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Sammanfattning 
Riksantikvarieämbetet fick juni 2018 i uppdrag av regeringen att samla och redovisa  
kunskap om och goda exempel på hur kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i 
plan- och byggprocesser. Denna rapport utgör redovisningen av uppdraget och har tagits 
fram i syfte att ge en bred genomlysning av integrering och tillvaratagande kulturhistoriska 
värden.  

Rapporten består av en mer kartläggande del om hur kulturvärden1 uppmärksammas i 
politiken, den nationella målstyrningen och i lagsystemen tillsammans med förutsättningar 
som finns för en integrering och ett tillvaratagande. En andra del består av en redovisning av 
olika exempel som konkret beskriver hur kulturvärden kan integreras och tas tillvara i 
planeringen och vid förvaltning. De exempel som beskrivs har samlats in från Boverket, 
genom tidigare uppdrag och projekt samt med hjälp av länsstyrelserna.  

Främst redovisas iakttagelser som rör de processer som regleras genom plan- och bygglagen 
med ett fokus på kommunens roll, ansvar och möjligheter i dessa processer. Därför beskrivs 
de ramar som bland annat lagarna ger, men också tillämpningen och planeringspraktiken. 
Uppdragets fokus på lagreglerade processer och myndigheternas agerande innebär dock att 
det finns processer och aktörer som i mindre utsträckning eller inte alls har kartlagts.  

Sammantagna iakttagelser och slutsatser kring ramverk och genomförande av plan- och 
byggprocesser samt utifrån insamlade exempel kan sammanfattas genom följande punkter: 

• Politik och regelverk ger förutsättningar för integrering och tillvaratagande av 
kulturvärden, utmaningarna ligger i implementeringen av politik och nationella mål, 
och i tillämpningen av lagreglerna. 

• Införandet av nya verktyg i samhällsplaneringen som ekosystemtjänster kan bidra till att 
lyfta kulturvärdena. Samtidigt har ett arbete påbörjats för att utveckla ramverket för 
planeringen och försöka komma till rätta med målträngsel, otydlighet hos nationella  
anspråk och andra problem som bland annat påverkar integreringen av kulturvärden. 

• Länsstyrelsens uppgift att företräda kulturvärden i plan-, bygg- och prövningsprocesser 
underlättas av statlig samordning och nationell överblick. Här kan myndigheter som 
Riksantikvarieämbetet göra mer för att skapa goda förutsättningar. 

• Flera planerings- och processförutsättningar som kan underlätta integrering och 
tillvaratagande av kulturvärden brister. Exempelvis visar statistik och tidigare studier att 
många kommuner saknar tillgång till antikvarisk kompetens i plan- och byggprocesser 
och aktuella kulturmiljöprogram. Det har också framkommit brister i hur kulturvärden 
tolkas och redovisas i översiktsplaneringen.  

forts. 

                                                      

1 Med kulturvärden menas här främst kulturhistoriska värden, men också sociala, estetiska och konstnärliga värden har 
beaktats.  



6 

• De verktyg som finns för att integrera och ta tillvara kulturvärden kan nyttjas i högre 
grad. Det gäller exempelvis i vilken omfattning kulturvärden skyddas i kommunala  
planer och bestämmelser eller hur kulturvärden uppmärksammas i byggprocessen efter 
lovprövning. 

• Planering och förvaltning av transportinfrastruktur kräver en landskapsanpassning 
inklusive ökad hänsyn till kulturvärden. Trafikverket har lagt en grund till detta genom 
bland annat en kulturmiljöstrategi, landskapsriktlinjer, arkitekturpolicy och metodik för 
kulturarvsanalyser. Utmaningar ligger även här i tillämpningen, till exempel behöver 
kulturvärden oftare och tydligare komma in i åtgärdsvalsstudier.  

• Så kallad tidig dialog mellan kommun och länsstyrelse är en framgångsfaktor för att ta 
hänsyn till kulturvärden i kommunens detaljplanering. Länsstyrelserna kan dock ha 
svårt att möta upp kommunernas behov och förväntningar på stöd och råd. 

• Kulturmiljövårdsanslaget är ett viktigt styrmedel som särskilt avsatts för kulturmiljö-
vård. Det används främst för olika vård- och underhållsåtgärder, men även för att ta 
fram kunskapsunderlag för samhällsplaneringen. Sammanhållnings- och tillväxt-
politikens program och fonder för perioden 2021–2027 har en potential att stödja och 
stimulera integreringen av kulturvärden. 

• Exempelsamlingen innehåller goda exempel på underlag, bland annat kulturmiljö-
program, och visar att samarbete över kommungränser och användning av digital teknik 
kan underlätta.  

• Exemplen visar på betydelsen av att antikvarisk kompetens och antikvariska underlag 
kommer in tidigt i plan- och byggprocesser. Stöd i form av rutiner, checklistor nätverk 
och informationsinsatser är också väsentliga för integrering av kulturvärden. 

I arbetet med uppdraget har behov av fortsatt arbete identifierats. Det gäller dels områden 
där kunskapen hos Riksantikvarieämbetet och andra myndigheter behöver fördjupas, dels 
områden där insatser kring vägledning, metodutveckling och spridning av goda exempel  
bedöms kunna påverka praktiken för integrering och tillvaratagande av kulturvärden. En stor 
del av fortsatt arbete kommer att kunna bedrivas inom ramarna för pågående samverkan 
mellan myndigheter.  

En förutsättning för en lyckad integrering av kulturvärden i plan- och byggprocesser är att 
inblandade aktörer inte ser dem som ett hinder utan som en tillgång. Att påverka attityder är 
ett arbete som Riksantikvarieämbetet inte ensamt kan bedriva, men där exempelvis 
samverkan inom området Gestaltad livsmiljö kan göra skillnad.    
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1. Uppdrag och genomförande 

1.1 Regeringsuppdraget 
Propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) antagen 2018 utgör bak-
grunden till detta uppdrag. Där tas ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livs-
miljön. Regeringen slår fast att perspektivet Gestaltad livsmiljö innebär en helhetssyn på 
formandet av livsmiljön där arkitektur, form och design ska ses som ett sammanhållet  
område där även konst, historiska sammanhang och sociala värden ingår.2  

Riksantikvarieämbetet fick juni 2018 i uppdrag av regeringen att samla och redovisa  
kunskap om och goda exempel på hur kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i 
plan- och byggprocesser.3 Detta gäller både hur framtida bebyggelse ska placeras och  
utformas och åtgärder för att ta hand om och utveckla befintlig miljö och bebyggelse. Det 
breda anslaget inrymmer en mängd aktörer som verkar inom flera processer.  

Regeringen anger i uppdraget att det är en viktig uppgift för Riksantikvarieämbetet och  
övriga aktörer inom kulturmiljöområdet att bidra till att kunskaperna ökar om bebyggelsens 
och miljöns kulturvärden. Regeringen ser ett behov av att kompetensen generellt behöver 
stärkas om hur dessa miljöer kan samspela med nybyggnation och samhällets utveckling. 
Förändringar av miljön, såsom klimatanpassningsåtgärder, tillgänglighetsanpassningar och 
upprustning av bebyggelse, bör ske med hänsyn till kulturhistoriska värden.  

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Boverket, Statens centrum för arkitektur och 
design (ArkDes) och Statens konstråd.4 Riksantikvarieämbetet ska även inhämta och ta 
tillvara länsstyrelsernas erfarenheter av kulturmiljöarbete. Ursprungligen skulle redovis-
ningen ske till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 29 november 2019, men 
tiden har förlängts till den 30 april 2020. 

1.2 Genomförande 
Utgångspunkt för genomförandet har varit att uppdraget har två delar, dels att samla och  
redovisa kunskap om hur kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i plan- och 
byggprocesser, dels att visa detta genom exempel.  

Den första delen består av en kartläggning av de ramverk som påverkar hanteringen av  
kulturvärden i plan- och byggprocesser. Till detta kopplas en sammanställning av förut-
sättningar för att ramverken ska kunna tillämpas och därifrån vidare till frågor om den 
                                                      

2 Politik för gestaltad livsmiljö, 2018, s. 16. 
3 Uppdrag till Riksantikvarieämbetet om hur kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser, 
2018. 
4 Myndigheterna har tidigare bland annat samarbetat inom regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer 
som syftade till en ökad samverkan inom politikområden med ansvar för stadsplanering, boendefrågor, gestaltning, arkitektur, 
konst och kulturmiljö. Återrapporterades i Konsten att gestalta offentliga miljöer. Samverkan i tanke och handling. Statens 
konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket, ArkDes. 2013. 
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faktiska hanteringen av kulturvärden i olika plan- och byggprocesser. Det senare bygger på 
resultat och statistik om olika påverkansfaktorer för hur kulturhistoriska värden kan 
integreras och tas tillvara. Fokus har varit sådana faktorer och förutsättningar som ger 
myndigheter ett visst handlingsutrymme att verka för en integrering och tillvaratagande av 
kulturvärden. De valda förutsättningar har även i andra sammanhang bedömts som viktiga 
genom att de har följts upp eller studerats, exempelvis som miljömålsindikatorer.  

Den andra delen utgörs av en redovisning av exempel som ska visa på hur de ramverk som 
finns och de förutsättningar dessa ger praktiskt har tillämpats så att kulturvärden tas om hand 
i olika plan- och byggprocesser. Exemplens syfte är att visa på de möjligheter som finns och 
diskutera vilka förutsättningar som har haft betydelse för att de kan betraktas som goda 
exempel. Exemplen presenteras dels i kapitel 5, dels i en bilaga. 

Ambitionen har varit att ge en samlad och bred bild av hur kulturhistoriska värden kan 
integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser. Både vad gäller placering av ny 
bebyggelse och dess utformning i samspel med befintliga kulturvärden samt av åtgärder för 
att ta hand om och utveckla befintlig miljö och bebyggelse. Metoder för att samla in 
kunskaper har varit granskning av studier och utredningar, sammanställning av statistik, 
samarbete och dialog med andra myndigheter samt insamling av exempel. 

Redovisningen av uppdraget utgår ifrån redan känd kunskap hos Riksantikvarieämbetet eller 
de samarbetande myndigheterna. Inga nya undersökningar eller insamlingar av ny kunskap 
har gjorts inom ramen för uppdraget. 

 Analys av tidigare utredningar och studier 
Utgångspunkten för rapporten utgörs av tidigare utredningar och studier på området. Det 
gäller exempelvis Riksantikvarieämbetets olika utredningar om hur kulturvärden hanteras i 
olika plan- och byggprocesser samt Boverkets återkommande analyser av miljömålsenkäten 
och plan- och byggenkäten. De studier och utredningar som använts redovisas i referens-
listan i slutet av rapporten.   

 Sammanställning av tillgänglig statistik  

Den statistik som redovisas i rapporten har tagits fram av Riksantikvarieämbetet i samband 
med tidigare studier och av Boverket vid bland annat uppföljningen av plan- och bygglagens 
tillämpning. Den senare bygger på årligen insamlat material från länsstyrelser och 
kommuner via Boverkets plan- och byggenkäter kring planering, lov, byggande och tillsyn. 
Underlaget består också av material från mark- och miljödomstolarna samt mark- och 
miljööverdomstolen. Ett urval av Boverkets öppna data från plan- och byggenkäterna har 
även använts inom detta uppdrag. 

Boverket ansvarar även för uppföljningen på en nationell nivå av miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö. Miljömålsenkäten är en del av denna uppföljning och enkäten riktar sig till 
landets kommuner. Främst har den statistik som finns för uppföljningen utifrån indikatorerna 
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Antikvarisk kompetens, Kulturmiljöprogram och Skyddad bebyggelse använts för denna 
rapport.5 

 Samarbete och dialog 
Uppdraget har genomförts i samarbete med Arkdes, Boverket och Statens konstråd i form av 
en myndighetsövergripande arbetsgrupp. Löpande kontakter har tagits och möten genom-
förts i syfte att inhämta och diskutera kunskaper och erfarenheter inom området. Dessa 
myndigheter har även bidragit med underlag som används i redovisningen av uppdraget.  

I syfte att inhämta och ta tillvara länsstyrelsernas kunskaper och erfarenheter genomfördes 
den 21 januari 2020 en workshop.6 Förutom att ge aktuell information om genomförandet av 
uppdraget diskuterades frågor om förutsättningarna för integrering.7 Ytterligare en avsikt var 
att fånga upp och diskutera goda eller lärande exempel.8 Resultatet från workshopen har 
nyanserat bilden av hur kulturvärden kan integreras och tas tillvara, särskilt gällande vad 
som behöver finnas på plats och fungera för att integrering och tillvaratagande ska lyckas. 
Flera av de exempel som samlades in från länsstyrelserna har använts i denna redovisning. 
Programmet för workshopen framgår av bilaga 2. 

