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Sammanfattning 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ska ta fram en åtgärdslista som senast den 1 mars 

varje år, fr.o.m. 2016, ska publiceras på www.miljömål.se. Listan ska omfatta 

åtgärder som myndigheten avser att genomföra under året och som bidrar till att 

öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.  

 

Nedan redovisas RAÄ:s åtgärder för 2017. Bland miljökvalitetsmålen inriktas 

åtgärderna framför allt mot tre miljömål som är prioriterade i myndighetens 

strategiska plan. De tre målen är God bebyggd miljö, Levande skogar samt 

Levande sjöar och vattendrag. Åtgärderna för att minska den direkta 

miljöpåverkan av myndighetens verksamhet påverkar målen Begränsad 

klimatpåverkan, Frisk Luft, Bara naturlig försurning samt Giftfri miljö. 
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Uppdraget 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ska ta fram en åtgärdslista som senast den 1 mars 

varje år, fr.o.m. 2016, ska publiceras på www.miljömål.se. Listan ska omfatta 

åtgärder som myndigheten avser att genomföra och som bidrar till att öka takten i 

arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Åtgärderna ska vara 

uppföljningsbara och rymmas inom ramen för myndighetens befintliga resurser 

och verksamhetsområden. Åtgärderna ska genomföras integrerat i myndighetens 

ordinarie processer och ska förhålla sig till andra relevanta åtgärder och program. 

 

Myndigheten ska i årsredovisningen redogöra för hur arbetet fortgår med de 

åtgärder som myndigheten meddelat att de ska genomföra i de åtgärdslistor som 

tas fram inom ramen för uppdraget.1 

 

Riksantikvarieämbetets roller i miljömålsarbetet 

I återrapportering enligt regleringsbrev 2014 och 20152 beskrev RAÄ 

myndighetens roll i arbetet med att nå miljömålen. RAÄ ansvarar för att genomföra 

åtgärder som bidrar till att uppnå alla miljökvalitetsmålen och följa upp resultaten 

av dem. Som central förvaltningsmyndighet på kulturmiljöområdet ska RAÄ stödja 

andra myndigheters arbete med miljökvalitetsmål som har preciseringar om 

kulturmiljön. I denna roll ska myndigheten även analysera och rapportera till 

regeringen om det samlade kulturmiljöarbetet i miljömålssystemet. Åtgärder i 

RAÄ:s interna miljöarbete ska minska den direkta miljöbelastningen som 

verksamheten ger upphov till. Nedan presenteras åtgärder myndigheten planerar 

under 2017 för att uppnå miljömålen. 

 

Generationsmålet 

Som förvaltningsmyndighet på kulturmiljöområdet möter RAÄ främst 

generationsmålets del som säger att (1) den biologiska mångfalden och natur- och 

kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Myndigheten genomför 

                                                           
1 Uppdrag att bistå miljömålsrådet. Regeringsbeslut I:17 M2015/214/Mm. Vid 
sidan av den egna åtgärdslistan ska myndigheten även lämna bidrag till 
miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista enligt regeringsbeslut att inrätta 
miljömålsrådet I:16 M2015/213/Mm. 
2 Riksantikvarieämbetets bidrag till arbetet med miljömålen. Återrapportering enligt 
regleringsbrev 2014 och 2015. Dnr. 1.1.2–599–2014. 
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under 2017, inom ramen för myndighetens ansvarsområdet, ett antal olika 

