
Välkommen till dag 2! 
 

Riksantikvarieämbetets utbildning om 
kulturmiljövårdens riksintressen 
(Riksintressehandboken, del C) 



Program – Dag 2 
 
09.00 Rekapitulering fältbesök 
 

 Block III – Att bedöma påtaglig skada 
 

09.30 Från målbild till skadebedömning – principer för att bedöma 
påtaglig skada 

 

10.00 Gruppövning: Påtaglig skada – bedöma och motivera 
 (inkl. kaffe) 
 

12.00 Lunch på Rosengården, Historiska museet 
 

13.00 Hur bedöma påtaglig skada? 
 - Länsstyrelsernas exempel 
 - Rättsfall 
 

14.30 Kaffe 
 

 Block IV – Att förvalta riksintresseanspråket 
 

14.45 Riksintressebeskrivningen är utgångspunkten 
  

15.30 Summering av dagarna 
 

16.00 Slut 
 
 



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 
 



Handboken Del C 
 

Från målbild till skadebedömning  
– principer för att bedöma  

påtaglig skada 
 
• Spannet mellan målbild och förbud 

• Principer för bedömning av påtaglig 
skada  
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Spannet mellan målbild och förbud – 
att planera är att hantera förändring 

förökas

förbättring

Förändring
Områdets 

värden 
kommer att

försvinnaförvanskasförsvagasförbli 
oförändrade

förstärkas

Förhållnings-
sätt

Ej tillåtligt 

Undvika skadan

Hindra - lindra

Minimera 
skadan

Hänsyn

Bruka 
varsamt

Inspirera - stärka

Berika

förädlas

Innebörd påtaglig skadaskada
neutral 

påverkan


Översyn revidering

		

				Revidering av befintligt riksintresse för kulturmiljövård

						Ja		Finns behov av utveckling?		Nej		Kan fördjupas och inarbetas/utvecklas i ÖP/FÖP

										Ja		Utvecklad avgränsning och/eller kartillustration		Endast uttolkning / förtydligande		Kan fördjupas och inarbetas/utvecklas i ÖP/FÖP

														Påverkar beskrivningen				Förslag till ändring av beskrivning och ev av anspråkets utbredning samt motivering av ändringen		RAÄ:s bedömning/ beslut om ändring och/eller utpekande och/eller hävning av riksintresset		Kan fördjupas och inarbetas/ utvecklas i ÖP/FÖP

												Utvecklad beskrivning		Förtydligande genom omformuleringar

														Komplettering inom ramen för befintligt riksintresse

				Står sig tidigare bedömning?								Genom andra/nya riksintressanta perspektiv		Indentifiera innehåll och utbredning för tillägg av ytterligare landskapstyp/perspektiv

						Nej		Området har förändrats (och/eller påtagligt skadats)		Har området ändå kulturhistoriska värden av riksintresse?		Ja delvis, dock tillräckligt för att som helhet bedömas vara riksintressant		Justering inom ramen för befintligt riksintresse

								Ny kunskap har tillkommit				Ja, genom andra/nya riksintressanta perspektiv		Identifiera innehåll och utbredning avseende ny landskapstyp / nytt perspektiv

																		Förslag till beskrivning, utbredning och motivering avseende utpekande av nytt riksintresseanspråk

																		Förslag med motivering till hävning av tidigare riksintresse				Kan avfärdas/ strykas

								Anspråket (utpekandet) är felaktigt				Nej		hävning





Uppföljning & utvärdering

		

						Förändring

				Områdets värden kommer att		försvinna		förvanskas		försvagas		förbli 
oförändrade		förstärkas		förökas		förädlas

				Innebörd		påtaglig skada				skada		neutral 
påverkan		förbättring

				Förhållningssätt		Ej tillåtligt 



Undvika skadan				Hindra - lindra



Minimera skadan		Hänsyn



Bruka varsamt		Inspirera - stärka



Berika

						Förändring

				Områdets värden 
kommer att		förädlas		förökas		förstärkas		förbli 
oförändrade		försvagas		förvanskas		försvinna

				Innebörd		förbättring						neutral 
påverkan		skada		påtaglig skada

				Förhållnings-
sätt		Inspirera - stärka



Berika						Hänsyn



Bruka 
varsamt		Hindra - lindra



Minimera 
skadan		Ej tillåtligt 



Undvika skadan





Blad2

				Delar var för sig - kan innebära ja respektive nej - bedöms åtskilt										Underlag för…				Motiveringen

				Är det ett riksintresse?

