


Välkommen! 
 

Riksantikvarieämbetets utbildning om 
kulturmiljövårdens riksintressen 
(Riksintressehandboken, del C) 



Program – Dag 1 

09.30  Välkommen till Jönköping !   
 
 Block I - Utgångspunkter     
09.45 Utgångspunkter för arbetet med kulturmiljön inom ramen för 

hushållning med mark och vattenområden 
 
10.00 Vad säger lagen – introduktion till miljöbalkens 3 kap. 6 § 
 
10.30 Länsstyrelsernas arbete med kulturmiljövårdens riksintressen 
 - översyner och revideringar m.m. 
 
 Block II – Att bedöma påtaglig skada 
11.15 Från målbild till skadebedömning – principer för att bedöma 

påtaglig skada  
  
12.00 Lunch på Guvernören 
 
13.00 Länsstyrelsernas egna exempel – påtaglig skada 
  



14.00 Hur bedöma påtaglig skada – exempel från rättsfall 
  
14.30 Fika 
 
15.00 Fortsatt genomgång av rättsfall och exempel 
 
 Block III – Att förvalta riksintresseanspråket 
 
15.30 Riksintresseurvalet 
 
 Block IV – Fältbesök och övningar  
 
16.00 Introduktion till fältbesök och övningar 
  
17.00 Slut för dagen  
  
18.30 Gemensam middag på ”Italienare och Grek ” 
 Barnarpsgatan 35 B (på egen bekostnad!) 



Utgångspunkter för arbetet med 
kulturmiljön inom ramen för 
hushållning med mark och 

vattenområden 
 
 
 

• Introduktion till kulturmiljövårdens 

riksintressen och riksintresseutbildningarna 

• Vad säger lagen? En introduktion till 

miljöbalkens 3 kap. 6 § 



Introduktion till kulturmiljövårdens 
riksintressen och 

Riksantikvarieämbetets 
riksintresseutbildningar 



Kulturmiljövårdens  
ca 1650 riksintressen 



• Ett riksintressant kulturlandskap belyser 
särskilt väl en betydelsefull samhällshistorisk 
utvecklingsprocess – i ett regionalt perspektiv 
 

• Möjligheten att utläsa eller uppleva ”det 
riksintressanta kulturhistoriska 
sammanhanget” i landskapet är central 
 

• Ett riksintresse kräver fysiska uttryck 
 

• Riksintressen speglar snarare det typiska än 
det avvikande 
 

• Ett riksintresse är en sammanhängande 
kulturmiljö – inte en samling objekt 

 
• Ett riksintresse är inte ett skyddsområde utan 

en resurs för samhällsutvecklingen 
 
 
 

Vad är ett riksintresse för kulturmiljövård? 
Det går inte att visa bilden för tillfället.

Det går inte att visa bilden för tillfället.

Det går inte att visa bilden för tillfället.



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 



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 



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 september 2015 Regionalt seminarium (del C) i 
Halland 
 

 3-4 februari 2016 Regionalt seminarium (del C) i Blekinge 
 

• 16-17 mars 2016 Regionalt seminarium (del C) Jönköping 
 

• 2016 Regionalt seminarium (del C) Stockholm 
 

• 2016 (höst?) Webbseminarium tillsammans med 
Boverket m.fl. myndigheter 



Regionalt seminarium i Jönköping 
16-17 mars 

 

Län:  Jönköping 
 Kronberg 
 Södermanland 
 Östergötland 
 
Fältbesök:  Jönköping o  
 Järstad 
 
• Vad är det riksintressanta i 

Jönköping och Järstad? 
 

• Riksintresset och 
höghastighetsbanan 
 

• Exploateringstryck i gränsen mellan 
stad och herrgårdslandskap 
 

 



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 



Planering och beslut för hållbar utveckling – Miljöbalkens hushållnings-
bestämmelser (SOU 2015:99) Riksintresseutredningens slutbetänkande 

 
 

Förslag 
 

• Riksintressen kvarstår men beslutas i samband med utpekandet 
• Nytt riksintresse blir grundvattenområden av stor betydelse 

 