 Insamling och urval av exempel 
Förutom nyss nämnda workshop har exempel samlats in från Boverket och från tidigare 
uppdrag och projekt utförda av Riksantikvarieämbetet. De är alltså inte utvalda utifrån en 
total eller systematisk genomgång.  

Exemplen som redovisas är lärande ur en särskild aspekt eller hanterar integreringen av 
kulturhistoriska värden på ett bra sätt. Ingen bedömning har gjorts om de är bra i alla sina 
delar, exempelvis om rimligheten i de värderingar som gjorts eller kvaliteten i riktlinjer, råd 
och anvisningar. Exemplen visar snarare på alternativa sätt att lösa frågor, än att vara de ur 
alla synvinklar ”bästa” exemplen. En spridning mellan städer och landsbygd har efter-
strävats.  

Ambitionen är att koppla exemplen till de förutsättningar som beskrivs i kapitlen innan. De 
flesta exemplen speglar kommunala förutsättningar, som en följd av det fokus som redo-
visningen i sin helhet har. Exemplen visar sätt att hantera integreringen av kulturvärden i 
olika plan- och byggprocesser och redovisar hur man har lyckats hantera de problem som 
redovisningen i denna rapport i övrigt pekar på.   

                                                      

5 Boverket, 2019, Öppna data - Resultat från miljömålsenkäter..  
6 Riksantikvarieämbetet, 2020, Program Kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser. En workshop med länsstyrelsernas 
kulturmiljö- och planfunktioner. I workshopen deltog 55 tjänstepersoner från 16 länsstyrelser (kulturmiljö- och planfunktioner) 
samt representanter från Boverket och Statens konstråd  
7 Två frågor ställdes: 1. Vad bedömer ni är de viktigaste förutsättningarna för att integrera och ta tillvara kulturhistoriska värden 
i plan- och byggprocesser? 2. Vad kan stärka förutsättningarna för att integrera och ta tillvara kulturvärden 
8 Exemplen diskuterades inom fyra teman. 1. Bebyggelse- och infrastrukturprojekt där kulturvärden tagits till vara. 2. 
Kunskapsunderlag, planeringsunderlag och beslutsunderlag. 3. Information, rådgivning och annat stöd. 4. Säkerställa, vårda 
och underhålla kulturvärden.  
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1.3 Avgränsningar 
Riksantikvarieämbetet har valt att ta sig an uppdraget brett och utifrån processer som drivs 
av kommunala och statliga aktörer. En tyngdpunkt ligger emellertid på kommunens roll 
kopplad till plan- och bygglagen, eftersom en stor del av integreringen av kulturvärden sker 
på den nivån. Till detta kommer att det underlag som rapporten bygger på i första hand rör 
kommunala processer, vilket begränsar möjligheten till en bredare analys. Rapporten tar 
även upp hur kulturvärden tas om hand av statliga myndigheter, bland annat i samband med 
processer kopplade till kulturmiljölagen och miljöbalken. Således studeras inte alla aspekter 
av integrering av kulturvärden, till exempel behandlas inte de arkeologiska processer som 
föregår byggnation.  

Förvaltning avgränsas till staten som fastighetsägare och förvaltningsfrågor kopplade till 
tillgänglighets- och klimatanpassning. Det innebär till exempel att efterkrigstidens bostads-
områden inte behandlas trots att det är en stor utmaning. Inte minst är det en utmaning att 
förena krav på energieffektivisering med bevarande av kulturhistoriska värden. Även andra, 
såsom privata fastighetsägare och civilsamhället, spelar en stor roll för omhändertagande av 
kulturvärden men behandlas inte i denna redovisning. 

1.4 Definitioner och begrepp 
Integrera  
Avser att kulturvärden eller kulturhistoriska värden införlivas i plan- och byggprocesser 
samt att involverade aktörer i dessa processer har kunskaper om och förståelse för dessa 
värden. En integrering har fallit väl ut när en plan- och byggprocess genomförts med sådan 
omsorg att kulturmiljöns kvaliteter och värden bevarats, använts och utvecklats.    

Kulturhistoriskt värde 
Avser de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta 
och förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden och sammanhang − samt 
därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag.9 
Begreppet används i kulturmiljölagen, förordningen om statliga byggnadsminnen, förord-
ningen om bidrag till arbetslivsmuseer, förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer samt plan- och bygglagen. 

Kulturmiljö 
Avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierad grad präglats av 
olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas 
till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, 
en bygd eller region. Det kan röra sig om intensivt nyttjade stads- eller industriområden 
såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara 

                                                      

9 Riksantikvarieämbetet, 2015, Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Grundläggande förhållningssätt för arbete med 
att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, s. 12. 
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landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner 
som är knutna till en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.10 

Kulturvärde 
Avser samlingsbenämning för sådana värden som tillskrivs företeelser, med utgångspunkt i 
kulturhistoriska, sociala och estetiska aspekter.11 Bebyggelsens och landskapets kulturvärden 
kan bedömas utifrån dessa perspektiv som sedan kan, var för sig eller tillsammans, motivera 
olika åtgärder för att kulturvärden tas tillvara i exempelvis den kommunala planeringen.12 I 
denna redovisning används kulturvärde främst utifrån att det är de kulturhistoriska 
aspekterna som avses. Begreppet kulturvärden används i miljöbalken, plan- och bygglagen, 
plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler.  

Plan- och byggprocesser 
Avser de plan- och byggprocesser som hör till planering, planläggning, lovprövning och 
tillsyn i enlighet med reglerna i plan- och bygglagen, miljöbalken, väglagen, lagen om 
byggande av järnväg med flera sektorlagar. Plan- och byggprocesser innefattar även 
förvaltning och därmed processer kring drift, underhåll, reinvesteringar. Likaså kan 
processerna innefatta informella eller halvformella planeringsskeden inom den fysiska 
planeringen, exempelvis kommunernas arbete med markanvisningar, arkitekttävlingar och 
Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier och väg- och järnvägsplaner. De plan- och 
byggprocesser som förekommer hos kommuner, Trafikverket och förvaltare är särskilt i 
blickfånget i denna redovisning.  

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd på följande sätt: 

Kapitel 1 ger en bakgrund till regeringsuppdraget och beskriver hur arbetet med uppdraget 
har genomförts samt hur Riksantikvarieämbetet har tolkat och avgränsat det. 

I kapitel 2 ställs de sammanhang som kulturvärden ingår i och de regelverk som styr 
hanteringen av kulturvärden samman. Här beskrivs grunden för integrering av kulturvärden. 

Kapitel 3 behandlar de förutsättningar som finns för att kulturvärden integreras och tas 
tillvara med en tyngdpunkt på sådana som myndigheter bedöms ha ett visst handlings-
utrymme inom. Här redovisas också identifierade kunskapsbrister. 

Kapitel 4 redovisar och diskuterar vad tidigare studier har visat kring hur kulturvärden 
integreras. Det handlar om översikts- och detaljplanering, byggprocesser och planering av 
transportinfrastruktur. Även här redovisas kunskapsbrister.  

                                                      

10 Riksantikvarieämbetet, 2015, Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Grundläggande förhållningssätt för arbete med 
att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, s. 13. 
11 Riksantikvarieämbetet, 2015, Plattform Kulturhistorisk värdering och urval, s. 13. 
12 Boverket, 2017, PBL kunskapsbanken, Vad är kulturvärde?  
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Kapitel 5 beskriver och ger ett antal exempel på integrering av kulturvärden fördelat på 
metoder och verktyg, kunskapsunderlag, översiktsplanering, nybyggande och förvaltning. 
Exemplen ska redovisa vilka förhållanden som underlättar integrering av kulturvärden.  

Kapitel 6 redovisar Riksantikvarieämbetets samlade iakttagelser och slutsatser tillsammans 
med fortsatt samverkan och framtida insatser.  
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2. Ramverk för integrering av 
kulturvärden 
I det här kapitlet beskrivs några viktiga komponenter i det ramverk som ger utgångspunkter 
för integrering av kulturvärden i plan- och byggprocesser. Det handlar bland annat om hur 
kulturvärden uppmärksammas i relevanta politikområden, funktionen hos den nationella 
målstyrningen och hur lagsystemen styr, stöttar och bör tillämpas. Myndighetssamverkan är 
ett sätt att förverkliga den politik som rör kulturvärden, men även politiken inom nära-
liggande områden som arkitektur och för olika miljöaspekter. Information, vägledning och 
ekonomiska styrmedel kan också spela en roll för integreringen av kulturvärden i plan- och 
byggprocesser. 

2.1 Kulturvärden är synliga i politik och nationella mål 
Kulturmiljö och kulturvärden befinner sig i skärningspunkten mellan flera politikområden. 
Kulturvärden har en hemvist inom framför allt kulturpolitiken men uppmärksammas alltmer 
i andra politikområden med tillhörande nationella mål och andra styrmedel. 

 Kulturvärden spelar roll för en hållbar utveckling 
Gemensamt för de flesta politikområden där kulturvärden uppmärksammas är strävanden 
efter en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Detta kräver ett komplext 
förhållningssätt till kulturvärden, där såväl kulturmiljöns ”egenvärde” som instrumentella 
perspektiv behöver beaktas.13 

Kulturvärden behöver till att börja med hanteras utifrån kulturhistoriska utgångspunkter där 
strukturer, miljöer och artefakter bevaras, används och utvecklas med tanke på bland annat 
framtida generationers möjligheter att ta del av och tolka historien. Hållbar utveckling 
förutsätter att kulturarvet ”ska framträda i hela sin komplexitet”.14 

Kulturvärdenas betydelse för hållbar utveckling kan också vara av instrumentell karaktär. De 
kan stimulera social hållbarhet genom att bidra till positiva och inkluderande identiteter. 
Människor kan bli engagerade i demokratiska processer via kulturvärden och på så sätt 
skapar de delaktighet.15  

Kulturvärden kan ha betydelse för ekonomisk hållbarhet genom att bidra till attraktiva 
miljöer både i städer och på landsbygden. Orter, bygder och regioner kan använda 

                                                      

13 Agenda 2030, med 17 globala mål för hållbar utveckling, håller på att implementeras i Sverige. Här finns också 
beröringspunkter med kulturvärden. Se även Regeringskansliet, 2018, Handlingsplan Agenda 2030 — 2018–2020. 
14 Kulturarvspolitik, 2017, s. 68. 
15 Se bland annat Boverket, 2020, Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet. En introduktion till stöd för 
översiktlig planering.  
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kulturvärden för att skapa starka platsidentiteter och för att marknadsföra sig i syfte att 
attrahera turism, inflyttning och investeringar. 

När det gäller kulturvärdenas betydelse för miljömässig hållbarhet kan det exempelvis 
handla om de naturvärden och den biologiska mångfald som är ett resultat av den 
kulturpåverkade naturen. Förvaltningen av kulturmiljöer kan också innebära ett 
resurseffektivt sätt att använda och förnya den byggda miljön. 

 Kulturmiljömål är relevanta för planering och byggande 
Kulturvärden – som kulturmiljöanknutna egenskaper, strukturer och värden – behandlas 
inom kulturpolitiken. De kulturpolitiska målen talar om kulturen som en ”kraft” och om 
allas möjligheter att delta i kulturlivet, men här finns också en formulering om ”kulturarv 
som bevaras, används och utvecklas”16 – och här ingår förstås kulturmiljön.  

Vidare har riksdagen beslutat om nationella mål som från 2014 gäller för det statliga kultur-
miljöarbetet.17 Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet, men ska även 
kunna vägleda kommuner och landsting.18 

Målen för kulturmiljöarbetet är relevanta för myndigheters och kommuners agerande i plan- 
och byggprocesser. Inte minst gäller detta formuleringarna om mångfald av kulturmiljöer 
och om en helhetssyn på förvaltningen av landskapet. Länsstyrelserna, som haft i uppdrag att 
redovisa hur man avser att arbeta för målens uppfyllelse, återkommer ofta till att agerandet 
inom samhällsplaneringen ger en möjlighet att bidra till måluppfyllelsen.19 

 Gestaltad livsmiljö lyfter kulturvärden 
Politiken för gestaltad livsmiljöhar bland annat inneburit inrättande av en riksarkitekt, en rad 
regeringsuppdrag samt ett nytt nationellt mål:20 

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda 
förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön” 21 

I målet anges att detta ska uppnås bland annat genom att estetiska, konstnärliga och kultur-
historiska värden tas till vara och utvecklas. 

