


