						Ja		Finns behov av utveckling?		Nej		Kan fördjupas och inarbetas/utvecklas i ÖP/FÖP

										Ja		Utvecklad avgränsning och/eller kartillustration		Endast uttolkning / förtydligande		Kan fördjupas och inarbetas/utvecklas i ÖP/FÖP

														Påverkar beskrivning		Förslag till ändring av beskrivning och ev av anspråkets utbredning				RAÄ:s bedömning/beslut		Kan fördjupas och inarbetas/utvecklas i ÖP/FÖP

												Utvecklad beskrivning		förtydligande genom omformuleringar

														komplettering inom ramen för befintligt riksintresse

				Står sig tidigare bedömning?								Finns andra/nya riksintressanta perspektiv		Tillägg av ytterligare landskapstyp/perspektiv

						Nej		Har området förändrats (och/eller påtagligt skadats)?						Ja delvis, men tillräckligt för att vara riksintressant

				Delar var för sig - kan innebära ja respektive nej - bedöms åtskilt										Ja, genom andra/nya riksintressanta perspektiv		Ja

								Har ny kunskap tillkommit?								Nej

																				Ändr, kompl, just av bef

								Är anspråket (utpekandet) felaktigt?





Översyn revidering av RI

		

				Revidering av befintligt riksintresse för kulturmiljövård

						Ja		Finns behov av uppdatering?		Nej		Kan fördjupas och inarbetas/utvecklas i ÖP/FÖP

										Ja		Utvecklad avgränsning och/eller kartillustration		Endast uttolkning / förtydligande		Kan fördjupas och inarbetas/utvecklas i ÖP/FÖP

														Påverkar beskrivningen				Förslag till ändring av beskrivning och ev av anspråkets utbredning samt motivering av ändringen		RAÄ:s bedömning/ beslut om ändring och/eller utpekande och/eller hävning av riksintresset		Kan fördjupas och inarbetas/ utvecklas i ÖP/FÖP

												Utvecklad beskrivning		Förtydligande genom omformuleringar

														Komplettering inom ramen för befintligt riksintresse

				Står sig tidigare bedömning?								Genom andra/nya riksintressanta perspektiv		Indentifiera innehåll och utbredning för tillägg av ytterligare landskapstyp/perspektiv

						Nej		Förändringar har (helt eller delvis) påtagligt skadat riksintresset		Har området ändå kulturhistoriska värden av riksintresse?		Ja delvis, dock tillräckligt för att som helhet bedömas vara riksintressant		Justering avseende innehåll och ev utbredning inom ramen för befintligt riksintresse

								Ny kunskap har tillkommit som förändrar bedömningen av anspråket				Ja, genom andra/nya riksintressanta perspektiv		Identifiera innehåll och utbredning avseende ny landskapstyp / nytt perspektiv

																		Förslag till beskrivning, utbredning och motivering avseende utpekande av nytt riksintresseanspråk

																		Förslag med motivering till hävning av tidigare riksintresse				Kan avfärdas/ strykas

								Anspråket (utpekandet) är felaktigt				Nej		hävning

				Är området av riksintresse med avseende på identifierade kulturhistoriska värden?		Ja

						Nej		Finns andra riksintressanta perspektiv att utreda/beakta





Blad3

		

				Revidering av befintligt riksintresse för kulturmiljövård

						Ja		Finns behov av uppdatering?		Nej		Kan fördjupas och inarbetas/utvecklas i ÖP/FÖP

										Ja		Utvecklad avgränsning och/eller kartillustration		Endast uttolkning / förtydligande		Kan fördjupas och inarbetas/utvecklas i ÖP/FÖP

														Påverkar beskrivningen				Förslag till ändring av beskrivning och ev av anspråkets utbredning samt motivering av ändringen		RAÄ:s bedömning/ beslut om ändring och/eller utpekande och/eller hävning av riksintresset		Kan fördjupas och inarbetas/ utvecklas i ÖP/FÖP

