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Program – Dag 1
09.30

Välkommen!
Block I - Utgångspunkter

09.45

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

10.20

Att samordna sektorsmyndigheternas arbete samt
regeringsuppdraget om påtaglig skada
Otto Ryding, Boverket

10.40

Naturvårdsverkets arbete med riksintresse för friluftsliv
Ulrika Karlsson, Naturvårdsverket

10.50

Bensträckare
Block II – Fältbesök – riksintresse i förändring

11.00

Arbetet med riksintressen i Stockholms län
Eva Dahlström Rittsél, Länsstyrelsen i Stockholms län

11.30

Introduktion till fältbesök
Johan Aspfors, Länsstyrelsen i Stockholms län

12.00

Lunch på Rosengården, Historiska museet

13.00

Fältbesök, Gustavsberg i Värmdö kommun
Avfärd med buss från Storgatan 41

14.15

Promenad i Gustavsberg

15.00

Värmdö kommun presenterar Gustavsbergsprojektet
(inkl. fika)

16.30

Slut för dagen

OBS! Transport från Gustavsberg med allmänna färdmedel
Gemensam AW för den som önskar! Pricka för på listan! OBS! På
egen bekostnad

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

Utgångspunkter för arbetet med
kulturmiljön inom ramen för
hushållning med mark och
vattenområden
• Introduktion till kulturmiljövårdens
riksintressen och handboken
• Vad säger lagen? En introduktion till
miljöbalkens 3 kap. 6 §

Introduktion till kulturmiljövårdens
riksintressen och
Riksantikvarieämbetets handbok

Riksantikvarieämbetet
utvecklar…
….och utbildar!

Del A

Del B

Del C

Del D

Landskap,
kulturmiljö och
riksintressen –
en introduktion

Vad säger
lagen?

Att ta tillvara
kulturmiljövårdens
riksintressen

Att förvalta
riksintresseanspråket

Riksantikvarieämbetet
revitaliserar

Hushållningsbestämmelsen

Undvika skada
och bidra till
hållbarhet

Ansvar och roller

Riksintressen och
hållbar utveckling

Översiktsplanens
roll

Hur bedöma
påtaglig skada

Riksintresseurvalet

Omvärldsspaning

Huhå i
planläggning och
prövning

Att förvalta under
pågående
markanvändning

Att hålla
riksintressena
aktuella och
angelägna

Bilagor

Rättsfallssamling

PM Ansvar och roller

Processbeskrivning och –
modell för översyn och
revidering
Checklista: underlag att
insända vid ändring av
riksintresse
Modell för
riksintressebeskrivningar

Kulturmiljövårdens
ca 1650 riksintressen

Vad är ett riksintresse för kulturmiljövård?
• Ett riksintressant kulturlandskap belyser
särskilt väl en betydelsefull samhällshistorisk
utvecklingsprocess – i ett regionalt perspektiv

Det går inte att visa bilden för tillfället.

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

Det går inte att visa bilden för tillfället.

• 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

Det går inte att visa bilden för tillfället.

Exempel: Riksintressanta städer och
tätorter
Ca 128 stads- och
tätortsmiljöer
Framförallt fyra
urbaniseringsvågor
o Medeltid
o 1500-1600tal
o Industrialiseringens städer
o 1900-talet

15

Inte bara de stora
dragen i den urbana
utvecklingen….

…utan också de regionala
särdragen

Medeltiden
1600-tal
1800-tal
1900-tal

Landets främsta
sjöfartsstad, i
strategiskt
västligt läge vid
Göta älv

Landets administrativa,
politiska centrum, med
speciella förutsättningar
för handel, samfärdsel
och försvar

Vad säger lagen?
En introduktion till miljöbalkens 3 kap. 6 §

Vilken roll har riksintressena i
lagregleringen av den fysiska miljön?
Riksintressen:
Att hushålla med
för hela landet
väsentliga värden
och ge dessa
större tyngd i olika
avvägningar som
berör ändrad
markanvändning

Vilka intressen omfattas av MB 3 kap?
2§
Områden som är obetydligt
påverkade av stora
exploateringsföretag

