Välkommen till dag 2!
Riksantikvarieämbetets utbildning om
kulturmiljövårdens riksintressen
(Riksintressehandboken, del C)

Program – Dag 2
09.00

Fältbesök i Jönköping med omnejd
Fika i fält

12.00

Lunch på Guvernören

13.00

Riksintressebeskrivningen är utgångspunkten

13.30

Gruppövning I: Påtaglig skada – bedöma och motivera

14.30

Fika

14.45

Gruppövning II: Påtaglig skada – argumentera och granska

15.30

Att förvalta under pågående markanvändning

15.45

Summering av dagarna

16.00

Slut

Riksintressebeskrivningen är
utgångspunkten

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

ETT INTRESSANT EXEMPEL:
JÖNKÖPING

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

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(er) eller aktivitet(er)
- Tidsperiod – Kortare eller längre
- Kulturhistorisk(a) landskaps-/miljötyp(er)
- Regionala/lokala förutsättningar och andra
perspektiv på landskapets/miljöns utveckling

Uttryck för riksintresset
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 för riksintresset
- 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

Gruppövning I
Hur bedöma och motivera?
Diskussionsexempel: Höghuset på Tändsticksområdet och
vindkraft vid Åsens by
Uppgift:
• Bedöm åtgärdens påverkan på riksintresset.
• Påtaglig skada?
• Bedöm och ta fram argument, notera och dokumentera inför
gruppövning 2.
• Vad blir länsstyrelsens samlade hållning?
• Avvikande mening?
Underlag: Riksintressebeskrivningar, fältbesöket, handboken,
bilder och annat underlag
Återsamling kl. 14.30, ägna ca 30 min åt varje exempel

Stödfrågor för att bedöma påverkan
Vad är det för typ av miljö?
• Hur känslig/mottaglig för olika åtgärder?
Vad består påverkan av?
• Något tillkommer/försvinner?
• Visuell/funktionell?
• Direkt/indirekt?
• Tillfällig/Bestående?
Vilka egenskaper påverkas?
• Helt bärande egenskaper?
• Egenskaper som bidrar till läsbarheten?
Hur påverkas miljöns värden?
• Förloras eller förvanskas?
• Försvagas?

Utgå från
riksintresset:
vad ska
återspeglas,
och hur?

Gruppövning II
Argumentera och granska
1. Grupp 3 & 4 presenterar sin bedömning och sina argument
avseende Tändsticksområdet i Jönköping/vindkraft vid Åsens
by. Vad kommer länsstyrelsen fram till?
2. Grupp 1 & 2 granskar: Håller argumenten? Håller ni med om
bedömningen utifrån ett länsstyrelseperspektiv? Hur skulle ni
som kommun sett på bedömningen? OM lst. upphäver
planen: skulle kommunen överklaga?
3. Gemensam reflektion: Kom ni till samma slutsats? Andra
argument? Hur skulle ni som domstol eller regering besluta i
ärendet?
4. Vilket stöd hämtas i riksintressebeskrivningen?
Att tänka på:
Kan man styra om projektet så skada minskar? Så att projektet
ger en potential att stärka riksintresset?
Hur hade diskussionerna sett ut på er länsstyrelse?