												Utvecklad beskrivning		Förtydligande genom omformuleringar

														Komplettering inom ramen för befintligt riksintresse

				Står sig tidigare bedömning?								Genom andra/nya riksintressanta perspektiv		Indentifiera innehåll och utbredning för tillägg av ytterligare landskapstyp/perspektiv

						Nej		Området har förändrats så att riksintresset helt eller delvis påtagligt skadats		Har området ändå kulturhistoriska värden av riksintresse?		Ja delvis, dock tillräckligt för att som helhet bedömas vara riksintressant		Justering inom ramen för befintligt riksintresse

								Ny kunskap har tillkommit				Ja, genom andra/nya riksintressanta perspektiv		Identifiera innehåll och utbredning avseende ny landskapstyp / nytt perspektiv

																		Förslag till beskrivning, utbredning och motivering avseende utpekande av nytt riksintresseanspråk

																		Förslag med motivering till hävning av tidigare riksintresse				Kan avfärdas/ strykas

								Anspråket (utpekandet) är felaktigt				Nej		hävning

				Är området av riksintresse med avseende på identifierade kulturhistoriska värden?		Ja

						Nej		Finns andra riksintressanta perspektiv att utreda/beakta







Potential, känslighet, skada 
 
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 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 kulturhistoriska sammanhang 



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. 



• 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 



Exempel – Västlänken, Göteborg 

Västlänken 
 
- Tågtunnel, 6 km 
 
Tre stationer: 
- Centralen 
- Haga 
- Korsvägen 
 
Riksintresset innerstaden: 
 
- Fästnings- och kanalstaden 
- Handels- och sjöfartsstaden 
- 1800- och 1900-talets 

stadsomvandlingar 
 



Påtaglig skada? Skilda bedömningar! 

Hur påverkar Västlänken riksintresset? 
 
• Regeringen (17 kap-prövning) – påtaglig skada går att undvika 

genom anpassningar inom korridoren 
 

• Trafikverket (Västlänken) – Måttliga (negativa) konsekvenser för 
kulturmiljön, ingen påtaglig skada förväntas.  
 

• Länsstyrelsen (tillstyrkan JP) – Påtaglig skada uppstår (irreversibla 
skador på känsliga och välbevarade miljöer går inte att undvika) 
 

• Trafikverket (fastställeriet) – gör ingen bedömning av skadan, menar 
att regeringen gett RI kommunikation företräde. 
 

• Kommunen (vision, planarbete) - väsentliga karaktärsdrag hos 
riksintresset ska upplevas som starkare efter järnvägsprojektet 

 



 
Hur bedöma påtaglig skada? 

 
- Exempel från rättsfall 

 



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 att hävda/få förståelse 
för att mellanrummen mellan 
värdekärnorna också ingår i 
riksintresset 
 



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) 



… risk för konflikt i ett sent skede 

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



Regeringen anser att detaljplanen 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. 
 



Ny antagen detaljplan för kv. Thor i Umeå 
” - Detaljplan för det här kvarteret har en lång 
historia i byggnadsnämnden. Nu känns det bra 
att vi hittat en lösning som fungerar ur alla 
aspekter. Stor vikt har lagts vid gestaltningen i 
ett område med värdefulla bebyggelsemiljöer, 
säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens 
ordförande.” 
(från kommunens hemsida april 2016) 



Kv. Rådmannen i Bergsstaden Sala 

 
”Stadsmiljö som illustrerar 1600-
talets stadspolitik och strävan att 
utveckla bergshanteringen och en 
av Sveriges få bergsstäder” 
 
o En av få stadsgårdsmiljöer 

som återspeglar hur en 
bergsmansgård utformades 
 

o Aktuell byggnad har genomgått 
förändringar, men visar med 
sitt portlider på dess funktion i 
gårdsmiljön 
 

o Rivningsförbud för aktuell 
byggnad krävs för att 
säkerställa att påtaglig skada 
inte sker 
 

 
 
Plan- och bygglagen 
12 kap prövning av detaljplan 
Rivning av del av gårdsmiljö är påtaglig 
skada 
 
 



Regeringen anser att rivningsförbud 
krävs 

Några slutsatser: 
 

Förlust av en enstaka, till synes oansenlig byggnad kan medföra 
påtaglig skada på riksintresset i sin helhet 
 

o En av få stadsgårdsmiljöer som återspeglar hur en bergsmansgård 
utformades  

o Aktuell byggnad har genomgått förändringar, men visar med sitt 
portlider på dess funktion i gårdsmiljön 

 
 



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 

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).  