                                                      

16 Tid för kultur, 2009, s. 26.  
17 De fyra nationella målen innebär att kulturmiljöarbete ska främja: ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer 
som bevaras, används och utvecklas; människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön; ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser samt en 
helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. 
18 Kulturmiljöns mångfald, 2013, s. 35. 
19 Riksantikvarieämbetet, 2015, Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet – myndigheters arbete för att bidra till målens 
uppfyllelse.  
20 Se vidare Politik för gestaltad livsmiljö, 2018. 
21 Politik för gestaltad livsmiljö, 2018, s. 19. 
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Regeringen har identifierat fyra aktörer som är extra viktiga i arbetet med Gestaltad livs-
miljö: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Myndigheternas 
verksamheter fångar tillsammans den gestaltade livsmiljöns grundläggande byggstenar. 
Myndigheternas samverkan leds av Boverket. Denna samverkan gäller till exempel ett 
dussintal regeringsuppdrag, bland annat detta uppdrag om kulturhistoriska värden i plan- och 
byggprocesser. 

De aspekter som tas upp inom politiken för Gestaltad livsmiljö motsvaras på internationell 
nivå av Davosdeklarationen22 och dess betoning på hög kvalitet inom konceptet Baukultur. 
Davosdeklarationen skrevs under av de europeiska kulturministrarna i januari 2018. Där ges 
kulturen och kulturarvet en framträdande roll och ses som själva kärnan för utvecklingen av 
Baukultur och därmed är det även kulturen och kulturarvet som ska utgöra drivkraft för 
såväl ekonomisk, social som miljömässig hållbarhet. I såväl Gestaltad livsmiljö som i 
Davosdeklarationen är människan och hennes behov utgångspunkten för de insatser som ska 
göras. Gemensamt är också betoningen på att kvalitet ska gå före kortsiktiga ekonomiska 
överväganden. 

 Målträngsel och konflikter kring anspråk ett problem för 
planeringen 
I den svenska politiken är intresset för målstyrning stort. Mål av olika karaktär sätts inom 
olika politikområden och sektorer. Inte sällan förväntas målen vara kvantitativt uppföljnings-
bara och möjliga att implementera lokalt och i processer som exempelvis fysisk planering. 
Uppföljningen är ofta tänkt ske med hjälp av indikatorer. Dessa kan även fungera som 
preciseringar av målen och bildar på så sätt utgångspunkt för implementering. Resultatet av 
det stora intresset för målstyrning blir till en komplex styrning, något som bland annat 
uppmärksammats inom transportpolitiken.23 Boverket har identifierat fler än 100 nationella 
mål som är av betydelse för den fysiska planeringen.24 Här råder alltså något som kan kallas 
målträngsel.  

Boverket har, på regeringens uppdrag, tagit fram ett förslag som innebär att dessa drygt 100 
mål ersätts med sju mål (med indikatorer) som bland annat kommunerna ska förhålla sig till 
i sin planering. I Boverkets förslag ingår ”kulturvärden” i ett av de sju målen, nämligen 
målet Attraktiva livsmiljöer. Boverkets förslag togs fram 2015 men aktualiserades 2018 som 
underlag för Regeringskansliets arbete med en nationell strategi för fysisk planering, någon 
strategi har ännu inte beslutats.25 

Som nämnts finns nationella mål för kulturmiljöarbete samt för arkitektur, form och design 
som är av relevans för plan- och byggprocesser. I systemet med nationella miljökvalitetsmål 
ingår också kulturvärden. I tio av de 16 målen samt i generationsmålet finns formuleringar 
kring kulturmiljö. Flera av målen är betydelsefulla för plan- och byggprocesser, inte minst 
                                                      

22 Davos Declaration 2018, Federal Office of Culture, Schweiz. 
23 Trafikanalys, 2017, Ny målstyrning för transportpolitiken. 
24 Boverket, 2015, Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering. 
25 Boverket, 2015, Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering.  
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målet God bebyggd miljö (som Boverket ansvarar för uppföljningen av). I sitt eget 
miljömålsarbete har Riksantikvarieämbetet prioriterat bland annat God bebyggd miljö.26  

Det finns förstås målkonflikter mellan, men även inom, de olika politikområdena. Det kan 
alltså finnas konflikter mellan kulturvärden och andra intressen som tillgänglighet, 
arkitektur, bostadsbyggande och ekologiska funktioner. Miljömålsrådet har gjort bedöm-
ningen att fler anspråk och skärpta konflikter ökar behovet av att se över instrumenten för 
bland annat avvägningar mellan konkurrerande anspråk.27 Detta beskrivs som ett nytt 
ramverk för nationell planering och arbetet med ramverket har, när detta skrivs i april 2020, 
precis startat. Riksantikvarieämbetet deltar i arbetet med att utveckla det nationella 
ramverket, ett arbete som leds av Boverket. 

 Ekosystemtjänster kan synliggöra kulturvärden 
Ekosystemtjänster är ett begrepp som används alltmer och som handlar om att synliggöra 
och värdera de nyttor som människa och samhälle har av de tjänster som ”naturen” till-
handahåller. Här ingår kulturella ekosystemtjänster som en av kategorierna. Kulturella 
ekosystemtjänster avser sådana immateriella kvaliteter som kulturmiljön kan bidra med, 
kanske i första hand attraktivitet och upplevelser. Kulturhistoriska perspektiv avspeglas 
därmed inte med automatik i till exempel en planeringsprocess som fokuserar på att hantera 
och utveckla ekosystemtjänster. 

2.2 Myndighetssamverkan kring kulturvärden har 
ökat 
Regeringen har uppmärksammat behovet av sektorsintegrering av kulturvärden i olika 
politikområden, bland annat genom att ge uppdrag om kulturmiljöstrategier för tio 
myndigheter.28 Uppdragen avrapporterades i oktober 2019 och Riksantikvarieämbetet har i 
januari 2020 avrapporterat sitt uppdrag att stödja myndigheterna i deras regeringsuppdrag 
med att ta fram kulturmiljöstrategier.29 Av särskild betydelse för plan- och byggprocesser 
inklusive förvaltning är Boverkets30, Trafikverkets31, Fortifikationsverkets32 och 
Fastighetsverkets33 strategier. 

                                                      

26 Riksantikvarieämbetet, 2017, Riksantikvarieämbetets strategiska plan: 2018–2020.   
27 Miljömålsrådet, 2020, Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2020–2022. Miljömålsrådet beslutade i februari 2020 om 
detta programområde. 
28 Uppdrag till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Trafikverket, 
Tillväxtverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket att utarbeta vägledande 
strategier för kulturmiljöfrågor, 2017.  
29 Riksantikvarieämbetet, 2020, Uppdrag att stödja tio myndigheters utarbetande av vägledande strategier för 
kulturmiljöfrågor. Slutrapport. 
30 Boverket, 2019, Strategi för Boverkets arbete med kulturmiljöfrågor.  
31 Trafikverket, 2019, Regeringsuppdrag: Trafikverkets kulturmiljöstrategi. 
32 Fortifikationsverket, 2019, Vägledande strategi för kulturmiljömiljöer. 
33 Statens fastighetsverk, 2019, Vägledande strategi för kulturmiljöarbetet – en hållbar värld där SFV gör skillnad.  
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I de myndighetsgemensamma åtgärder som bedrivs inom ramen för Miljömålsrådet finns 
flera som har betydelse för integreringen av kulturvärden i fysisk planering (inklusive 
infrastrukturplanering) – åtgärder om bland annat statligt planeringsunderlag, regionala 
landskapsanalyser, transportplanering.34 

En stadspolitik håller på att etableras. Den som finns idag innefattar också tillvaratagande av 
kulturvärden. Detta framgår bland annat av regeringens strategi för levande städer.35 Den är 
en av utgångspunkterna för arbetet i Rådet för hållbara städer där framför allt myndigheter 
samverkar. Riksantikvarieämbetet ingår sedan 2019 i rådet, vilket leds av riksarkitekten.  

Agenda 2030 implementeras för närvarande i Sverige. Kulturmiljövården finns framför allt 
under mål 11 om hållbara städer och samhällen där delmålet 11.4 benämns Skydda världens 
natur- och kulturarv. I regeringens handlingsplan36 synliggörs bland annat kopplingarna 
mellan Agenda 2030 och stadspolitiken – kopplingarna till regeringens strategi för levande 
städer och till Rådet för hållbara städer. 

2.3 Lagsystemen ger stöd för integrering 
Lagstöd för integreringen av kulturvärden i plan- och byggprocesser återfinns i bland annat 
plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken (MB), kulturmiljölagen (KML), lag om byggande 
av järnväg (LBJ) och väglagen (VägL). Redogörelsen nedan för lagsystemen har delats upp 
utifrån processernas olika syfte och funktion. Några lagreglerade processer genererar 
utgångspunkter för integrering i efterföljande plan- och byggprocesser medan andra 
processer är sådana som reglerar plan- och byggprocesser där kulturvärden kan integreras. 

 Planeringsprocesser kan skapa utgångspunkter för 
integrering 

Det finns en rad lagreglerade processer som genererar planeringsunderlag och ställnings-
taganden som bildar utgångspunkter för att integrera kulturvärden i efterföljande plan- och 
byggprocesser. Processer som kan skapa utgångspunkter för integrering är framför allt: 

• Utpekande av geografiska områden med kulturvärden av betydelse för turism och 
friluftsliv, 4 kap. 2–8 §§ MB  

• Utpekande av betydelsefulla områden och områden av riksintressen, 3 kap. 6 § MB  

• Länsstyrelsens tillhandahållande av kunskaps- och planeringsunderlag, 3 kap. 12 § MB  

• Översiktsplanering, 3 kap. PBL  

• Utpekande av byggnader och bebyggelseområden som inte får förvanskas och där 
bygglovsbefrielse inte gäller, 8 kap. 13§ PBL  

                                                      

34 Se vidare bland annat Miljömålsrådet, 2019, Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2019 och Miljömålsrådet, 2020, 
Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2020–2022. 
35 Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling, 2018. 
36 Handlingsplan Agenda 2030 — 2018–2020, 2018. 
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Riksintresseområden – och andra betydelsefulla områden 
De geografiska riksintresseområdena som återfinns i 4 kap. miljöbalken är sådana områden 
som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till sina natur- och kulturvärden. För många 
av områdena, till exempel de i lagen utpekade kustområdena, handlar kulturvärdena om att 
värdena är viktiga för turism och friluftsliv. Utpekandena av områdena har många år på 
nacken och planeringsunderlagen är ålderstigna och inte samordnade.37 I övrigt saknas 
kunskap om hanteringen av dessa områden i plan- och byggprocesser.  

I 3 kap. miljöbalken regleras hushållningen med allmänna intressen som bland annat 
kulturmiljö, naturvård och friluftsliv.38 Det är med stöd av dessa bestämmelser som 
Riksantikvarieämbetet pekar ut kulturmiljövårdens riksintressen. Dessa riksintressen, som 
för närvarande är fler än 1 500, ska tillsammans ge en bred bild av landets historia och 
kulturhistoriska utveckling, med de regionala variationer och särdrag som varit betydelse-
fulla för denna utveckling (se vidare avsnitt 3.3).39 

Hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken innebär också att kulturmiljöer som 
bedöms ha betydelse ur allmän synpunkt så långt möjligt ska skyddas mot påtaglig skada. 
Sådana kulturmiljöer är dock inte identifierade i statliga planeringsunderlag och det saknas 
kunskap om i vilken utsträckning sådana områdena pekas ut i kommunernas översiktsplaner 
(se även nedan om översiktsplanering). 

Kulturvärden kan även ingå som ett motiv för betydelsefulla områden för naturvård och 
friluftsliv. Till exempel ingår kulturmiljöupplevelser som en utgångspunkt för fler än 200 av 
de 312 riksintresseområdena för friluftslivet.40 Någon sammanställning eller närmare analys 
av vilken typ av kulturvärden det rör sig om har inte gjorts. 

Boverket bedömer att kriterierna för riksintresseanspråk enligt 3 kap. miljöbalken är för-
åldrade och otydliga.41 Regeringen har i januari 2020 gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag 
att se över kriterierna och anspråken för kulturmiljövårdens riksintressen. Enligt uppdraget 
ska översynen leda till en kraftig minskning av såväl antalet riksintressen som deras samlade 
areella utbredning.42 

Översiktsplanering 
Genom översiktsplanen ska kommunen ge sin syn på hur de allmänna intressena, bland 
annat kulturvärden, ska tillvaratas. Därmed anger översiktsplanen hur de allmänt hållna 
bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i miljöbalken ska tillämpas. 
Översiktsplanen är därför ett väsentligt underlag och stöd i sådana frågor där bestäm-
melserna om hushållning med mark- och vattenområden ska tillämpas – vid detaljplanering, 

                                                      

37 Se bland annat SOU 2015:99, Planering och beslut för hållbar utveckling. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser, s. 414 ff. 
38 Se bland annat kap. 3 § 6 miljöbalken. 
39 Se Riksantikvarieämbetet, 2017, Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens riksintressen. 
40 Naturvårdsverket, 2016, Riksintresse för friluftslivet, ej publicerad. 
41 Boverket, 2017, Slutredovisning av uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen. 
42 Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse, 2020. Motsvarande uppdrag har getts till 
ytterligare några av riksintressemyndigheterna, bland annat Naturvårdsverket och Trafikverket. 
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vid prövning av bygglov utanför detaljplan, samt vid domstolars och myndigheters 
avgöranden i prövningsmål. 