• Väsentliga allmänna intressen införs vilka pekas ut / beslutas 
• nationellt av sektorsmyndigheter 
• regionalt av länsstyrelsen 
• lokalt av kommuner 
Väsentliga allmänna intressen blir även områden av särskild betydelse för 
• värdefulla strukturer för ekologiska samband eller åtgärdsprogram 
• klimatanpassning eller för att begränsa klimatpåverkan 
• bostadsförsörjning 
• dricksvattenförsörjning 
• näringslivsutveckling, forskning och innovation eller regional  tillväxt 

 

• Undantagsregel (”ventil”) införs 
• Väsentligt allmänt intresse kan gälla före riksintresse i vissa fall  
 

• Länsstyrelsen får möjlighet att överpröva kommunala beslut som ej 
tillgodoser intressena jordbruksmark och dricksvattenförsörjning 

 

• Skyddas mot påtaglig skada ersätts med tillgodoses 
 

• Förtydliganden avseende tillämpning, roller och ansvar 



Vad säger lagen?  

En introduktion till miljöbalkens 3 kap. 6 § 

 



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 
hela landet väsentliga 
värden större tyngd i olika 
avvägningar som berör 
ändrad markanvändning 



 
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? 



Förordning (1998:896) om hushållning  
med mark och vattenområden 

 

1 § De statliga myndigheter som anges i denna förordning 
har var och en inom sitt verksamhetsområde uppsikt över 
hushållningen med mark och vattenområden. 
 

Myndigheterna ska i samverkan med länsstyrelserna följa 
utvecklingen av frågor om hushållningen med mark och 
vattenområden. 
 

Tyngdpunkten i denna verksamhet ska läggas på frågor 
som har stor betydelse i ett nationellt perspektiv och frågor 
vars utveckling Sverige enligt internationella åtaganden 
ska följa. 



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 



Handboken Del C 
 

Från målbild till skadebedömning  
– principer för att bedöma påtaglig 

skada 
 
• Spannet mellan målbild och förbud 

• Principer för bedömning av påtaglig 
skada  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 



Principer för bedömning av påtaglig skada 
 

Avgörande för bedömningen är i hur hög grad området 
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: Jönköping kontra Eklundshov 
 
Residensstad belägen vid en strategisk 
kommunikationsknut, in i 1600-talet starkt befäst 
med hänsyn till anfallsrisken från Danmark. 
Administrativt centrum sedan 1600-talet med 
betydelse för stora delar av södra Sverige. 
Sällsynt kanalstadsplan från 1600-talets början 
samt 1800- och 1900-talens industristad och 
ämbetsmannastad. 
 

Koloniträdgårdsområde från 1928, 
länets bäst bevarade av sitt slag. 



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

Utgå från 
riksintresset: 

vad ska 
återspeglas, 

och hur? 

Skadan kan vara mer eller mindre betydlig 



Riksintressen hindrar bostadsförsörjning och 
stadsutveckling? 

 

Detaljplaner (årligt genomsnitt de senaste 5 åren) 

*Samtliga ingripandegrunder 

Poängen är att hänsyn till riksintressena ska stoppa 
utvecklingsprojekt  
   – om de är olämpliga 
 
Frågan är: hindrar hanteringen av riksintressen 
bostadsbyggandet på ett onödigt eller olämpligt vis?  

Upphävda detaljplaner Ca 10 (ca 0,5 %)* 
Överprövade av lst Ca 30* 
Antagna detaljplaner Ca 1800 



 
Hur bedöma påtaglig skada? 

 
Exempel från rättsfall 

 



 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 



Hake Fjord - Vindkraftspark utanför 
riksintresse  

 
Tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken 
Olika områden är olika känsliga 
Åtgärd utanför kan skada 
Skadan är mer eller mindre betydlig 
 
 



Älvsborgs 
fästning 

Styrsö 

Vindkraft i ett riksintresse skadar ett 
annat riksintresse 



Olika områden är känsliga för olika åtgärder  

Älvsborgs fästning 
”Den fria sikten, siluetten…”.  
 
Visuella sambandet är viktigt för 
förståelsen av fästningens 
historiska funktion. 

Styrsö 
”Kust och skärgårdsmiljö med varierat 
innehåll från stenålder till nutid” 
 
Sammansatt riksintresse vars 
kulturhistoriska värden inte uppenbart 
skadas av åtgärden. 