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



Riksintressebeskrivningen är 
utgångspunkten 

 
 
 

 
 

 
 



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  
 
Värdetexten ska uttrycka den kulturmiljöaspekt 
som utgör riksintresse  
 
 
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 landskaps- 

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

Idag 
 
Av riksintressebeskrivningen ska framgå vilket eller 
vilka riksintressanta kulturhistoriska sammanhang 
som området genom sitt innehåll återspeglar och 
som utgör motivet för riksintresset 
 
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  
- 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 
Rubriken utgår – elementen stryks ur eller, i vissa 
fall, inlemmas i riksintresset 



Exempel: Göta Kanal 

Övergripande historiskt skeende: 
Utvecklingen av nationella kommunikations-
stråk, och särskilt det tidiga 1800-talets 
kanalbyggande 
 
Verksamheter/teman: 
Ingenjörskonstens utveckling, industrins och 
handelns behov av infrastruktur, nationell 
symbol och ett strategiskt kommunikations-
stråk, 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?  



Exempel: Emådalen (H70)  
Riksintressetext beslutad 2015 
 
Motivering:  
 
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. 
 

Riksintressetext beslutad 1997 
 
Motivering: 
 
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. 
 
Årena [H74]  
Odlingslandskap med välbevarad 
bebyggelse i för Emådalen typiskt 
lokaliseringmönster. 
 



Emådalen (H70) 
 
 
Uttryck för riksintresset 1997: 
 
K60 Forsaryd-Virstad 
Småbrutet odlingslandskap i Emåns dalgång med 
flera gårds- och bymiljöer på sannolikt medeltida 
bytomter och med smala åkerskiften mot Emån. 
Drageryd är en av landskapets bäst bevarade 
radbyar, skiftad på 1960-talet. 
Vattenkvarn. 
 
K59 Gillberga-Staby 
Småbrutet odlingslandskap på åsrygg vid Emåns 
dalgång. Gillberga och Staby byar med välbevarad 
gårdsbebyggelse från tidigt 1800-tal. 
Bygravfält från järnåldern. Berga och Ruda gårdar 
med nyklassicistiska anläggningar, alléer och parker. 
 
K70 Tveta-Mörlunda  
Byarna Lilla och Stora Aby, Sinnerstad, Byrum, Torp, 
Mörlunda, Tulunda mfl på de gamla bytomterna, 
flera är radbyar. 
Sockencentrum i Tveta och Mörlunda. 
Gravfält från yngre järnålder vid Sinnerstad. 
Slaggvarp från medeltida järnframställning intill 
Tulunda by. 
 
K73 Klövdala  
Bymiljö vid Emån med gärdena i samma lägen som 
på 1820-talet. En av gårdarna har varit 
gästgivargård. 
 
K74 Årena  
By- och gårdsbebyggelse i öppna odlingsmarker. 
Östra Årena är en radby med flera äldre, bevarade 
mangårdsbyggnader. Stensrud är en ensamgård 
med välbevarad bebyggelse. 

Uttryck för riksintresset 2015 – Indelat i teman 
 
 
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. 
 
 



Exempel: Östra skärgården (K17) 

Riksintressetext beslutad 1996 
 
Motivering: 
Skärgårdsmiljö som ovanligt 
tydligt speglar olika sidor av 
kustkulturens näringar 
alltsedan förhistorisk tid. 
(Fornlämningsmiljö, Bymiljö). 
 

Riksintressetext beslutad 2016 
 
Motivering: 
Skärgårdsmiljö som tydligt 
återspeglar utvecklingen av de 
maritima näringarna med 
kompletterande verksamheter 
sedan senneolitisk tid. Gränsbygd 
med kommunikations- och 
försvarsmiljöer med strategisk 
betydelse för sjöfart och försvar 
från vikingatid till slutet av 1900-
talet.  