Områden samt fysisk miljö i övrigt som på grund av sina kulturvärden har betydelse från 
allmän synpunkt ska enligt 3 kap. miljöbalken så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada deras värden. I översiktsplanen kan kommunen redovisa hur de 
avser att tillgodose detta krav. När det gäller riksintressen ska översiktsplanen ange hur man 
tänker tillgodose dem. Genom att tydliggöra vilka egenskaper som konstituerar ett områdes 
värden går det att bedöma vilka förändringar som går att genomföra utan att skada värdena 
och hur man kan utnyttja värdena som en resurs vid förändringar (se avsnitt 4.1 och 
exemplen i avsnitt 5.3.). 

Länsstyrelsens planeringsunderlag 
Miljöbalken innehåller bestämmelser om att länsstyrelsen ska ställa samman utredningar, 
program och annat planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen med mark och 
vatten i länet och som finns hos statliga myndigheter. Tanken är att planeringsunderlaget ska 
vara tillgängligt för kommuner, myndigheter och exploatörer för användning i samband med 
plan- och byggprocesser.  

Tillgängligheten till länsstyrelsens planeringsunderlag har ökat genom webbplattformen 
Planeringskatalogen som etablerats och fortlöpande kompletteras.43   

Problem som allmänt har uppmärksammats är att planeringsunderlagen är sektoriserade, 
okoordinerade och att de exempelvis inte svarar mot de mål som politiken ger som 
utgångspunkt för bland annat den fysiska planeringen (se även avsnitt 3.4 och 3.5).44  

Byggnader och bebyggelseområden som inte får förvanskas 
Byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får enligt plan- och bygg-
lagen inte förvanskas. Även om det inte är något krav är det ändå lämpligt om kommunerna i 
förväg har tagit ställning till vilken bebyggelse som är att anse som särskilt värdefull, bland 
annat eftersom det påverkar bygglovskrav och bygglovshantering. Detta kan till exempel 
göras genom riktlinjer i översiktsplan (se avsnitt 4.1).  

 Planeringsprocesser kan säkerställa kulturvärden  

Det finns processer som styr beslut om bebyggelseutveckling och markanvändning eller som 
på annat sätt reglerar byggande, förvaltning och skydd av kulturvärden. Sådana processer 
kan säkerställa att kulturvärden tillvaratas i plan- och byggprocesser. 

                                                      

43 Länk till webbplattformen https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/ (2020-04-27). 
44 Uppgifterna kommer från den myndighetsgemensamma miljömålsåtgärden Samverkan i samhällsplaneringen (kommer att 
avrapporteras under 2020). Se även Miljömålsrådet, 2019, Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2019.  

https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
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Lagreglerade processer i vilka integrering eller skydd av kulturvärden behöver ske är bland 
annat: 

• Detaljplanläggning och områdesbestämmelser, 4 och 5 kap. PBL  

• Lovprövning, 9 kap. PBL  

• Åtgärdsvalsstudier, ÅVS (för väg- och järnvägsprojekt), järnvägsplan och vägplan 

• Tillståndsprövning med miljöbedömning, miljöbalken och sektorslagarna 

• Byggnadsminnesförklaring, 3 kap. KML  

• Områdesskydd, 7 kap. miljöbalken (natur- och kulturreservat) 

Detaljplanläggning och områdesbestämmelser 
Detaljplan enligt PBL reglerar rättigheter att bygga. Detaljplaneringen är därmed viktig för 
hur framför allt den bebyggda miljön och dess kulturvärden bevaras, används och utvecklas.  

I arbetet med att ta fram en detaljplan eller områdesbestämmelser ska det tydliggöras vilka 
kulturvärden området har och hur de påverkas av den föreslagna förändringen. I planbeskriv-
ningen ska kommunen bland annat beskriva och redovisa planens konsekvenser och de 
överväganden som har gjorts med hänsyn till motstående intressen. 

Detaljplanen har också potential att fungera som ett viktigt redskap för att säkerställa och 
värna kulturhistoriska värden. Med hjälp av planbestämmelser kan alltifrån enskilda 
värdefulla detaljer och byggnader till hela bebyggelsemiljöer skyddas.  

Utanför detaljplanelagt område krävs normalt inget rivningslov och det är nästintill omöjligt 
att hindra rivning med hjälp av PBL. Det krävs inte rivningslov för att riva exempelvis ett 
bostadshus eller komplementbyggnad. Ett sätt att skydda byggnader och bebyggelsemiljöer 
utanför detaljplan från rivningar är att ta fram områdesbestämmelser. Det är också viktigt att 
informera kommuninvånare och fastighetsägare om vilka värden deras hus har och genom 
att öka intresset för kulturmiljön kan rivningar motverkas (se avsnitt 3.2.3).  

Lovprövning 
I PBL ställs det ett antal krav som ska tillgodoses när man ändrar eller uppför en byggnad. 
Det gäller bland annat varsamhetskravet och förbudet mot att förvanska en byggnad som är 
särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt. Det är byggföretagets ansvar att kraven upp-
fylls och de gäller alltid, oberoende av om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte. I bygglovs-
processen ges möjlighet till dialog mellan byggare och byggnadsnämnd om hur en åtgärd 
kan utföras så att bland annat kulturvärdena tillgodoses.   

Vid bygglov utanför detaljplanelagt område ska utöver de krav som ställs inom detalj-
planelagt område, även prövas mot bland annat hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken och de bestämmelser om skydd av områdens kulturvärden som finns där, till 
exempel kulturmiljövårdens riksintressen (se avsnitt 4.1.3). 
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Åtgärdsvalsstudier och efterföljande planläggning 
Trafikverket ansvarar för att bygga, bygga om, driva och underhålla de statliga vägarna och 
järnvägarna. När det gäller utvecklingen av transportinfrastrukturen ska den så kallade 
fyrstegsprincipen tillämpas. För att kunna tillämpa fyrstegsprincipen arbetar Trafikverket 
med åtgärdsvalsstudier (ÅVS). ÅVS är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med framför 
allt kommuner och regioner. Arbetsmetodiken innebär ofta att berörda aktörer arbetar 
tillsammans i dialog- och workshopform. Länsstyrelsen kan vara engagerad i ÅVS, men 
detta är långt ifrån alltid fallet. Trafikverkets handbok för ÅVS tar upp behovet av underlag 
för fornlämningar och annat kulturarv.45 

Resultatet av en ÅVS blir inte sällan att sådana åtgärder ska vidtas som kräver en vägplan 
eller en järnvägsplan. En antagen plan innebär att Trafikverket får tillstånd att ta marken i 
anspråk för att bygga eller bygga om vägen eller järnvägen. Planarbetet kan beskrivas som 
en slags förprojektering där anläggningens lokalisering och principiella utformning läggs 
fast. Efter planen tas en bygghandling fram som styr själva byggandet av anläggningen och 
genomförandet av eventuella skyddsåtgärder. Även här finns vägledning som berör behovet 
av kulturmiljöunderlag, landskaps- eller kulturarvsanalyser. Skyddsåtgärder kan avse 
åtgärder för kulturmiljön. Trafikverket bedriver 2019–2020 ett utvecklingsarbete som bland 
annat innefattar ställningstaganden och förhållningssätt till kulturmiljökompensation (se 
även avsnitt 5.4.4.).46   

Tillståndsprövning enligt miljöbalken och sektorslagarna 
För somliga verksamheter och åtgärder krävs förhandsprövning av domstol eller förvalt-
ningsmyndighet. Detta kan till exempel gälla vattenverksamhet, industriella verksamheter, 
kraftledningar, täkter och upplag. Prövningen är en avvägning mellan enskilda och allmänna 
intressen som till exempel kulturvärden. Prövningsreglerna varierar mellan de olika lagarna. 
I många fall ska dock miljöbalkens allmänna hänsynregler tillämpas. Detta innebär att det 
finns krav på verksamhetsutövaren. Här är några viktiga exempel på dessa hänsynsregler och 
hur de tänkbart kan träffa kulturvärden47: 

• Omvänd bevisbörda: vid prövning och tillsyn är det verksamhetsutövare som är skyldig 
att visa att hur hänsyn med mera har tagits till … kulturmiljön 

• Försiktighetsprincipen: Redan risken för skador på … kulturmiljön … medför en 
skyldighet att vidta åtgärder. 

• Lokaliseringsprincipen: Man ska välja en sådan plats att ändamålet kan uppnås med 
minsta intrång och olägenhet … för kulturmiljön. 

Riksantikvarieämbetet har, i samband med Naturvårdsverkets så kallade miljöbalksprojekt48, 
framfört att det finns brister i praktiken när det gäller hur kulturvärden hanteras i förhållande 

                                                      

45 Trafikverket, 2015, Åtgärdsvalstudier – nytt steg i planering av transportlösningar – handledning 
46 Miljömålsrådet, 2019, Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2019, s 38 f. 
47 Se vidare Hedlund, 2016, Miljöbalken – vår viktigaste kulturmiljölag?, s. 92 ff. 
48 Projektet Strategiskt arbete med miljöbalkens systemfrågor eller populärt miljöbalksprojektet bedrevs 2015-2017. 
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till exempelvis prövningsprocessen och hanteringen av kunskapskravet och den omvända 
bevisbördan. 

Vidare finns det möjligheter för prövningsmyndigheten att förknippa ett tillstånd med så 
kallade särskilda villkor. Sådana villkor kan tänkbart syfta till att säkerställa kulturvärden.  

Miljöbedömning – en process för integrering 
Miljöbedömningar syftar i första hand till att integrera miljöaspekter när projekt utformas 
eller när en plan eller ett program tas fram. Förutom integreringen innebär miljöbedömnings-
processen att berörda och intresserade ska komma till tals och att ett transparent besluts-
underlag, en miljökonsekvensbeskrivning, ska tas fram.49 

Kraven på miljöbedömning gäller bland annat alla översiktsplaner. För detaljplaner, väg- 
och järnvägsplaner och prövningsmål enligt miljöbalken med flera gäller att miljö-
bedömning ska göras om så kallad betydande miljöpåverkan kan befaras. 

Miljöeffekter i en miljöbedömning kan avse direkta och indirekta effekter på bland annat 
landskap, bebyggelse och kulturmiljö.50 Kulturvärden av olika slag kan alltså behöva utredas 
och bedömas inom ramen för en miljöbedömningsprocess. 

I bestämmelserna51 om miljöbedömningar finns krav på att bedömningen tas fram med den 
sakkunskap som krävs med tanke på bland annat de förväntade miljöeffekterna – vilka 
tänkbart kan avse effekter på kulturmiljön.  

Miljöbedömning är ett viktigt verktyg för miljöintegrering i planerings- och prövnings-
systemen Det är dock inte närmare känt hur kulturvärden hanteras i miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar, till exempel i vilken utsträckning betydande påverkan på 
kulturvärden utlöser miljöbedömning eller i vilken omfattning kulturvärden analyseras och 
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningar. 

Fornlämningar, byggnadsminnen, reservat och annat skydd av kulturvärden 
Skydd av kulturvärden tydliggör kulturmiljöer och deras känslighet och ger på det sättet 
förutsättningar för integrering i plan- och byggprocesser. 

Kulturmiljölagen (KML) innehåller bestämmelser om fornlämningar, byggnadsminnen och 
kyrkliga kulturminnen. För statliga byggnadsminnen finns en särskild förordning.  

Fornlämningar, såväl kända som okända, har ett lagskydd genom KML. Länsstyrelsen har 
dessutom möjlighet att besluta om att fornlämningsförklara yngre lämningar som på så sätt 
ges ett skydd. För närvarande finns det närmare 300 000 fornlämningar redovisade i 
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister. Informationen i registret används av bland annat 

                                                      

49 Se vidare Naturvårdsverket, 2019, Miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken. 
50 2 § 6 kap. miljöbalken. 
51 Miljöbedömningsförordning (SFS 2017:966), 15 §. 
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länsstyrelser och kommuner i samband med kulturmiljövårdande insatser och samhälls-
planering.52 

Byggnader, miljöer och anläggningar med synnerligen höga kulturhistoriska värden kan 
skyddas som byggnadsminnen enligt KML (så kallade enskilda byggnadsminnen) eller som 
statliga byggnadsminnen enligt förordningen om statliga byggnadsminnen.53 Över 2 500 
anläggningar och miljöer har fått detta skydd.54 Hur det kulturhistoriska värdet ska tas 
tillvara fastställs i skyddsbestämmelser.  