Miljödomstolen avslår tillstånd 
Några slutsatser: 
 

Olika områden är känsliga för olika typer av åtgärder 
o Domstolen delar uppfattningen att värdena i Nya Älvsborg påverkas 

mer än i Styrsö 
o Vindkraftparken påverkar otvetydigt den fria sikten mot det öppna 

havet vilken är relativt fri från påtagliga visuella ingrepp och har så 
varit sedan fästningen anlades 

 
Många gånger går domstolen på RAÄ:s linje, men i vissa fall gör 
domstolen egen bedömning: 

o Domstolen finner att det mest centrala är det sammanhang som 
skapas av de tre öarna med sina anläggningar 

o MMD: Skada men inte påtaglig 
o Skadan leder dock till att valet av plats, tillsammans med andra 

lokaliseringsaspekter, inte uppfyller miljöbalkens krav 
 
Åtgärder utanför riksintresset ska bedömas likaväl som åtgärder 
i riksintresset 

o Att åtgärden ligger utanför riksintresset innebär inga begränsningar i 
skadebedömningen 

 



Enligt de allmänna råden kan även 
åtgärder som endast berör en liten del 
av området innebära påtaglig skada, 

vad innebär det?   



Kv. Seminariet i riksintresset Uppsala 
stad 

 
 
Plan- och bygglagen 
 
Skada på del av riksintresse 
Funktionell och visuell påverkan 
 
 



Förloras eller försvagas värdet? 

Uppsala folkskoleseminarium – 
en del i riksintresset 

 
 
 
 
 
 
 
 

Viktiga siktlinjer och den 
funktionella helheten förloras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riksintresset Uppsala stad 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Helheten försvagas? 



MÖD fastslog att:  

 
 

o Detaljplanen innebar irreversibel skada på centrala element i 
anläggningen 
 

o Det är inte nödvändigt att en åtgärd påverkar riksintresset i 
sin helhet för att den ska anses medföra påtaglig skada. 
Påtaglig skada på del av riksintresset innebär att åtgärden 
inte är tillåtlig. 
 

o Detaljplanen upphävs 



Kvarteret Thor i Umeå 
 
 
Plan- och bygglagen 
12 kap. prövning av detaljplan 
Uppförande av höghushotell i 
centrala Umeå 
 
 



Riksintresset Umeå AC 10 
Motivering 
Residensstad som speglar 1600-talets 
stadsgrundningspolitik och utvecklingen 
inom stadsbyggnadskonsten under 1800-
talets andra del och 1900-talets början med 
inslag av kontinentala influenser.  
  
Ur fördjupad riksintressebeskrivning 
centrala Umeå: 
Byggnaderna har ett ståndsmässigt yttre 
och är två till tre våningar höga. Till höjd 
och volym är de jämbördiga och 
underordnar sig endast stadskyrkans torn i 
öster. Detta är ett viktigt karaktärsdrag i 
hjärtat av riksintressemiljön centrala Umeå. 





Riksintresset Umeå 

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



Statens signal i ÖP-skedet 
”Utställningsförslaget kuggar på 
ett föredömligt sätt in i den nya 
beskrivningen av riksintresset 
centrala Umeå och uttrycker bra 
ambitioner för stadens 
kulturmiljöer. /…/  

Emellertid anser länsstyrelsen att 
det inte är tillfredställande ur 
riksintressesynpunkt med en 
lydelse som ”Bygg högre och 
tätare där så är lämpligt i de 
centrala stadsdelarna” utan att 
närmare än så ange vilka platser 
som är lämpliga för högre och 
tätare bebyggelse.” 
(Länsstyrelsens granskningsyttrande) 



THOR 

FORSETE 

KULTURVÄVEN 

”HÖGHUSHOTELLET” 

”THULEHUSET” 

Umeå 





2011 

”Utställningsförslaget kuggar på 
ett föredömligt sätt in i den nya 
beskrivningen av riksintresset 
centrala Umeå och uttrycker bra 
ambitioner för stadens 
kulturmiljöer. /…/  

Emellertid anser länsstyrelsen att 
det inte är tillfredställande ur 
riksintressesynpunkt med en 
lydelse som ”Bygg högre och 
tätare där så är lämpligt i de 
centrala stadsdelarna” utan att 
närmare än så ange vilka platser 
som är lämpliga för högre och 
tätare bebyggelse.” 
(Länsstyrelsens granskningsyttrande) 