Östra Skärgården (K17) 
 
Uttryck för riksintresset 1996: 
 
Inom området finns ett av 
landets största samlade 
bestånd av tomtningar, 
lämningar efter vikingatida och 
medeltida säsongsbosättning. 
Fossilt odlingslandskap med 
bevarade hägnadssystem, 
avgränsande odlings- och 
slåttermark. De välbevarade 
fiskelägena på Stenshamn och 
Ungskär liksom Långörens 
lotsboställe är alla tillkomna 
som en följd av Karlskronas 
bildande. Gårdsbebyggelse på 
Utlängan med rötter i sent 
1600-tal. Innerskärgården 
representeras av Östra 
Hästholmens by med ännu väl 
hävdade, ålderdomliga 
kulturmarker. 
 
 

 
Uttryck för riksintresset 2016 – Indelat i orter 
 
Skärgårdens öppna landskap med de visuella sambanden mellan öarna samt den på flertalet ställen 
obrutna horisonten. Det stora antalet betade och slåttrade holmarna med kontinuitet sedan järnålder 
med talrika spår av kreatursfållor och ”mjölkakåsar”, hägnadssystem avgränsande ängsmarker och 
lyckodlingar samt det biologiska kulturarvet bestående av betesgynnade växter och hävdade träd. 
Fornlämningarna i form av gravar från senneolitisk tid samt med vikinga- och medeltida kåsar 
(båtlännigar), tomtningar (säsongsbosättningar) med kontinuitet av användning in på 1700-talet. 
Farledsmiljön längs Kung Valdermars segelled med lä-/vindhamnarna och vrakplatserna i hela området. 
Den militära miljön med otaliga fortifikatoriska lämningar. Både de tillfälliga och de industriella 
stenbrottslämningarna. Missionshusen samt de för fisket karakteristiska strukturerna, och 
byggnadsfunktionera, såsom; hamnarna, kåsarna, sliparna, garnhagarna, lastagebryggorna, bryggorna, 
rökbodarna och fiskebodarna samt de funktionella sambanden däremellan. Östra Hästholmens 
småskaliga odlingslandskap och bebyggelse, det oskiftade byläget. Gårdsbebyggelsen med fristående 
bostadshus samt ekonomibyggnaderna uppförda med stående rödslammad träpanel, putsade fasader 
eller i skiftesverk. Fiskebodarna och bryggorna. Det bevarade äldre vägnätet. Missionshuset och 
Mårtenssons båtbyggeri. Sambanden mellan byläget och odlingsmarken. Det fossila odlingslandskapet 
med röjningsrösena och stengärdena som hägnadssystem. Ytteröns småskaliga odlingslandskap med 
dess äldre lämningar och strukturer.   Ungskärs fiskeläge med kontinuitet från sent 1600-tal. Den 
småskaliga bebyggelsestrukturen på spontant uppkomna tomter, det intakta vägnätet samt den talrika 
uthusbebyggelsen. Bebyggelsen med fasader klädda med träpanel, rödslammade eller i ljusa kulörer 
och dess verandor med flacka tak. Ungskärs missionshus, skolhus, gamla lastbrygga och magasinhus, 
Hamnen med stenhantverk från 1936. Fiskebodarna vid hamnen. Stenshamn med fast fiskeläge sedan 
sent 1600-tal. Den småskaliga bebyggelsens i en och en halv plan med rödslammade eller i ljusa 
målade träpaneler och mestadels sadeltak. Bebyggelsens placering i nord-sydlig riktning samt det 
bevarade äldre vägnätet. Yttre skärgårdens äldsta bevarade hamn, uppförd i sten 1918. De talrika 
fiskarbodarna samt missionshuset.  Utlängans gårdsbebyggelse (med rötter i sent 1600-tal) med 
tillhörande odlingsstrukturer. Fyren och kapellgrunden. Det biologiska kulturarvet i form av ett bestånd 
skottekar, sannolikt från 1600-talet. Långörens oskiftade lotssamhälle som uppkom som en följd av 
Karlskronas bildande (1680). Strukturen i byläget med bygatans ursprungliga sträckning samt 
bebyggelsen intill denna. Bebyggelsens utformning, mestadels som parstugor, klädda med rödslammad 
eller ljust bemålad träpanel. De karakteristiska verandorna, mestadels glasade med pardörrar och flacka 
tak. Uthusbebyggelsen, såsom; fiskebodar, rökbodar och fähus. Lotstornet från 1877 med tillhörande 
byggnader samt utblickarna från lotstornet. Fägatorna ut från byläget samt hägnads- och 
ägostrukturerna på utmarken. Bryggor och kåsar. Inlängan med dess tomtingar. Hällkistegravfältet från 
senneolitisk tid.  Markanvändnings- och ägostrukturerna, avgränsade med stengärden. Det biologiska 
kulturarvet i form av ljungheden, uppkommen genom lång kontinuerlig hävd. Öppenskär, 
Torhamnaskär och Äspeskär med beteslandskap som sannolik brukats kontinuerligt sedan yngre 
järnålder. Säsongsbosättnings-lämningarna, fångstfållan och ”mjölkakåsarna” på Öppenskär. Flakskärs 
tomtningar och kåsar, samt tillhörande historiska landskapet. Maltkvarns öppna odlingsmarker och 
markanvändningsstrukturer i ursprunglig lägen. Arnö/Ornö med det öppna beteslandskapet.  