Svenska kyrkans kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser är skyddade enligt 
KML.55 De kyrkobyggnader som tillkommit före utgången av år 1939 och som ägdes eller 
förvaltades av Svenska kyrkan den 1 januari 2000 har ett särskilt skydd. Närmare 3 000 
kyrkor omfattas av detta. Även kyrkor som tillkommit mellan 1939–2000 är kyrkliga 
kulturminnen. År 2018 fanns 443 sådana kyrkliga kulturminnen.56 

I miljöbalken finns sedan 1999 områdesskydd i form av kulturreservat. Länsstyrelsen eller 
kommunen kan i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap förklara ett mark- eller 
vattenområde som kulturreservat. I april 2020 finns det 45 kulturreservat.57 Många natur-
reservat innehåller även höga kulturvärden och/eller skyddar biologiskt kulturarv. Eftersom 
naturreservaten är många, närmare 5 00058, är denna form av områdesskydd viktigt för 
kulturvärden. Det är dock inte närmare känt vilka typer av kulturvärden som, eller i vilken 
omfattning, skyddas genom naturreservat. 

 Länsstyrelsen är en nyckelspelare 
Länsstyrelsen ska bidra till ett statligt helhetsperspektiv, myndigheten ska arbeta sektors-
övergripande, samordna samhällsintressen och även samordna statliga, nationella, myndig-
heter. PBL, miljöbalken, KML och flera andra lagar preciserar länsstyrelsens uppgifter. 

Intresse- och målkonflikter finns i många av de plan- och byggprocesser där länsstyrelsen 
har en roll att spela. Länsstyrelsen ska bevaka att de allmänna intressena – som kulturvärden 
– tas tillvara samtidigt som samordningsansvaret innebär att länsstyrelsen faktiskt ska ta 
ställning när allmänna intressen står i konflikt med varandra. Ställningstaganden av det här 
slaget kan prägla länsstyrelsens agerande i samrådsprocesser inom till exempel PBL och 
miljöbalken, men önskvärt är också att länsstyrelsen samordnar statliga intressen när 
planeringsunderlag tas fram och tillhandahålls. I PBL-planeringen har länsstyrelsen vissa 
möjligheter att ingripa, dock är detta begränsat till vissa aspekter som exempelvis påtaglig 
skada på riksintressen. Särskilt i samband med PBL är det tydligt att länsstyrelsen har olika 

                                                      

52 Riksantikvarieämbetet, 2019, Statistik 2019. Statistik till länsstyrelsernas årsredovisning. 
53 Regeringen fattar beslut om statliga byggnadsminnen utifrån förslag som lämnats av Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen 
beslutar om en byggnad eller anläggning ska förklaras som byggnadsminne enligt 3 kap. KML. Alla kan till länsstyrelsen 
föreslå att en byggnad eller anläggning ska byggnadsminnesförklaras.  
54 Myndigheten för kulturmiljöanalys. 2020. Kulturmiljöstatistik. Kulturfakta 2020:1, s. 24. 
55 Även inventarier, gravkapell, kyrkogårdsmurar och andra fasta anordningar. 
56 Myndigheten för kulturmiljöanalys, 2020, s. 28. 
57 Riksantikvarieämbetet, 2019, Att bilda kulturreservat.  
58 Naturvårdsverkets, 2020, Naturreservat – vanlig och stark skyddsform. 
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roller i olika skeden – från att i tidiga skeden brett företräda statliga intressen till att i 
slutändan ta ställning till behovet av ingripande utifrån ett betydligt smalare perspektiv. 

2.4 Kunskap och vägledning för byggande behövs 

 Krav på kunskap och kompetens finns i PBL 
Enligt PBL ska byggnadsnämnden ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp 
och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som 
behövs för att nämnden på ett tillfredsställande sätt ska kunna fullgöra sina uppgifter.59 
Enligt Boverket behöver nämnden ha tillgång till personal med sakkunskap inom bland 
annat arkitekturhistoria.60 

I PBL ställs det krav på att kommunen i samband med ett detaljplanearbete ska ha skaffat sig 
kännedom om kulturvärdena och hur de påverkas av de föreslagna åtgärderna. En god plan-
beredskap förutsätter därför i praktiken att man i förväg har skaffat sig en god kunskap om 
kulturvärdena och förhållit sig till hur dessa bör tas om hand. Detta kan ha skett i olika typer 
av dokument som till exempel bevarandeprogram eller kulturmiljöprogram.  

I samband med startbesked efter lovprövning ska nämnden göra en bedömning om bygg-
företagets kompetens att utföra egenkontroll är tillräcklig. Ett sätt för företaget att visa på sin 
kompetens är att anlita certifierade sakkunniga. Boverket har genom föreskrift angett vilka 
krav en person ska uppfylla för att kunna bli certifierad som sakkunnig för kontroll av 
kulturvärden (se vidare i avsnitt 3.1.2).61 

 Boverket har omfattande vägledning för PBL 

Boverkets vägledning PBL kunskapsbanken 
I PBL kunskapsbanken finns den allra största delen av Boverkets vägledning när det gäller 
plan- och bygglagstiftningen. När det gäller vägledning om kulturvärden så finns det både 
direkt och indirekt på en mängd olika ställen i PBL kunskapsbanken men i några avsnitt så är 
det i större fokus. Det finns till exempel en särskild del, Tema Kulturvärden, som fördjupar 
frågan om hanteringen av kulturvärden utifrån alla aspekter i plan- och byggprocessen. 
Annan vägledning som kan nämnas är till exempel vägledningen om planbestämmelser för 
att skydda och värna kulturvärden, samt inom kravdelen när det handlar om hur byggnads-
nämnden exempelvis ska pröva varsamhetskravet och förvanskningsförbudet.62 Det görs ett 
kontinuerligt arbete med att fylla på med ny information och förvalta den befintliga 
informationen. 

                                                      

59 7 § 12 kap. PBL. 
60 Boverket, 2018, PBL kunskapsbanken. Byggnadsnämndens förvaltning. 
61 BFS 2011:15. 
62 Boverket, 2014, PBL kunskapsbanken. Kulturvärden.  
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Boverkets uppdrag PBL kompetens 
Boverket har ett pågående regeringsuppdrag som populärt kallas PBL kompetens. 
Uppdraget har löpt från 2017 och är nu inne på sitt sista år, 2020. Uppdraget ska bidra till 
att skapa en enhetlig och effektiv tillämpning av PBL i hela landet. Uppdraget är uppdelat i 
tre delar: PBL-utbildning för anställda i kommuner och på länsstyrelser samt övriga 
berörda aktörer, vidareutveckling av nätverk för PBL-experter samt utveckling av 
ytterligare vägledningar om hur PBL-systemet bör tillämpas. I uppdraget kompletterar och 
fördjupar Boverket den vägledning som Boverket redan tillhandahåller inom ramen för 
PBL kunskapsbanken. Detta ska vid behov ske efter samverkan med andra relevanta 
myndigheter. Syftet är att säkerställa att PBL kunskapsbanken ger svar på alla vanligt 
förekommande frågeställningar om hur PBL-systemet bör tillämpas.63 

PBL akademin och utbildningar 
En av huvudkategorierna på PBL kunskapsbanken är den särskilda utbildningsportalen PBL 
akademin. Här finns Boverkets utbildningar om PBL. I februari 2020 publicerades en ny 
webbutbildning på PBL akademin som handlar om PBL och kulturvärden. Webbutbild-
ningen riktar sig till tjänstepersoner och genom utbildningen får de en sammanhållen 
introduktion om hur kulturvärden hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen.64  

Utbildningen om PBL och kulturvärden är ursprungligen ett initiativ från länsstyrelsernas 
kulturmiljöforum. Boverket och länsstyrelserna har samverkat i framtagandet av webbutbild-
ningen och Riksantikvarieämbetet tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR, har medverkat i initiativgruppen, vilka har satt ramarna för innehållet.  

 Kommunen har ansvar för vägledning och tillsyn  
Kommunen, i egenskap av den kommunala planmyndigheten, ska enligt PBL lämna råd och 
upplysningar. Att kommunerna har en väl fungerande information om regler för byggande är 
en förutsättning för att bestämmelserna ska följas i praktiken. Kommunen bör därför vara 
serviceinriktad genom att ge råd, upplysa om och förklara de regler som en byggare ska 
följa. I kapitel 5 finns exempel på hur kommuner riktar information till olika målgrupper. 

Plan- och bygglagens bestämmelser gäller även för byggprocesser som inte prövas genom 
plan eller lov. Kommunen har ansvaret för att utöva tillsyn över såväl prövade som övriga 
byggprocesser. Sammanställningar och analyser av hur kommunerna arbetar med tillsynen 
enligt PBL har inte påträffats i samband med detta uppdrag. 

                                                      

63 Rosenblom, e-post 2020-02-28. 
64 Rosenblom, e-post 2020-02-28. 
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2.5 Ekonomiska styrmedel för integrering av 
kulturvärden  
I det här avsnittet redovisas översiktligt anslag, bidrag och ersättningar av olika slag som kan 
påverka integreringen av kulturvärden.65 Förutom bidrag och liknande finns en skatte-
reduktion, ROT-avdraget, som gäller bostäder. Det är dock inte känt om eller hur ROT-
avdraget påverkar hänsynen till kulturvärden. Det finns också ett växande intresse i politiken 
för cirkulär ekonomi, vilket på sikt kan få betydelse för synen på kulturvärdena. 

Bidraget till kulturmiljövård, även kallat kulturmiljövårdsanslaget, är det största anslaget 
som Riksantikvarieämbetet fördelar. Detta bidrag används av länsstyrelserna till vård av 
värdefulla kulturmiljöer, kulturlandskap och fornlämningar samt till tillgängliggörande av 
kulturmiljöer. Med hjälp av bidraget kan också kunskapsunderlag tas fram, exempelvis un-
derlag för att vårda eller ta tillvara kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen. Bidraget 
uppgår för närvarande till drygt 270 mnkr/år.66 

Även de medel, knappt 250 mnkr/år, som används för de så kallade bidragsfastigheter som 
Fastighetsverket förvaltar är att betrakta som ett slags bidrag till kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. Bidragsfastigheter är kulturhistoriskt värdefulla fastigheter där hyresintäkterna 
inte långsiktigt kan täcka kostnaderna och därför huvudsakligen finansieras genom anslag.67 

Den kyrkoantikvariska ersättningen syftar till att ge Svenska kyrkan ekonomiska förut-
sättningar att vårda och förvalta kyrkliga kulturminnen. Det är en ersättning för kultur-
historiskt motiverade extrakostnader som är en följd av de skyddsbestämmelser som finns 
för dessa miljöer.68 Ersättningen har betalats ut sedan 2002 och från 2010 är det årliga 
anslaget 460 mnkr. Merparten, 80 procent, av ersättningen går till vård och underhåll av 
kyrkobyggnader. Övriga 20 procent går bland annat till begravningsplatser, kyrkliga 
inventarier, övergripande planering och kyrkotomter.69 

Inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 finns ersättningar som direkt eller indirekt kan 
antas bidra till skötseln av kulturvärden genom att de kan betalas ut som ersättningar för att 
utveckla odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.70  

 

                                                      

65 Det finns även andra bidrag och ersättningar som kan påverka kulturmiljöer. Att de inte redovisas här beror bland annat på att 
de inte specifikt är riktade mot kulturmiljövård, exempelvis Havs- och vattenmyndighetens anslag för åtgärder för havs- och 
vattenmiljö och Trafikverkets anslag till riktade miljöåtgärder. 
66 Riksantikvarieämbetet, 2020, Nyhet. Riksantikvarieämbetet fördelar mer än 275 miljoner kronor till kulturmiljövård. 
67 Statens fastighetsverk, 2020, Årsredovisning 2019, s. 13, 30. 
68 Kyrkoantikvarisk ersättning regleras i KML 4 kap. 16 § och är uttryck för riksdagens principbeslut om ändrade relationer 
mellan staten och Svenska kyrkan (prop. 1995/96:80 bet. 1995/96: KU12, rskr 1995/96:84).  Överenskommelsen innebär att 
Svenska kyrkan ska få viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård- och underhåll av kyrkliga 
kulturminnen enligt 4 kap. KML. Anges bland annat att ”Svenska kyrkan svarar för att de kyrkliga kulturminnena i framtiden 
är tillgängliga för var och en i minst samma utsträckning som för närvarande” samt ”om omfattningen av Svenska kyrkans 
ansvar för de kyrkliga kulturminnena på något sätt väsentligt minskat skall den kyrkoantikvariska ersättningen reduceras”. 
69 Riksantikvarieämbetet, 2018, Värdet av ett kyrkligt kulturarv. Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2018 – redovisning av 
regeringsuppdrag KU2017/00942/KL, s. 30 ff. 
70 Jordbruksverket, 2020, Sweden – Rural Development Programme (National).  
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Stöd kan beviljas för att bland annat: 

• återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet,  

• till investeringar för att bevara och restaurera landsbygdens natur- och kulturmiljöer, 
inklusive kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer, överloppsbyggnader och 
därigenom de värden som är förknippade med olika områdens attraktivitet, 

• till investeringar för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader som 
hembygdsgårdar, inklusive därtill kopplad trädgårds- och gårdsmiljö, 

• skötsel av fäbodbyggnader och fäbodmiljöer i syfte att bevara ett fäbodbruk som 
förstärker och bevarar landskapets karaktär och dess biologiska mångfald. 