Gemensam målbild redan i ÖP 



… annars finns risk för konflikt i ett sent skede 

”… ange vilka platser som är 
lämpliga för högre och tätare 
bebyggelse.” 
(ur länsstyrelsens granskningsyttrande) 



Regeringen anser att dp ska upphävas 

Några slutsatser: 
 
 
Det beror på var i riksintresset åtgärden genomförs och hur 

• Större restriktivitet i välbevarade delar där t.ex. en lägre 
silhuett fortfarande råder och monumentala byggnader tillåts 
dominera. 

• Storlek och volym har betydelse om det påverkar 
riksintressets värden. ”Reducerar andra, för residensstaden, 
viktiga byggnader”. 

 
Kumulativ effekt 

• Gränsen för vad riksintresset tål är nådd. 
 



En höghastighetsbana genom 
landskapet – hur förbereda sig? 





Riksintressen täcker endast in en bråkdel 



Att väja eller inte väja 



Att förvalta riksintresseanspråket 



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 



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 



 
Hur ser dagens urval ut?  

 



FRP  

NRL 

1990-talets 
översyn 

• Samhällsbehov  
• Politisk styrning 
• Allmännyttiga bostäder 

i kommunal regi 

• Efterfrågan 
• Marknadsstyrning 
• Lönsamma bostads-

former i privat regi 

Förutsättningarna har förändrats 



Urvalet - kriterier 
 

 Riksintressena skall (prop 85/86:3) 

  (Kulturmiljöer) 

• dokumentera olika utvecklingsperioder i 
landets historia 

• vara av särskilt värde för forskningen 
och som sevärdheter för en bred 
allmänhet 
 

(kultur-, natur- och friluftslivsmiljöer) 

• ha få motsvarigheter i landet eller i 
regioner 

• utgöra representativa exempel på 
landskaps- och miljötyper 

• 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 

 Gäller fortfarande, men 
• fler perspektiv på den 

riksintressanta  historien 
 

• starkare fokus på läsbarheten 
 

• betoning på det kännetecknande     
snarare än det kuriösa 
 

• krav på fysiska uttryck som speglar    
den riksintressanta historien 
 

• löpande översyn och uppdatering 



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 



0

50

100

150

200

250

300

350

400

Riksintressanta huvudkategorier – en grov skiss 



Exempel: Riksintressanta städer och 
tätorter 

Ca 128 stads- och 
tätortsmiljöer 
Framförallt fyra 
urbaniseringsvågor 
 
o Medeltid  

 
o 1500-1600tal 

 
o Industrialiseringens städer 

 
o 1900-talet  
 

 

75 



 
Inte bara de stora 
dragen i den urbana 
utvecklingen…. 
 
 
 
Medeltiden 
 
1600-tal 
 
1800-tal 
 
1900-tal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landets administrativa, 
politiska centrum, med 

speciella förutsättningar 
för handel, samfärdsel 

och försvar  

Landets främsta 
sjöfartsstad, i 

strategiskt 
västligt läge vid 

Göta älv   

…utan också de regionala 
särdragen 
 
 Residensstad belägen vid en strategisk 

kommunikationsknut, in i 1600-talet 
starkt befäst med hänsyn till 
anfallsrisken från Danmark.  



Utveckling av urvalet 

• Nya typer av och perspektiv på riksintressen 
 
 

• Riksintressen och fornlämningsområden 
 
 

• Riksintressen, världsarv, statliga byggnadsminnen   (och 
nationalstadsparken) 
 
 

• Relationer till och mellan övriga former av skydd, hänsyn och 
förvaltning 

 



Introduktion till fältbesök i Jönköping 

med omnejd 

 



Hur bedöma påverkan i Jönköping? 



Frågor att bära med sig:  

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

• För vad är riksintresset och dess olika delar 
känsliga/mottagliga? 
 

• På vilket sätt och i vilken omfattning 
påverkas riksintressets läsbarhet av 
planerade projekt? 
 

• 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 bilden senast kl. 
12.00 till: 
emy.lanemo@kmvforum.se 
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