3§
Områden som är särskilt känsliga
från ekologisk synpunkt

4§
Jord- och skogsmark

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

6§
Områden som har betydelse
för naturvården,
kulturmiljövården, friluftsliv
Områden av riksintresse för
naturvård, kulturmiljövård,
friluftsliv

7§
Områden som innehåller
värdefulla ämnen eller material

Områden av riksintresse för
rennäring eller yrkesfiske

Fyndigheter av ämnen eller
material av riksintresse

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

9§
Områden av betydelse för
totalförsvaret

Områden av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket

Områden av riksintresse för
totalförsvaret

Riksintressen – ett anspråk
- RI-myndigheterna pekar ut anspråk
- Översiktsplanen redovisar hur RI ska
tillgodoses
- RI tillämpas i prövning och planläggning (och
kan då ”fastställas”)
- Revidering och upphävande kan behövas

När ska RI-anspråk vägas in?
Några exempel:

o

Miljöbalken, Ellagen, Torvlagen,
Minerallagen: Tillämpas vid
prövning av tillåtlighet, tillstånd
och koncession

o

Väglagen, Banlagen: Tillämpas
vid beslut att fastställa plan

o

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

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

Miljöbalken 3:6 – mer än bara riksintressen
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

Hushållning, kulturmiljömål och landskap

Att ta tillvara kulturmiljövårdens
riksintressen är
- En viktig tillämpning av
hushållningsbestämmelserna
- Ett medel för att nå målen för
kulturmiljöarbetet
- Ett medel i arbetet med
landskapskonventionen

Hänsyn till kulturmiljön
bestämmelser finns i flera lagar
samt i mål och konventioner
Miljöbalken
Kulturmiljölagen

Andra
styrmedel
för kulturvärden

1 kap Utgångspunkter
2kap Hänsynsregler
3 kap Hushållningsbestämmelser
6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar
7 kap Områdesskydd kulturreservat

Plan- och
bygglagen

.
2 kap Allmänna intressen
3 kap Översiktsplan
4 kap Detaljplan
8 Kap Krav på
byggnadsverk m.m

.

Hänsyn i
övriga lagar
Väglagen
Skogsvårdslagen…

Nationella mål för kulturmiljöarbetet
(mål 1 och 4)
Det statliga kulturmiljöarbetet ska bland
annat främja:
o

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

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.

Landskapskonventionen (ELC)
Innebär åtagande som bland annat:
• Erkänna ’landskap’ i politik och lagar
• Utveckla/genomföra landskapspolitik
• Kartlägga och värdera landskapets karaktärer
• Sätta mål för landskapskvalitet

Förordning (1998:896) om hushållning
med mark och vattenområden
1 § Statliga myndigheter har uppsikt över hushållningen
med mark och vattenområden – i samverkan med
länsstyrelserna följa utvecklingen hushållningen.
2 § Utpekande av RI (efter samråd med Boverket,
länsstyrelser och andra berörda myndigheter)
3 § Länsstyrelserna ska särskilt verka för att RI tillgodoses
i prövning (och planering, planläggning) och MKB

RI kulturmiljövård – 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. §§)

Kommunerna kan föreslå utpekande/revidering
men är inte formell
förslagsställare

Dialog

Länsstyrelsen – olika roller i olika skeden
Länsstyrelsen tillhandahåller
Länsstyrelsen
underlag och råd
verkar för att RI tillgodoses

Länsstyrelsen
granskar och ingriper

Lst bedriver uppsikt,
reviderar och förtydligar

Riksintresse
beskrivning
/
Förtydligande
beskrivning

Allmänna intressen och Riksintressen
Möjligheter – alternativa lösningar

DP

ÖP

Ev. planeringsunderlag,
riktade kunskapsunderlag,
(MKB)
Tillståndsprövning

Riksintressen
Tillåtlighet – förhindra skada

Riksintresse i förändring
• Arbetet med översyn av
kulturmiljövårdens riksintressen i
Stockholms län
• Introduktion till fältbesök i Gustavsberg

Hur bedöma påverkan på riksintressena
Stockholms farled och inlopp och
Gustavsberg?

Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet Lindalssundet (AB 51, 58)

Gustavsberg (AB 56)

Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet [AB 51, 58] (delen i Nacka och Boo socken)
Motivering:
Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm, som speglar skärgårdens betydelse för huvudstadens
sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna för innerskärgårdens
befolkning alltsedan medeltiden och som speglar Stockholms utbyggnad mot öster. Här kan levnadsförhållanden
för olika sociala skikt utläsas, liksom utvecklingen inom transportteknik och arkitektur. (Skärgårdsmiljö,
Rekreationsmiljö, Sommarnöjesmiljö, Fritidshusområde, Industrimiljö).
Uttryck för riksintresset:
Skärgårdskaraktären som går ända fram till Stockholms centrala vattenrum. De i huvudsak obebyggda
bergssluttningarna och den otillgängliga karaktären på farledens södra sida i kontrast till de mer låglänta
landskapspartierna på farledens norra sida, dit bebyggelsen huvudsakligen lokaliserats, och den varierade
landskapsbild detta skapat. Kommunikationernas utveckling så som de framgår av äldre bryggor och hamnlägen,
bebyggelsegrupper, sjökrogar och platser för handelsutbyte och service för sjöfararna. Ångbåtsepokens nya
bryggor, och bebyggelse som växte fram i spåren av detta från och med mitten av 1800-talet. Gårdar,
jordbruksmarker och skogsbevuxna landskapspartier som speglar skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser och
sammansatta ekonomi i äldre tid, baserad på jordbruk, fiske och sjöfart samt varuleveranser till Stockholm.
Binäringar som båtbyggeri. Bebyggelse som visar hur områdena närmast Stockholm från 1500-talet tagits i
anspråk för sociala inrättningar och industriella anläggningar och från tiden kring sekelskiftet 1900 exploaterats
för stora villor för permanentboende. Danviken hospital och Danvikshem. Lämningar efter tidiga
industrianläggningar utanför Danvikstull och 1800-talets storskaliga industrier vid bl.a. Augustendal, Finnboda
och Kvarnholmen med sammanhörande hamnanläggningar, bostäder och annan bebyggelse. Uttryck för
rekreationslivet alltsedan 1700-talet. Svindersvik och Stora och Lilla Nyckelviken från mitten av 1700-talet.
Sommarvillor från 1800-talets senare del och 1900-talets början, "grosshandlarvillor" med rik lövsågeridekor och
villor som visar den fortsatta arkitekturutvecklingen, byggda för en ny samhällsklass av välbärgade företagare och
belägna vid vattenbrynet nedanför ett brant berg, högt uppe på bergskanten, på de små öarna i farleden eller på
större öar. Pensionat och uttryck för uthyrningsverksamheten av den äldre skärgårdsbebyggelsen till
sommargäster, med åtföljande förändringar av bebyggelsen. Sportstugor och områden med fritidsbebyggelse av
enklare slag från 1900-talet, för ett bredare lager av Stockholms befolkning.
(Miljön berör även Lidingö, Vaxholm och Värmdö kommuner).

Gustavsberg (AB 56)

Gustavsberg [AB 56]
Motivering:
Brukssamhälle med obruten industriell verksamhet alltsedan 1600-talet och
det samhälle detta skapat, framför allt präglat av 1800-talets patriarkaliska
industrisamhälle och 1900-talets industri med anknytning till folkhemstanken
och kooperationen KF. (Industrimiljö).
Uttryck för riksintresset:
Byggnader och anläggningar som visar de olika tidsskikten i brukssamhällets
utveckling. Industribyggnader för olika ändamål, där industriprocessens alla
led kan följas samt kontorsbyggnader och andra anläggningar för
produktionen. Offentliga byggnader samt bostäder av olika typ och för skilda
sociala grupper. Planering av utbyggnadsområden från 1930, 40- och 50-talen
där denna bygger vidare på den gamla brukskaraktären.
I området ingår även:
Sommarnöjesmiljö med sommarvillor från 1870- och 1880-talen vid
Farstasundet väster om Gustavsbergs samhälle, som i sin utformning speglar
tidens arkitekturströmningar, bl.a. den fornnordiska inspirationen.

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?

Frågor att bära med sig:
• Vilket är det riksintressanta kulturhistoriska
sammanhanget – vad ska kunna läsas?

Uppdrag!
• 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?

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