Inom övriga stöd, via regionalfonden, socialfonden och Leader finansieras projekt med 
anknytning till kulturarv och kulturmiljö. Det finns också angränsande program och projekt 
av potentiell betydelse för kulturvärden, ett exempel är det tämligen omfattande programmet 
för hållbar stadsutveckling. Riksantikvarieämbetet deltar på olika sätt i programmerings-
arbetet inför kommande programperiod 2021–2027. 

Regeringen har 2018 tillsatt Delegationen för cirkulär ekonomi.71 Diskussionen om cirkulär 
ekonomi har så här långt handlat mycket om design av nya produkter, men det utvecklas 
också cirkulära system för exempelvis befintliga byggnader och byggmaterial. Konsult-
firman Sweco driver exempelvis ett forskningsprojekt om cirkulära materialflöden i nybygg-
nation. Plattformen Centrum för cirkulärt byggande tillhandahåller testverktyg för att 
möjliggöra återbruk.72 Myndighetsgemensamma åtgärder med anknytning till cirkulär 
ekonomi bedrivs inom Miljömålsrådet.73 

Cirkulär ekonomi i bygg- och anläggningsbranschen kan komma att innebär att kulturvärden 
bättre tas till vara genom återbruk och återanvändning.  

2.6 Sammanfattande iakttagelser 
Utifrån redovisningen av ramverket för integrering och tillvaratagande görs följande 
sammanfattande iakttagelser: 

• Kulturvärden har sin hemvist i kulturpolitiken medan de flesta verktygen och 
processerna för att bevara, använda och utveckla kulturvärden återfinns i andra 
politikområden. Detta motiverar ett fortlöpande arbete med att integrera kulturmiljö i 
olika politikområden. 

• Myndighetsstyrning utgår allt oftare från samverkan mellan myndigheter. Sådana 
initiativ, till exempel i regeringsuppdragen inom Gestaltad livsmiljö, i Miljömålsrådet 
och Rådet för hållbara städer, omfattar också samverkan kring kulturvärden. 

forts 

                                                      

71 Tillväxtverket, 2020, Om Delegationen för cirkulär ekonomi. 
72 Sweco, 2019, Kartläggning om design för cirkularitet 
73 Miljömålsrådet, 2020, Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2020–2022, s. 18 f. 
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• Målträngseln är stor inom fysisk planering. Det finns målkonflikter mellan och inom 
nationella mål och konflikter som involverar kulturvärden. Det nationella ramverket för 
fysisk planering behöver utvecklas och Boverket leder ett myndighetsgemensamt arbete 
kring detta inom ramen för Miljömålsrådets uppdrag.  

• Introduktionen av nya verktyg i planeringen som ekosystemtjänster, inklusive kulturella 
ekosystemtjänster, kan bidra till att synliggöra kulturvärden. 

• Lagreglering av plan- och byggprocesser stimulerar integreringen av kulturvärden. 
Viktiga lagar är plan- och bygglagen, miljöbalken, kulturmiljölagen och infrastruktur-
lagarna (VägL och LBJ). 

• Kommunen har som planmyndighet stort inflytande över integreringen av kulturvärden, 
genom tolkningen av och riktlinjer för allmänna intressen i översiktsplanen, genom sitt 
ansvar för detaljplanläggning samt sin lovprövning, tillsyn och vägledning. Kommunen 
har en viktig roll att ge råd till och vägleda fastighetsägare och byggare. 

• Länsstyrelsen är som företrädare för kulturvärden i planerings- och prövningsprocesser 
en nyckelspelare för att kulturvärden ska tas tillvara i plan- och byggprocesser. 

• Boverkets vägledning för plan- och bygglagen och regeringsuppdrag som PBL 
kompetens stimulerar integreringen av kulturvärden i PBL-anknutna processer. 

• Skydd av kulturvärden tydliggör kulturmiljöer och deras känslighet och ger på det sättet 
förutsättningar för integrering i plan- och byggprocesser. 

• Kulturmiljövårdsanslaget är ett viktigt bidrag för vård av kulturmiljöer, men också för 
att ta fram bland annat kunskapsunderlag i samhällsplaneringen. Styrmedel inom 
sammanhållningspolitikens program och fonder kan utformas för att stimulera 
integreringen av kulturvärden. 



3. Förutsättningar för att integrera och 
ta tillvara kulturvärden 
Flera förutsättningar är av betydelse för att kulturvärden ska kunna integreras och tas 
tillvara. En grundförutsättning är att det finns kännedom och kunskaper om de kulturvärden 
som finns när olika åtgärder planeras och genomförs. Det gäller exempelvis vid åtgärder 
som leder till förändring och omvandling av en miljö med påverkan på kulturvärden eller vid 
olika vård- och underhållsåtgärder av kulturmiljöer. Här beskrivs därför:  

• kommunernas tillgång till antikvarisk kompetens i plan- och byggprocesser, 

• olika sätt att skydda kulturvärden,  

• uppgifter om kulturmiljövårdens riksintressen som stöd för en integrering, och 

• kulturmiljöprogram och andra kunskapsunderlag som stöd för en integrering.  

Dessa förutsättningar bedöms ge myndigheter ett visst handlingsutrymme att verka för att 
kulturvärden integreras och tas tillvara. Förutsättningarna har även genom andra studier 
bedömts vara viktiga vid hanteringen av kulturvärden och har på olika sätt följts upp, 
exempelvis som miljömålsindikatorer.74  

Anledningen till att redovisningen fokuserar på den kommunala nivån är att kommunen 
genom planmonopolet bestämmer hur mark ska användas och bebyggas. Därigenom åligger 
det även kommunen att lovprövning och planering av åtgärder eller förändringar sker med 
hänsyn till kulturvärden. Om förutsättningar brister på den kommunala nivån bedöms det 
kunna få konsekvenser för hänsynen till kulturvärden. Förutsättningarna enligt punkterna 
ovan beskrivs enskilt och i separata avsnitt med vetskapen om att flera av dem behöver 
finnas på plats och kombineras med varandra för att kulturmiljöarbetet ska fungera optimalt. 
I kapitel 5 och i bilaga 1 presenteras exempel på hur dessa förutsättningar tillämpas i 
praktiken. 

3.1 Bristande tillgång till antikvarisk kompetens i 
kommunala plan- och byggprocesser 
För att kulturvärden ska integreras i planering och bygglovsprövning behöver kommuner ha 
tillgång till adekvat sakkunskap och antikvarisk kompetens.75 Antikvariska perspektiv är 
nödvändiga även vid olika förvaltningsåtgärder av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Andra 
aktörer och utförare av åtgärder behöver också ha en kännedom om och förståelse för 
kulturvärden, exempelvis fastighetsägare och byggföretag. Kommunen kan dock behöva 

                                                      

74 Boverket, 2019, God bebyggd miljö. Miljömålsenkäten. 
75 Boverket, 2018, Miljömålsenkäten 2018. Med antikvarisk kompetens avses en person med relevant utbildning med 
arbetsuppgiften att tillvarata kulturvärden. I uppgifterna ska ingå att ta fram underlag till och delta i den fysiska planeringen. 
Att enbart fungera som remissinstans uppfyller inte kravet på tillgång till antikvarisk kompetens. Definition enligt 
miljömålsenkätens fråga 6.1.  
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påminna om och trycka på dessa aktörer om behovet av varsamhet och en hänsyn till 
kulturvärden.  

PBL ställer krav på att kommunernas byggnadsnämnder ska ha minst en person med 
arkitektutbildning till sin hjälp medan något sådant krav på antikvarisk kompetens inte fin
Det saknas för närvarande kunskaper om hur och vilken påverkan tillgången till arkitekt-
kompetens har på hanteringen av kommunens kulturvärden, varför det inte behandlas i dett
kapitel.  

 Antikvarisk kompetens 
Kommunernas tillgång till antikvarisk kompetens är en indikator för att följa uppfyllelsen 
miljömålet God bebyggd miljö. Många kommuner saknar sådan tillgång. Detta framkomm
dels genom svaren på Boverkets miljömålsenkät, dels genom Riksantikvarieämbetets enkä
undersökning 2017. Under åren 2006–2018 angav mellan 49–68 procent av de kommuner 
som svarade på miljömålsenkäten att de saknade tillgång till antikvarisk kompetens.76  

ns. 

a 

av 
er 
t-

Diagram 1. Diagrammet visar andelen kommuner (i procent) och hur de svarat på miljömålsenkäten om de har 
tillgång till antikvarisk kompetens. I svaret ”ja” inryms svarsalternativen 1) kommunen har tillgång till egen 
antikvarisk kompetens, 2) kommunen har tillgång till egen kompetens och kompetens genom avtal och 3) 
kommunen har tillgång till egen kompetens genom avtal. Boverkets miljömålsenkät har genomförts årligen 
mellan åren 2006–2015, med ett uppehåll fram till 2018. Källa: Boverkets öppna data miljömålsenkäten.77 

Kurvan för antalet kommuner med tillgång till antikvarisk kompetens tenderar att vara på 
uppåtgående (se diagram 1) men är begränsad sett till tjänstgöringens omfattning. I mer än 
hälften av fallen åren 2006–2013 rörde det sig om mindre än en halvtidstjänst. 

                                                      

76 Boverket, 2019, Nationella mål. Miljömålsarbete. Miljömålsenkäten.  
77 Boverket, 2019, Öppna data - Resultat från miljömålsenkäter. 
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Miljömålsenkätens svar visar vidare att det är vanligare att större kommuner har tillgång till 
antikvarisk kompetens än de mindre kommunerna.78 Många angav att de vid behov använder 
sig av länsmuseet eller motsvarande, andra att de anlitar konsulter och en del att de rådfrågar 
länsstyrelsen. Andra angav att arkitekter eller någon ”med intresse för frågan” arbetade med 
det antikvariska perspektivet.79 Samtidigt som andelen kommuner som har tillgång till egen 
kompetens visar på en positiv utveckling, framgår att andelen som anlitar konsulter ökar (se 
diagram 2). 

 

Diagram 2. Andelen kommuner (i procent) som svarat att de har ”tillgång till egen kompetens genom att de 
anlitar konsult” tenderar att öka och har mer än fördubblats mellan 2010 och 2018. Källa: Boverket öppna data 
miljömålsenkäten.80 

Boverket har i fördjupade utvärderingar av miljömålet God bebyggd miljö konstaterat att 
förekomsten av kulturmiljöprogram hänger samman med tillgången till antikvarisk 
kompetens. Av de kommuner som 2009 hade tillgång till antikvarisk kompetens hade två 
tredjedelar kulturmiljöprogram eller liknande dokument. Av de kommuner som saknade 
antikvarisk kompetens hade knappt hälften kulturmiljöprogram.81 Boverket konstaterar 
vidare att där det finns en tillgång till antikvarisk kompetens finns det också ett större antal 
rivningsförbud. På samma sätt finns en koppling mellan rivningsförbud och förekomsten av 
kulturmiljöprogram.82 Detta synliggör att det utifrån ett kulturvärdesperspektiv finns flera 
fördelar med att kommunen har tillgång till antikvarisk kompetens.  