åtgärder som bidrar till arbetet med generationsmålet. Det sker bl.a. genom att 

− samverka med många olika aktörer för att integrera målen för det statliga 

kulturmiljöarbetet brett i samhället så att fler kan bidra till generationsmålet 

och miljökvalitetsmålens preciseringar om kulturmiljön, 

− tillämpa och utveckla styrmedel och kunskaper för att bevara, förvalta och 

utveckla en mångfald av kulturmiljöer, 

− utveckla och tillgängliggöra kulturmiljöinformation, samt att anpassa den till 

användarnas behov och användningssituationer, så att den kan bidra till allas 

delaktighet och till andra myndigheters och organisationers åtgärder för att nå 

miljömålen, 

− fördela bidrag och ersättningar kopplade till arbetslivsmuseer, kulturmiljövård 

och det civila samhället, så att fler kan bli delaktiga i kulturmiljöarbetet, 

− skapa en helhetssyn på natur- och kulturmiljöer i Sveriges olika landskap, 

− ha uppsikt och överinseende över arkeologiska undersökningar, 

fornlämningsområden, riksintressen och världsarv och 

− utvärdera strukturfondernas finansiering av kulturmiljöprojekt, samt att 

− följa upp kulturmiljömålen. 

 

Genom åtgärder för att minska den direkta miljöpåverkan av verksamheten bidrar 

myndigheten även till de andra delar av generationsmålet som handlar om att (2) 

människors hälsa ska utsättas för minimal negativ miljöpåverkan, (3) kretsloppen 

är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen, (4) en god 

hushållning sker med naturresurserna, (5) andelen förnybar energi ökar och att 

energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön samt att (6) 

konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt. 

 

Miljökvalitetsmålen 

Riksantikvarieämbetets verksamhet påverkar 12 av de 16 miljökvalitetsmålen. Vid 

sidan av åtgärder för att minska den direkta påverkan av myndigheten verksamhet 

prioriteras under 2017 åtgärder som bidrar till Levande sjöar och vattendrag, 

Levande skogar samt God bebyggd miljö.3 

                                                           
3 I linje med Riksantikvarieämbetets strategiska plan 2017–2019. 
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Begränsad klimatpåverkan 

Myndighetens verksamhet ger upphov till direkt, negativ påverkan på 

miljökvalitetsmålet. Den största påverkan uppstår genom tjänsteresor med flyg 

och bil, genom förbrukning av datorer och telefoni, tryckeritjänster och 

publikationer samt genom energianvändningen i myndighetens lokaler.4  

Åtgärder 2017 som bidrar till att nå målet 

RAÄ ska 

− minska utsläpp från resor och transporter med hjälp av resfria möten genom 

att förbättra funktionaliteten för webbmöten i myndighetens mötesrum, 

− genomföra en översyn av processen för livscykelanalys vid myndighetens 

inköp av IT-utrustning, 

− tillse att myndighetens lokaler är ändamålsenliga, tillgängliga och 

kostnadseffektiva och bidrar till en god arbetsmiljö samt att  

− minska energiförbrukningen i lokalerna bl.a. genom att i belysningen använda 

mer energieffektiva ljuskällor.  

Frisk luft 

Myndighetens verksamhet ger upphov till direkt påverkan på miljökvalitetsmålet. 

Den största påverkan uppstår genom tjänsteresor med flyg och bil, 

energianvändning i kontors- och magasinslokalerna i Stockholm och Visby samt 

transporter inom dessa orter.5 

Åtgärder 2017 som bidrar till att nå målet 

RAÄ ska 

− minska utsläpp från resor och transporter med hjälp av resfria möten genom 

att förbättra funktionaliteten för webbmöten i myndighetens mötesrum, 

− tillse att myndighetens lokaler är ändamålsenliga, tillgängliga och 

kostnadseffektiva och bidrar till en god arbetsmiljö samt att  

− minska energiförbrukningen i lokalerna bl.a. genom att i belysningen använda 

mer energieffektiva ljuskällor.  

                                                           
4 Miljöaspektlista för Riksantikvarieämbetet 2015. 
5 Miljöaspektlista för Riksantikvarieämbetet 2015. 
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Bara naturlig försurning 

Myndighetens verksamhet påverkar målet genom tjänsteresor med flyg och bil, 

energianvändning i kontorslokalerna i Stockholm och Visby samt transporter inom 

dessa orter. 