Exempel: Karlshamn (K6) 

Riksintressetext beslutad 1997 
 
Motivering: 
En av Sveriges bäst bevarade 
trästäder med bebyggelse enligt 
rutnätsplan från 1665 och till staden 
hörande befästningsanläggningar. 
(Stadsmiljö, Fästningsmiljö). 
 

Riksintressetext beslutad 2015 
  
Motivering: 
Fästningsmiljö och småstadsmiljö efter 
ursprunglig rutnätsplan som speglar en 
gränsstad under maktskiftet Danmark-
Sverige vid 1600-talets mitt. Trästad med 
tomtstruktur och bebyggelse som avspeglar 
stadens sociala sammansättning och 
förutsättningar för handel, sjöfart och 
industriell utveckling från 1700-talet och 
fram till 1900-talets början. Intilliggande 
rekreationsmiljö (sommarnöjesmiljö) som 
under slutet av 1800-talet planerades i 
kontrast till rutnätsstadens förtätning. 
 
 



Karlshamn (K6) 
 
Riksintressetext beslutad 1997 
Uttryck för riksintresset: 
Efter nationalitetsbytet på 1600-talet nygrundad stad med bevarad tomtstruktur och gatunät. Korskyrka 
från 1600-talets slut. 1700- och 1800-talets trästad som speglar handelsstadens sociala sammansättning, 
främst genom den välbevarade Skottsbergska gården. Offentliga byggnader från sekelskiftet mot 1900. 
Befästningarna på Boön och Frisholmen från 1600- och 1700-talet. 
 
Riksintressetext beslutad 2015 
Uttryck för riksintresset: 
Befästningarna på Boön och Frisholmen från 1600- och 1700-talen. Pest- och kolerakyrkogård. 
Ursprungligt gatunät efter stadsplaner från 1666, 1720 och 1764. Siktlinjer genom rutnätsstaden mot hav, 
natur, hamn och industri. Korskyrka och f.d. rådhus från 1600-talets slut, beläget vid det centrala och 
öppna torget, planlagt enligt 1666 års stadsplan. 1720-års tomtindelning som visar stadens sociala 
differentiering. Traditionell tomtstruktur där bostadshusen placerats på långsmala tomter med husens 
långsida längs huvudgatan och med magasin och övriga uthus på gårdarna. Slutna kvarter. Bebyggelse 
som till sin utformning och skala anger den ursprungliga tomtens storlek. Trähusbebyggelse där den för 
Karlshamn karaktäristiska panelarkitekturen med ursprung i 1700-talets strama klassicism återfinns i de 
assymmetriskt utformade fasaderna med stående locklistpanel i ljusa oljefärger och de vitmålade lisener 
som avdelar fasaden i mindre fält. Traditionen att bygga i trä återspeglas i 1800 och 1900-talets 
träbebyggelse i två våningar, med klara eller ljusa oljefärger, bland annat köpmansgårdarna ner mot 
Mieån och i södra delen av hamnområdet. Fasader med spontad panel och symetriskt placerade fönster, 
entrén i mitten, och tak utan takkupor. Park-, café- och hotellanläggningar i Väggaparken utanför 
rutnätsstaden samt kvarvarande spår från gamla badanläggningar. Gångstigar och utsiktspunker som 
hörde till promenadstråken. I samma område villor, från 1890-tal till 1915. I schweizerstil med individuellt 
utformad asymmetrisk arkitektur, uppbyggd i flera huskroppar, med verandor, balkonger och utförliga 
snickerier. Därtill några villor i nationalromantisk byggnadsstil. Villornas planlagda placering, belägna på 
stora naturtomter med få uthus och utan traditionella tomtgränser.  
 