För att nyansera Boverkets miljömålsenkät undersökte Riksantikvarieämbetet om 
kommunerna själva bedömde att de hade tillräcklig tillgång till antikvarisk kompetens. 
Visserligen deltog endast ett mindre antal kommuner i enkätundersökningen, men svaren 

                                                      

78 Boverket, 2014, God bebyggd miljö i kommunerna – en studie av miljömålsenkäten 2006–2013, s. 36 f. Sju av tio kommuner 
som 2009 svarade att de hade tillgång till antikvarisk kompetens hade fler än 25 000 invånare. Hälften var storstadskommuner, 
förortskommuner eller kommuner med större städer. Av de kommuner som svarade att de saknade antikvarisk kompetens hade 
åtta av tio färre än 25 000 invånare. 
79 Sveriges miljömål, 2020, God bebyggd miljö. Skyddad bebyggelse. 
80 Boverket, 2019, Öppna data - Resultat från miljömålsenkäter.  
81 Boverket, 2009, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En analys av miljömålsenkäten 2009, s. 11. 
82 Boverket, 2009, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En analys av miljömålsenkäten 2009, s. 14. 
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kan visa på möjliga tendenser. Kommunerna svarade att de såg behov av ytterligare 
antikvarisk kompetens för att det skulle finnas förutsättningar för att ta hänsyn till kultur-
värden. Lite mer än hälften av de svarande kommunerna bedömde att de inte fullt ut hade 
tillgång till den antikvariska kompetens de behövde för att ta hänsyn till kulturvärden i 
bygglovsprövningen. Ytterligare 10 procent bedömde att de inte alls hade tillgång till den 
kompetens som de behövde.83 I samma studie framkom att kommunernas bedömda behov av 
antikvarisk kompetens var något större i översikts- och detaljplaneringen än i 
bygglovsprövningen.84  

 
Diagram 3. I Riksantikvarieämbetets enkätundersökning 2017 ställdes frågan: ”I vilken eller vilka kommunala 
processer som rör planläggning deltar antikvarisk kompetens?”. Frågan besvarades av 42 kommuner. Källa: 
Riksantikvarieämbetet. 

I en femtedel av de kommuner som besvarade enkäten deltog ingen antikvarisk kompetens 
alls i någon del av detalj- eller översiktsplanering. Antikvarisk kompetens deltog endast i 
knappt hälften av de tillfrågade kommunernas arbete med översiktsplan och i drygt 60 
procent i arbetet med att ta fram detaljplaner (se diagram 3).85 I vilken omfattning den 
antikvariska kompetensen deltog i planarbetet eller i vilka delar av detaljplaneprocessen är 
däremot okänt.  

Vid den workshop som genomfördes med länsstyrelserna om hur kulturhistoriska värden kan 
integreras och tas tillvara lyftes bland annat fram vikten av att kommuner har tillgång till 
antikvarisk kompetens. Om denna kompetens saknas påverkar det både förståelsen för 
kulturvärden och hur kommunen arbetar med dessa frågor. Det gör det svårt för kommunen 
att identifiera vad som ska bevaras och att göra avvägningar mellan olika intressen. En fråga 
väcktes även om det inte borde finnas krav i PBL på att kommunerna har tillgång till 
antikvarisk kompetens.  

                                                      

83 Riksantikvarieämbetet, 2017, Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser – en utvärdering om kommuners 
förutsättningar att ta hänsyn till kulturvärden, s. 25. 
84 Riksantikvarieämbetet, 2017, Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser – en utvärdering om kommuners 
förutsättningar att ta hänsyn till kulturvärden, s. 26. 
85 En av tre kommuner angav att antikvarisk kompetens deltog i arbetet med fördjupningar av översiktsplaner. En av fyra angav 
att antikvarisk kompetens deltog i arbetet med att ta fram tillägg till översiktsplanen. 
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Det saknas, utöver det som redovisats, en samlad bild av kommunernas tillgång till 
antikvarisk kompetens och hur den används. Det gäller exempelvis vilka arbetsuppgifter och 
arbetsmoment som kommunerna själva bedömer kräver en antikvarisk kompetens och hur 
kommunerna löser detta.  

 Sakkunnig kulturvärden 
Om det i byggföretagets organisation saknas en tillräcklig kompetens kan det i kontroll-
planen som alternativ till byggherrens egenkontroll anges att en viss kontroll ska utföras av 
någon som är certifierad sakkunnig.86 Boverkets föreskrifter och allmänna råd87 om 
certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden definierar de krav88 som ska vara 
uppfyllda för den certifiering som avses i PBL.89 

I en studie genomförd av Riksantikvarieämbetets framkom att det är ovanligt att kommunen 
ställer krav på att en ”sakkunnig kulturvärden” ska ingå i byggprocessen. Endast i sju 
procent av de ärenden som granskades deltog någon ”sakkunnig kulturvärden”.90 Detta trots 
att samtliga granskade ärenden var fall med kulturhistoriska värden att hantera. I samma 
studie framkom att det finns en viss osäkerhet bland kommunerna när en sakkunnig ska ingå 
i ärendet och att det uppfattas som svårt för en kommun att motivera kostnaden för att en 
”sakkunnig kulturvärden” ska ingå i byggprojektet. Kommunernas olika tolkningar och 
hantering kan innebära att byggföretag kan uppfatta det som att de utan påföljd kan förbise 
lagens krav om hänsyn till kulturvärden.91 Vilka eventuella skäl som ligger bakom varför 
inte någon ”sakkunnig kulturvärden” anlitas och om skillnader i tillgången till licensierade 
”sakkunniga kulturvärden” i landet kan ha någon påverkan har inte studerats.92  

År 2017 tillsattes en kommitté av regeringen med uppdraget att genomföra en genom-
gripande översyn av Boverkets byggregler, kontrollen av byggandet med mera i syfte att 
modernisera och förenkla regelverket. I slutbetänkandet lyfts flera brister i systemet med 
certifierade sakkunniga och systemet bedöms inte motverka byggfel i tillräcklig utsträck-
ning. Kommittén föreslår därför att kontroller genom certifierade sakkunniga ska avskaffas 
och att de i stället ska ske inom ramen för byggherrens egenkontroll.93 Slutbetänkandet 
remissbehandlas när detta skrivs i april 2020. 

                                                      

86 Boverket, 2017, PBL kunskapsbanken, Kulturvärden i plan- och bygglagen, Sakkunnig kulturvärden. 
87 BFS 2011:15 KUL 2 klargör att med kulturvärden avses byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga, 
konstnärliga och arkitektoniska värden. Alla dessa värden innefattas även i begreppet kulturhistoriskt sammanhang. 
88 Enligt BFS 2011:15 KUL 2, 2 §, ska en sakkunnig kunna sätta in, analysera och tolka byggnadsverk i ett kulturhistoriskt 
sammanhang samt ha kunskap om äldre byggnadstekniker och material, arkitekturhistoria och byggnadstradition, 
restaureringarnas teori och historia. Efterföljande paragrafer definierar krav på teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. 
89 Enligt PBL 10 kap. 8 § 2.  
90 Åtta fall av 110 ärenden. 
91 Riksantikvarieämbetet, 2018, Kulturvärden försvinner i byggprocessen. Intervjuer och aktgranskning av bygglovsärenden.  
s. 20f. 
92 Boverket, utan år, Hitta certifierade personer. 191 stycken sakkunniga kulturvärden namngavs 2020-02-10. Sju procent var 
hemmahörande i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens respektive Norrbottens län.  
93 Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat. Slutbetänkande av kommittén för modernare byggregler, 2019, 
s. 324 ff. 
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3.2 Kulturvärden kan skyddas i större omfattning 
Myndigheter kan aktivt verka för och besluta om att skydda kulturvärden enligt KML, 
miljöbalken och PBL (se kapitel 2). I detta avsnitt beskrivs skyddet av den byggda miljöns 
kulturvärden, kulturreservat och hur kulturvärden skyddas i planer och områdes-
bestämmelser. 

 Skydd av bebyggelse  
Ett sätt att aktivt värna den byggda miljöns kulturvärden, både hela miljöer och enskilda 
byggnader, är att ge kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ett relevant skydd som enskilda 
byggnadsminnen utifrån KML eller som statliga byggnadsminnen utifrån förordningen om 
statliga byggnadsminnen.  

Byggnadsminnen 
Riksantikvarieämbetet har i en utvärdering visat på att antalet byggnadsminnesförklaringar 
har blivit allt färre under de senaste decennierna. Utvärderingen granskade länsstyrelsernas 
tillämpning av de bestämmelser som gäller för bildandet av så kallade enskilda byggnads-
minnen. Ett av resultaten visade att frågor om byggnadsminnesförklaring drivs på av andra 
än länsstyrelsen, genom allmänheten och enskilda fastighetsägare. Det leder till att det kan 
saknas strategiska ställningstaganden vid bildandet av nya byggnadsminnen exempelvis 
kring urvalet. Utvärderingen angav vidare att bristen på kompletta inventeringar, kultur-
historiska värdebeskrivningar, tekniska dokumentationer och avsaknad av en nationell över-
sikt hämmar möjligheterna att göra ett begränsat, strategiskt och representativt urval av nya 
byggnadsminnen.94 

Det totala antalet beslutade byggnadsminnen visar sedan 2010 på en långsamt uppåtgående 
kurva. Det finns drygt 2 500 byggnadsminnen varav cirka 280 är statliga byggnadsminnen.95 
Nästan en tredjedel av beståndet utgörs av bostadsbebyggelse, en femtedel av offentlig 
bebyggelse, en dryg tiondel av bebyggelse som hör till areella näringar och knappt en tiondel 
är slott och herrgårdar. Det finns inte någon samlad nationell analys av beståndet av 
byggnadsminnen, vad gäller byggnadernas funktion eller typ, byggår eller om det finns en 
över- eller underrepresentation av vissa bebyggda miljöer. Därmed finns heller inte någon 
samlad bild över antalet byggnader, miljöer och anläggningar som borde skyddas genom en 
byggnadsminnesförklaring.  

Riksantikvarieämbetet har i en studie visat på att länsstyrelsen generellt har en stor vilja att 
gå de som ansöker om tillstånd för exempelvis vård- och underhållsåtgärder tillmötes, för att 
möjliggöra en användning av enskilda byggnadsminnen och upprätthålla en god dialog med 
ägarna. Utredningen visade också på att byggnadsminnenas skyddsbestämmelser ofta inte 
har den detaljeringsgrad som krävs för att tydliggöra hur underhåll ska utföras. Finns det 
                                                      

94 Riksantikvarieämbetet, 2017, Nya byggnadsminnen: En utvärdering om länsstyrelsernas förutsättningar att bilda nya 
byggnadsminnen, s. 12 ff. 
95 Myndigheten för kulturmiljöanalys. 2020. Kulturmiljöstatistik, s. 24. 
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vård- och underhållsplaner som är knutna till skyddsbestämmelserna underlättar det 
bedömningen av åtgärders eventuella tillståndsplikt.96  

Kyrkliga kulturarvet 
Närmare 4 000 kyrkobyggnader ägs av Svenska kyrkan och av dessa omfattas närmare  
3 000 kyrkor av tillståndsplikt enligt KML.97 Utöver de skyddade kyrkorna finns drygt 400 
kyrkliga kulturminnen som ska vårdas och underhållas så att de kulturhistoriska värdena 
består, men som får ändras utan tillstånd.98 Religiösa byggnadsverk som tillhör andra 
samfund än Svenska kyrkan har inte ett skydd enligt 4 kap. KML. De kan istället ges ett 
skydd genom en byggnadsminnesförklaring. Någon samlad analys av de religiösa 
byggnadsverk som getts ett sådant skydd finns inte.  

Svenska kyrkan har på olika sätt uppmärksammat att ett minskat behov av kyrkobyggnader 
kan leda till åtgärder som ändrad användning och försäljning. Än så länge har närmare 30 
skyddade kyrkor tagits ur bruk.99 Förändrad demografi och ett minskat medlemsantal gör att 
församlingar har olikartade förutsättningar i olika delar av landet. Ansvaret för lands- och 
glesbygdens kyrkliga kulturarv vilar på allt färre medlemmar. Det bedöms kunna leda till att 
församlingar får svårt att finansiera angelägna arbeten. För att möta ett sjunkande medlems-
tal och sämre ekonomiska förutsättningar ser Svenska kyrkan behov av att minska antalet 
byggnader och få mer ändamålsenliga lokaler. Det gäller alla byggnader som ägs av Svenska 
kyrkan och berör även de byggnader, kyrkotomter och inventarier som har ett skydd enligt 
kulturmiljölagen.100  

 Kulturreservat 

Genom miljöbalken skapades en möjlighet att inrätta kulturreservat. Det finns sammanlagt 
45 områden som är kulturreservat spridda över hela landet, förutom i Södermanlands län.101 
Bildandet av kulturreservat har inte skett i någon större omfattning (se diagram 4). Det finns 
heller inte någon nationell plan eller strategi för inrättande av kulturreservat. 