Åtgärder 2017 som bidrar till att nå målet 

RAÄ ska 

− minska utsläpp från resor och transporter med hjälp av resfria möten genom 

att förbättra funktionaliteten för webbmöten i myndighetens mötesrum, 

− tillse att myndighetens lokaler är ändamålsenliga, tillgängliga och 

kostnadseffektiva och bidrar till en god arbetsmiljö samt att  

− minska energiförbrukningen i lokalerna bl.a. genom att i belysningen använda 

mer energieffektiva ljuskällor.  

Giftfri miljö 

Myndighetens verksamhet ger upphov till en direkt, negativ påverkan på 

miljökvalitetsmålet. Den största påverkan uppstår genom användning och 

förbrukning av datorer och telefoner, tryckeritjänster och publikationer samt 

avfalls- och kemikaliehantering. 

Åtgärder 2017 som bidrar till att nå målet 

RAÄ ska 

− utveckla kunskaperna om hälsorisker vid förvaltning av museisamlingar i 

samverkan med ett nätverk med experter från fyra museer samt 

Arbetsmiljöverket,  

− lansera en web-utbildning riktad till chefer vid landsets museer om hälsorisker 

och ohälsosamma ämnen som kan förekomma i museisamlingar, 

− förmedla faktablad till museer om ohälsosamma ämnen i samlingar,  

− genomföra en översyn av processen för vid inköp av IT-utrustning samt 

− införa ett system för återvinning.  

Levande sjöar och vattendrag 

Målet har en precisering som handlar om att bevara kulturmiljöer. Den lyder: 

”Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och 

förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns”.  
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Åtgärder 2017 som bidrar till att nå målet 

RAÄ ska 

− utveckla prioriteringskriterier för kulturmiljöer vid vatten och ta fram ett förslag 

till vägledning för beskrivning av kulturmiljöer vid vattendrag inför planering 

och tillståndsansökan, 

− delta i den nationella gemenssamma planeringen för 

vattenförvaltningsförordningens åtgärdsprogram, 

− delta i utvecklingen av strategin för åtgärder inom vattenkraften samt 

− tillgängliggöra information om fornlämningar i form av vrak och dylikt i marina 

miljöer. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Miljömålet har två preciseringar som rör kulturmiljöer, nämligen: (1) ”Havs-, kust- 

och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och 

förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena” samt (2) 

”Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet”.  

Åtgärder 2017 som bidrar till att nå målet 

RAÄ ska 

− samverka med flera andra myndigheter och museer om (1) havsplanering och 

utpekande av riksintressen till havs, (2) registrering och utbyte av data, (3) 

framtagande av plan för genomförande av åtgärder enligt 

havsmiljöförordningens åtgärdsprogram samt (4) skydda och övervaka 

fartygslämningar, forn- och kulturlämningar under vatten,6 

− driva ett projekt i samverkan med Havs-och vattenmyndigheten om trålfiskets 

skador på forn- och kulturlämningar, 

− finansiera projektet ”Havslandskap till ytan”, som avser att positionera 

stenålderns submarina kulturmiljöer samt att 

− förbättra kvalitet, aktualitet och tillgänglighet till information om fornlämningar 

och kulturlämningar för planering och utbyggnad av vindkraft till havs, 

infrastruktur m.m. samt för rekreation- och friluftsliv. 

                                                           
6 Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Försvaret, Kustbevakningen och 
Statens maritima museer samt Marinarkeologiska rådet. 
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Myllrande våtmarker 

Målets precisering om kulturmiljöer lyder: ”Våtmarkernas natur- och kulturvärden i 

ett landskapsperspektiv är bevarade och förutsättningarna finns för fortsatt 

bevarande och utveckling av värdena.” 

Åtgärder 2017 som bidrar till att nå målet 

RAÄ ska 

− samverka med berörda myndigheter om utbildning för att skydda, utveckla 

och synliggöra det biologiska kulturarvet. 

Levande skogar 

Målets precisering om kulturmiljöer lyder: ”Natur- och kulturmiljövärden i skogen är 

bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena 

finns.” 