Hur såg riksintressebeskrivningen ut
egentligen?
Jönköping [F 69]
Motivering:
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 1900talens industristad och ämbetsmannastad.
Uttryck för riksintresset:
Rikliga minnen från 1600-talsstaden genom den inte helt regelbundna stadsplanen med
igenlagda kanaler och inre hamnbassäng. Gamla infartsvägar. Göta hovrätt, Kristine kyrka,
rådhus, skola mm. Det tidigare fästningsområdet väster om kanalen mellan Vättern och
Munksjön som under 1800-talets lopp ersattes av en zon av parker och för residensstaden
karaktäristiska offentliga byggnader. Småskalig handels- och hantverksbebyggelse i trä som
speglar den förindustriella stadens liv. Industristaden och den kraftiga expansion
industriutvecklingen medförde med tändsticksfabriken och andra industriella anläggningar. Den
tidiga förstaden Väster med rätvinklig rutnätsplan från 1836 och rester av äldre småskalig
bebyggelse. Utvidgningar av stadsdelen 1854 och 1877. Hamn och järnvägsanläggningar, tidiga
kommunaltekniska anläggningar. Strandpromenad och mer storstadsmässig bebyggelse från
1800-talets slut. Stadsparken. Bäckalyckan. Stadsdelen Söder och del av Torpa som visar
stadsbyggnadsutvecklingen under 1900-talets tidigare del med ett planmönster som utgår från
den äldre rutnätsplanen och sedan antar den tidstypiska oregelbundna, terränganpassade
formen och med bebyggelse av flerbostadshus som är karaktäristisk för
1920- talets klassicism och funktionalismen.

Riksintresset Haurida och Åsen F 79
Motivering:
Sockencentrum samt välbevarad bymiljö med
småskaliga odlingsmarker.
Uttryck för riksintresset:
Haurida kyrkby med medeltida träkyrka, f.d.
skola, sockenstuga och rödfärgade
tvåvåningshus från mitten av 1800-talet samt
hembygdsgård med socknens första affär.
Åsens by med välbevarad bebyggelse från
1800-talet. Omgivande inägomark med talrika
odlingsrösen och system av bevarade fägator.
Omkringliggande ängs- och hagmarker,
hamlade träd.

Vad krävs av en
riksintressebeskrivning för att den ska
vara operativ?

Medskick till Jönköping inför revidering

Detaljplan – Verksamhetsområde i Östra Karup,
Båstad kommun, Skåne län

Dömestorp mm [N 42] (Skummeslövs och Hasslövs sn)
Motivering:
Odlingslandskap i centralbygd.
Uttryck för riksintresset:
Fullåkersbygd med alléer och märgelgravar. De båda storgårdarna Dömestorp och Skottorp är
omnämnda redan på 1400-talet och har i hög grad präglat bygden. Hasslövs medeltida kyrka
med intilliggande prästgård och skola. På Hallandsås ett stort område med fossil åkermark, flera
stora bronsåldersrösen och en mindre hällristning. (Kyrkomiljö, Fornlämningsmiljö).

REGERINGSBESLUT:
•

Även åtgärder utanför riksintresseområdet kan innebära påtaglig skada

•

Att riksintresset redan är påverkat av annan exploatering utgör inte skäl att tillåta
ytterligare skada

•

Lokala intressen kan inte vägas mot riksintressen

Att förvalta under pågående
markanvändning
Hänsyn till riksintresset aktiveras vid olika myndighetsbeslut
om ändrad markanvändning. Kan Länsstyrelsen verka för att
miljöns värden förvaltas även under pågående
markanvändning?

Mycket händer under pågående
markanvändning
o Igenväxning och utebliven
hävd
o Icke bygglovspliktiga
åtgärder, men även bygglov
o Förfall av t.ex.
ekonomibyggnader
o Omställning av åkermark till
energigrödor
o Miljöbalkens krav på
hänsyn gäller alltid – men
staten saknar möjlighet att
ingripa

Länsstyrelsen har ingen automatisk tillsyn
över bygglov

Gårdsmiljöer i Gullberg Ovanåker

Andra styrmedel

o Informativa styrmedel
–
–

Kunskapsförmedling. ex.
Sätra
Verka för OB,
Gestaltningsprogram och
liknande

o Ekonomiska styrmedel
–
–

Kulturmiljövårdsanslaget
Investeringsstöd
energigrödor etc.

o Samarbeten
–
–
–

Regionförbund
Kommuner
Länsmuseum etc.

Tack!
Ulf Lindberg, Lena Odeberg och Emy Lanemo
ulf.lindberg@raa.se
lena.odeberg@raa.se
www.raa.se