Exempel: Mönsterås (H56) 
Riksintressetext beslutad 1997 
 
Motivering: 
A. Lydköping under Kalmar med 
småstadskaraktär längs huvudgatan och 
stadsplanemönster från 1620-talet. 
(Köping). 
B. Herrgårdsmiljö intill viktig hamn och 
farled. (Fornlämningsmiljö). 
 
Uttryck för riksintresset: 
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. 

Riksintressetext beslutad 2015 
 
Motivering:  
Köping med småstadskaraktär som i nära 
samband med vattnet utvecklats på en ås, 
något som sedan 1700-talet präglar både 
bebyggelse, gator och tomtstrukturer. 
 
Uttryck för riksintresset:  
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. 



 
 
    Fler exempel på reviderade riksintressebeskrivningar 
 
 
o LM staden i Stockholms län 

 
o Uppsala stad i Uppsala län 
 
o Sandviken och Gävle stad i Gävleborgs län 

 
o Sölvesborg i Blekinge län 

 
o Tanum i Västra Götalands län 

 
o Skänninge i Östergötlands län 

 
o Burlöv i Skåne län 
 
o Kalmar stad i Kalmar län  

 
o Alla riksintressen i Högsby-, Hultsfred-, Mönsterås-, Nybro- och Västerviks kommuner i 

Kalmar län 
 
(Riksintressebeskrivningarna hittar ni på RAÄ.s webb via snabblänk längst ned på sidan Riksintresse 
för kulturmiljövården) eller http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-
beskrivningar/  

 
 

http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-beskrivningar/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-beskrivningar/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-beskrivningar/


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 Miljö 

Stad Landsbygd Satelliter 



Emådalen (H70) 
 
Tidigare avgränsning  

 
 Ny avgränsning 



Mönsterås (H56)    

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. 



Södra Ölands odlingslandskap 
Världsarvskommitténs motivering 
Dagens landskap på södra Öland är präglat av sin långa kulturhistoria samt av de  
geologiska och topografiska förhållandena. Landskapet är ett enastående exempel 
på hur människan nyttjat öns mångformiga landskap på bästa möjliga sätt.  
 
Motivering till riksintressen 
Sydöländskt odlingslandskap som präglats av lång kontinuitet och differentierat  
näringsfång och är ett gott exempel på statens etablering i ett  rikspolitiskt  
gränsområde. (Bymiljö). 
 
Öppet öländskt odlingslandskap med bebyggelse och lämningar efter odling från  
förhistorisk tid till nutid samt Gräsgårds välbevarade fiskeläge. (Fornlämningsmiljö, 
Sockencentrum). 
 
Öppet öländskt odlingslandskap med sockencentrum och mycket välbevarade  
bymiljöer. (Fornlämningsmiljö). 
 
Bymiljö i öppet odlingslandskap. 
 
Övergiven bymiljö. (Fornlämningsmiljö). 
Öppet odlingslandskap med tydlig förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet med många radbyar med malmbebyggelse och betade 
sjömarker. 
 
Bymiljö med en liten radby ute på Stora alvaret med förhistorisk bruknings- och  
bosättningskontinuitet av vetenskapligt värde. (Fornlämningsmiljö). 
 
Öppet odlingslandskap med mycket lång kontinuitet och differentierat näringsfång  
längs västra landborgen med fornlämningsmiljöer och radbyar med malmbebyggelse  
från 1800- och 1900-talen. Väl sammanhållna sockencentrum med flera medeltida  
kyrkor. (Tidigindustriell miljö). 
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Tack! 
 

Eva Waldén Selin, Anders Hedlund  
och Lena Odeberg 
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