Åtgärder 2017 som bidrar till att nå målet 

RAÄ ska 

− genomföra åtgärder i samverkan med Skogsstyrelsen och länsstyrelserna 

med syfte att minska skadorna på forn- och kulturlämningar i skogsbruket, 

bl.a. (1) uppföljningen av skogsvårdslagens hänsynsregler, inklusive 

seminarium för kalibrering av bedömningar, (2) Skog och historia, (3) 

Kulturarv i skogen, (4) utöka samverkan rörande gemensam 

inlämningsfunktion samt att (5) utveckla dialogen med skogsägarna om god 

miljöhänsyn. 

− arrangera kunskapshöjande konferens om kulturarv i skogen, 

− finansiera FoU-projektet Skogens industrilandskap – berättelse, bevarande, 

identitet och prioritet. 

− förbättra kvalitet, aktualitet och tillgänglighet till information om byggnader, 

fornlämningar och kulturmiljöer för skogsbruket, planering och utbyggnad av 

vindkraft, infrastruktur m.m. samt för rekreation- och friluftsliv. 

− samverka med berörda myndigheter om utbildningar för att skydda, utveckla 

och synliggöra det biologiska kulturarvet.  

Ett rikt odlingslandskap 

Målet har två preciseringar som rör kulturmiljöer. De är (1) ”Biologiska värden och 

kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig 

traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade” samt (2) ”Kultur- och 
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bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar finns för 

fortsatt bevarande och utveckling av värdena.” 

Åtgärder 2017 som bidrar till att nå målet 

RAÄ ska 

− samverka med Jordbruksverket om regeringsuppdraget om traditionell 

småskalig matkultur, 

− samverka med Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Havs- och 

vattenmyndigheten samt länsstyrelserna i genomförandet av 

regeringsuppdraget att följa den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) 

miljöeffekter,  

− förbättra kvalitet, aktualitet och tillgänglighet till information om byggnader, 

fornlämningar och kulturmiljöer för jordbruket, planering och utbyggnad av 

vindkraft, infrastruktur m.m. samt för rekreation- och friluftsliv, 

−  i samverkan med Naturvårdsverket finansiera FoU-projekt om 

kunskapsuppbyggnad för förvaltning av historiskt hävdade naturtyper.  

− i samverkan med Naturvårdsverket och CBM genomföra utbildning av 

handläggare på länsstyrelserna angående skötsel av kulturpräglad natur, 

− medverka i nätverket Svenska Kulturlandskap och kulturreservatsnätverket, 

− slutför handboken om förvaltning av kulturreservat samt att 

− genomföra webbutbildning om tillgänglighet till skyddade områden i 

samverkan med Naturvårdsverket. 

Storslagen fjällmiljö 

Miljömålets precisering lyder: ”Fjällmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden 

är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av 

värdena.”  

Åtgärder 2017 som bidrar till att nå målet 

RAÄ ska 

− förbättra kvalitet, aktualitet och tillgänglighet till information om byggnader, 

fornlämningar och kulturmiljöer för skogsbruket, för planering och utbyggnad 

av vindkraft, infrastruktur m.m. samt för rekreation- och friluftsliv. 

− samverka med berörda myndigheter om utbildning för att skydda, utveckla 

och synliggöra det biologiska kulturarvet.  
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God bebyggd miljö 

Miljömålet ha tre preciseringar som är relevanta för kulturmiljöer, nämligen: (1) 

”Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och 

avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering 

samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors 

behov, för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt 

som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.”, (2) 

”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader 

och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och 

utvecklas.” samt (3) ”Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till 

bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet.” 

