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Checklista inför förslag om revidering av 
beskrivning, avgränsning, hävande eller nytt 
riksintresseanspråk 

 

Nedan anges vad som bör framgå av förslagen och skickas in till 

Riksantikvarieämbetet vid revidering. En mer utförlig checklista 

återfinns i - Handboken för kulturmiljövårdens riksintressen i bilaga 

4a och 4b http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/Bilagor-

Handbok-riksintressen-140623.pdf 

 

1. Uppgifter om ärendet 
Gäller alla ändringar 
• Län, kommun, socken och riksintressets ID-nummer 

• Ange vad ändringen gäller. Gäller det reviderad 

riksintressebeskrivning och/eller avgränsning, hävande eller nytt 

utpekande.   

• Redogör för hur förslaget har uppkommit. t.ex. genom en 

länsomfattande översyn, en punktvis översyn, sammanfattande 

redogörelse eller i samband med den kommunala 

översiktsplanen 

 
2. Skäl för ändringen  
Ändring av beskrivning och/eller avgränsning 
• Beskriv och förklara vad som föreslås ändras och varför. 

Redogör för riksintressebeskrivningen, områdets avgränsning 

och innehåll, motiveringen av anspråket. 

Vid hävande 
• Beskriv och förklara varför området inte längre anses vara av 

riksintresse. 

Vid nytt utpekande 

• Beskriv och förklara vad som är riksintressant. Motivera valet av 

http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/Bilagor-Handbok-riksintressen-140623.pdf
http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/Bilagor-Handbok-riksintressen-140623.pdf
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kulturhistoriskt utvecklingsskede, händelseförlopp, tidsperiod 

och präglande verksamhet mm. som området återspeglar. 

 
3. Analys av föreslagna ändringar 
Ändring av beskrivning 
• På vilket sätt bidrar ändringen till att komplettera, korrigera eller 

förtydliga beskrivningen av det gällande anspråkets motivering 

och/eller uttryck.   

Ändring av avgränsningen   
• Vilka konsekvenser får ändringen för anspråkets motivering? 

Återspeglas fortfarande samma kulturhistoriska 

utvecklingsskede eller händelseförlopp och tidsperiod?  

Vid hävande 
• Förslagets relation till länets samlade urval. Finns det andra 

områden i länet/riket som speglar den aktuella riksintressanta 

berättelsen eller skedet, på ett tydligare och mer läsbart sätt?  

• Finns det kulturhistoriska värden i området, vilka bör 

uppmärksammas enligt 3 kap. 6 § första stycket miljöbalken? 

• Är området riksintressant utifrån andra kulturhistoriska 

skeenden? 

Vid nytt utpekande  
• Hur förhåller sig föreslaget område till övriga riksintressen i länet 

och till länets kulturmiljöprofil. Finns det andra riksintressen som 

speglar motsvarande berättelse/tema? 

• Hur kan det aktuella området avgränsas? 

 

4. Resultatet – ange föreslagna förändringar 
Ändring av beskrivning och/eller avgränsning 
• Förslag till ny riksintressebeskrivning, redovisa både den 

befintliga och den föreslagna (utformad enligt modell – se bilaga 

5b) 

• Redovisa på karta både den befintliga och den föreslagna 

avgränsningen.    
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Vid nytt utpekande 
• Förslag till ny riksintressebeskrivning (utformad enligt modell - 

se bilaga 5b) 

• Redovisa en karta över området där uttryck och ungefärlig 

avgränsning redovisas 

 

Poängen med riksintressebeskrivningen 
• Riksintressebeskrivningen ska fungera som vägledande 

utgångspunkt för planering och prövning. 

• Ge 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 

• Den kan behöva förtydligas och preciseras i relation till den 

aktuella prövnings-/ planeringssituationen 

 

Att tänka på före och efter revidering: 
• Hämta kartor och riksintressetexter från ursprungskällan 

• Efter beslut uppdatera texter och kartor i aktuella register 

• Är de länkade pdf.filerna med riksintressetexter i Lst-GIS 

aktuella? 

• Om egna registerblad används i Lst-GIS och på Webben. Är de 

aktuella? 

• Riksantikvarieämbetet har registeransvar för 

riksintressebeskrivningarna och länsstyrelserna för 

avgränsningarna. 
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