Åtgärder 2017 som bidrar till att nå målet 

RAÄ ska 

− slutföra myndighetens handlingsplan (2015-2017) för klimatanpassning och 

energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 

− genomföra den nationella konferensen Forum för klimat och kulturarv i 

samverkan med Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Västra 

Götalandsregionen Västarvet, Länsstyrelsen Hallands Län, Kulturmiljö 

Halland, Göteborgs Stadsmuseum, Bohusläns Museum,  

− samverka med 17 andra myndigheter under ledning av SMHI i 

Klimatanpassningsportalen, 

− förmedla den nya europeiska standarden EN 16883, Bevarande av kulturarv - 

riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader i 

samverkan med SIS och Energimyndigheten, 

− genomföra projektet Kulturmiljö i staden, 

− samverka med Boverket om PBL-kunskapsbanken, tema kulturvärde7 och 

Stadsmiljöavtal 2.0, 

− samverka med Naturvårdsverket om förstudie om vägledning om 

miljöbedömningar och vägning av olika samhällsmål  

− samverka med Trafikverket om regionala landskapsanalyser och 

Transportplanering 2.0, 

− ta fram ett strategidokument för att integrera kulturmiljö i bebyggd miljö, 

− ta fram en vägledning för statliga byggnadsminnen, 

                                                           
7 www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/ 
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− upprätthålla överinseende över byggnadsminnen och länsstyrelsernas 

tillämpning av 2 och 4 kap. kulturmiljölagen vid markingrepp i de kyrkliga 

kulturminnena samt länsstyrelsernas hantering av kyrkoantikvarisk ersättning, 

− utöva tillsyn över statliga byggnadsminnen samt tillsynsvägledning för 

kulturreservat, 

− utvärdera förutsättningarna att förena hänsyn till kulturmiljöer med 

bostadsbyggande respektive investeringar i transportinfrastruktur samt 

− förbättra kvalitet, aktualitet och tillgänglighet till information om byggnader, 

fornlämningar och kulturmiljöer för planering och utbyggnad av bebyggelse, 

vindkraft, infrastruktur m.m. samt för rekreation- och friluftsliv. 

Ett rikt växt- och djurliv 

Miljömålet har två preciseringar som är relevanta för förvaltningen av kulturmiljöer. 

De lyder: (1) ”Det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och 

kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för ett fortsatt bevarande och 

utveckling av värdena.” samt (2) ”Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, 

kulturmiljön och den biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är 

tillgänglig för människan.” 

Åtgärder 2017 som bidrar till att nå målet 

RAÄ ska 

− finansiera FoU-projektet i samverkan med Naturvårdsverket om 

kunskapsuppbyggnad för förvaltning av historiskt hävdade naturtyper, 

− samverka med Naturvårdsverket om utbildning av handläggare på 

länsstyrelserna om skötsel av kulturpräglad natur, 

− medverka i nätverket Svenska Kulturlandskap och kulturreservatsnätverket 

slutföra handboken om förvaltning av kulturreservat samt 

− samverka med Naturvårdsverket om en utbildning rörande tillgänglighet till 

skyddade områden. 
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Åtgärder från 2018 och framåt 

Det så kallade DAP-programmet8 pågår mellan 2014-2019. Programmet syftar till 

att utveckla en sammanhängande process för att skapa och tillgängliggöra 

kvalitetssäkrad information om forn- och kulturlämningar som är nödvändig för 

hänsynen i markanvändningen i de areella näringarna, i planeringen av 

infrastruktur och bebyggelse m.m. Arbetet med programmets olika delar bidrar till 

möjligheterna att möta samtliga av de så kallade naturtypsmålen. Arbetet med att 

kvalitetssäkra arkeologisk information om lämningarnas position kan till exempel 

bidra till Levande skogar genom att minska skadorna på fornlämningar i 

skogsbruket. God tillgång till kvalitetssäkrad information om fornlämningar och 

bebyggelse är också en förutsättning för ett hållbart kulturmiljöarbete i planeringen 

av bebyggelse och infrastruktur m.m. Vid sidan av detta finns även andra 

aspekter, bland annat rättsäkerhet m.m. 

 

                                                           
8 DAP är förkortning av Digital Arkeologisk Process. 