Finansieringen av de statliga kulturreservatens skötsel sker huvudsakligen genom kultur-
miljövårdsanslaget.102 Den främsta anledningen till varför inga nya statliga kulturreservat 
har bildats de senaste fem åren är att inga särskilda medel har avsatts för varken bildande 
eller förvaltning av kulturreservat.103  

                                                      

96 Riksantikvarieämbetet, 2017, Bevara, använda och utveckla byggnadsminnen i enlighet med skyddsbestämmelser. 
Länsstyrelsernas tillämpning av 3 kap. 14 § KML om tillstånd till ändring, s. 36 ff. 
97 Svenska kyrkan, 2020, Fakta om kyrkan. Svenska kyrkan i siffror.  
98 Myndigheten för kulturmiljöanalys, 2020, Kulturmiljöstatistik. Kulturfakta 2020:1, s. 28. 
99 Myndigheten för kulturmiljöanalys, 2020, Kulturmiljöstatistik. Kulturfakta 2020:1, s. 26. 
100 Svenska kyrkan, 2015, Gemensamt ansvar – en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningssystem, s. 157 f. 
101 Myndigheten för kulturanalys, 2020, Kulturmiljöstatistik. Kulturfakta 2020:1, s. 31. 
102 Riksantikvarieämbetet, 2017, Länsstyrelsens tillsynsansvar för kulturreservat: Utvärdering av genomförd tillsyn 2014–2016, 
s. 10. 
103 Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, 2016, Förvaltning av natur-och kulturreservat. Regeringsuppdrag i 
regleringsbrev för 2015, s. 11.  
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.
Diagram 4. Antalet kulturreservat som har inrättats per år av länsstyrelsen eller kommunen perioden 2000–2020 
(t.o.m. april). 35 av dessa har beslutats av länsstyrelsen och 10 av kommunen.104 Källa: Riksantikvarieämbetet. 

Antalet kulturreservat är få i förhållande till antalet naturreservat vilka uppgår till närmare  
5 000.105 Många av naturreservaten innehåller även höga kulturvärden och biologiskt 
kulturarv. Vården av kulturlandskapet, exempelvis ängar och betesmarker, är många gånger 
en förutsättning för att de arter och naturvärden som skyddas ska kunna fortleva. På mot-
svarande sätt innehåller många kulturreservat höga naturvärden som tas om hand genom 
förvaltningen av reservatet.106 Det är dock oklart i vilken omfattning kulturvärden är belägna 
inom naturreservaten och om de i så fall skyddas genom reservatsbestämmelser. 

 Skydd i detaljplaner och områdesbestämmelser 
Byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får enligt PBL inte förvanskas.107 Utöver detta 
förvanskningsförbud kan kommunen i en detaljplan utforma bestämmelser som kan ge 
ytterligare skydd av kulturvärden.108 Antalet byggnader som omfattas av planbestämmelser 
och antalet byggnadsminnen är en indikator för att följa måluppfyllelsen av miljökvalitets-
målet God bebyggd miljö.109 Syftet med indikatorn är att följa upp i vilken utsträckning 
samhället aktivt bidrar till att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.  

 

                                                      

104 Riksantikvarieämbetet, 2018, Sveriges kulturreservat. Sedan förteckningen togs fram 2017-12-13 har ytterligare ett 
kulturreservat tillkommit. 
105 Naturvårdsverket, 2020, Naturreservat – vanlig och stark skyddsform. 
106 Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, 2016, Förvaltning av natur-och kulturreservat. Regeringsuppdrag i 
regleringsbrev för 2015, s. 10. 
107 13 § 8 kap. PBL. 
108 16 § 4 kap. PBL. 
109 Regeringens definition av miljömålet God bebyggd miljö: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas." 
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Diagram 5. Diagrammet visar antalet skyddade byggnader i detaljplan genom q-märkning i tio av Sveriges 
län.110 Källa: Sveriges miljömål. 

Sammanställningar och analyser av den miljömålsindikator som benämns som Skyddad 
bebyggelse visar på vissa variationer under åren gällande tillkomsten av nya regleringar. 
Ökningen har varit kontinuerlig i de tio län som ingått i uppföljningen (se diagram 5), men 
det finns stora geografiska skillnader i användningen av skydds- och varsamhets-
bestämmelser. Dessa skillnader kan till viss del förklaras av att kommuner har olika 
ambitionsnivåer och olika tillgång till antikvarisk kompetens.111 

Rivningsförbud 
Kommunen kan skydda särskilt värdefulla byggnader genom att i detaljplanen och områdes-
bestämmelser införa ett rivningsförbud. Antalet byggnader med rivningsförbud hos en 
kommun kan ge en indikation på hur aktiv kommunen är i kulturmiljöarbetet och därför har 
bland annat frågor om detta ställts i miljömålsenkäten.112 Svaren visar inte på några större 
variationer 2010–2018 i antalet rivningsförbud men det finns en svag tendens till att antalet 
rivningsförbud tenderar att minska och att kommunerna i allt högre grad svarar att de inte 
vet i vilken omfattning detta skydd finns. 

Dagens rivningstakt av lägenheter i flerbostadshus är låg jämfört med de rivningar som 
skedde under 1960–70-talen. Rivning av bebyggelse från 1960–80-talen har utgjort en stor 
andel sedan början av 1990-talet, men sedan mitten att 2000-talet har flerbostadshus som 
byggts 1980 eller senare utgjort en växande andel. Genom att den nationella överblicken av 
skyddsvärd bebyggelse saknas och den mer moderna bebyggelsen inte är skyddad i någon 
                                                      

110 Sveriges miljömål, God bebyggd miljö, Skyddad bebyggelse. Antal skyddade byggnader (q-märkta byggnader) har följts upp 
i Blekinge, Gotlands, Gävleborgs, Hallands, Jämtlands, Södermanlands, Värmlands, Västernorrlands, Västmanlands och Västra 
Götalands län.  
111 Sveriges miljömål, God bebyggd miljö, Skyddad bebyggelse.  
112 Under åren 2004–2015 och 2018 har Boverket i miljömålsenkäten ställt frågan: ”I vilken omfattning förekommer 
rivningsförbud för att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser? 
Rivningsförbud enligt PBL har använts som skydd för…”. 
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större omfattning saknas kunskaper om vilka effekter rivningarna sammantaget kan få på 
den byggda miljöns kulturhistoriska värden. Att det inte krävs något rivningslov utanför 
detaljplanelagt område innebär att det är svårt att överblicka de rivningar som där sker och 
vilka eventuella effekter det får på den byggda miljöns kulturvärden. Det saknas även 
kunskaper om och i sådant fall hur den moderna bebyggelsen har värderats inför en 
omvandling och i vilken omfattning dessa byggnader har rivits för att ersättas med ny 
bebyggelse.  

Rivningsförbud och skydd av kulturvärden är bestämmelser som kan leda till ersättning. 
Boverket lyfter att detta upplevs som ett stort hinder när det gäller att använda planbestäm-
melser som kan leda till ersättning. Ersättningsförfarandet upplevs svårt och komplext och 
det leder till att kommuner ofta undviker att använda sådana bestämmelser. En konsekvens 
av detta är att de särskilt värdefulla byggnader som behöver det skydd som ersättnings-
grundande planbestämmelser innebär inte får det skydd som krävs.113 Det faktum att det 
knappt finns någon rättspraxis om detta i PBL-ärenden och att det till stor del involverar 
annan lagreglering, expropriationslagen, gör det svårt att ta del av vägledning och ta till sig 
information.  

Områdesbestämmelser 
Ett sätt att skydda den byggda miljöns kulturvärden är att ta fram områdesbestämmelser. 
Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan och i 
samband med det kan platser och byggnadsverk som är särskilt värdefulla, från till exempel 
kulturhistorisk synpunkt, skyddas. Det är endast ett mindre antal områdesbestämmelser som 
tas fram av kommunerna. Enligt uppgifter från länsstyrelserna till Boverkets plan- och 
byggenkät antogs totalt sju områdesbestämmelser under 2018.114 Det är inte känt hur många 
områdesbestämmelser som sammanlagt finns eller i vilken mån och på vilket sätt de 
eventuellt skyddar kulturvärden. 

Boverket115 anger att i detaljplaner används framförallt varsamhetsbestämmelser och 
bestämmelser om skydd av kulturvärden för att värna och skydda kulturvärden. Det som 
Boverket har uppmärksammat när det gäller utformningen och användandet av plan-
bestämmelser som syftar till att skydda kulturvärden är att det kan vara knepigt att utforma 
planbestämmelser som är tydliga och tillräckligt precisa både för att fastighetsägaren ska 
förstå innebörden och att lovhandläggare ska kunna pröva om planbestämmelsen är 
uppfylld.116  

                                                      

113 Rosenblom, e-post 2020-02-28. 
114 Boverket, 2019, PBL-kunskapsbanken. Statistisk. Fortsatt få områdesbestämmelser. Denna siffra kan jämföras med 2017 då 
tre nya områdesbestämmelser antogs och 2016 då en ny områdesbestämmelse antogs. 
115 Rosenblom, e-post 2020-02-28. 
116 I 32 § 4 kap. PBL finns det som brukar kallas för tydighetskravet, vilket innebär och ställer krav på att de planbestämmelser 
som används ska kunna förstås av alla som kommer i kontakt med planen. Det är inte tillräckligt att endast en expert förstår 
planen och dess bestämmelser. 
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3.3 Uppgifter om kulturmiljövårdens riksintressen 
kan behöva tydliggöras 
Länsstyrelserna arbetar sedan flera år tillbaka med översyner117 och med underlag till 
revideringar av kulturmiljövårdens riksintressen. Detta leder till att riksintresseanspråken 
kontinuerligt förändras. Arbetet med översynerna görs i regel utifrån den handbok118 som 
Riksantikvarieämbetet tagit fram. Sedan 2014 har närmare 300 av de drygt 1 500 riks-
intresseanspråken på olika sätt setts över och lett till att Riksantikvarieämbetet fattat beslut 
om förändrade anspråk.119     

Flera länsstyrelser har, med ett ekonomiskt bidrag från Riksantikvarieämbetet för kunskap-
shöjande åtgärder, tagit fram så kallade fördjupade riksintressebeskrivningar.120 Dessa 
kunskapsunderlag har tagits fram när länsstyrelsen sett behov av att ytterligare förtydliga 
och öka kunskaperna om riksintresset för kulturmiljövården. I vissa fall har länsstyrelsen i 
den fördjupade riksintressebeskrivningen även formulerat förhållningssätt och mål för hur 
riksintresset ska tillgodoses. Underlagen är i dessa fall mer att betrakta som planerings-
underlag. Riksantikvarieämbetet saknar dock uppgifter om hur många fördjupade riks-
intressebeskrivningar som har tagits fram av länsstyrelserna och huruvida dessa fungerar 
som kunskapsunderlag eller om de även innehåller delar som kan stödja kommunen i den 
fysiska planeringen.  

Problem som uppkommer genom kulturmiljövårdens riksintresseanspråk handlar många 
gånger om annat än de rent areella anspråken. Olika intressen, såväl enskilda som allmänna, 
verkar inom samma arealer vilket kan leda till intressekonflikter. Vid konflikt mellan 
motstående intressen, såsom bevarande- och exploateringsperspektiv, riskerar kulturmiljö-
vårdens riksintressen att ses som ett hinder för andra samhällsintressen, exempelvis 
byggnation och utveckling av bostadsbeståndet. Det är en stor utmaning för kulturmiljö-
vården att öka förståelsen för att ett riksintresse inte innebär ett stopp för förändringar, men 
att de tillägg som görs behöver vara genomtänkta och helst bygga vidare på befintliga 
kulturvärden.  

Eftersom urvalet av riksintressanta kulturmiljöer i sin helhet inte setts över sedan 1987 finns 
det brister i den nationella överblicken. En kartläggning som Riksantikvarieämbetet har gjort 
ger en översiktlig bild av vad riksintresseanspråken representerar, men är lite för grov för att 
bedöma om urvalet av utpekade områden är representativt utifrån de intentioner som finns 
för anspråken.121 Att det saknas en nationell överblick kan bland annat få konsekvensen att 
underlaget är otillräckligt för att kunna fatta väl grundade beslut om förändringar av 

                                                      

117 När detta skrivs, våren 2020, pågår ett arbete med att se över kulturmiljövårdens riksintressen som berör 18 av de 21 länen. 
118 Riksantikvarieämbetet, 2014, Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Handbok 2014-06-23.  
119 Uppgifter framtagna av Riksantikvarieämbetet i november 2019. Beslut om revideringar fattas löpande av 
Riksantikvarieämbetet. Se även Riksantikvarieämbetet, 2017, Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens 
riksintressen, s. 16 ff. 
120 Enligt 8–9 §§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer får bidrag från anslag 7:2 
Bidrag till kulturmiljövård beviljas till kunskapsunderlag. 
121 Riksantikvarieämbetet, 2017, Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens riksintressen. 
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befintliga eller nya riksintresseanspråk. Detta konstateras i en rapport som togs fram av 
Riksantikvarieämbetet i syfte att utreda myndighetens uppsiktsansvar.122  

3.4 Flera kulturmiljöprogram och kunskapsunderlag 
behöver revideras eller kompletteras  
Fortsatt behövs olika kompletterande dokumentationsinsatser i syfte att aktualisera 
kunskapsunderlag, möta behov av ytterligare underlag eller vidareutveckla befintliga 
kunskaper.123 Vanligen är olika dokumentationsinsatser såväl omfattande som resurs-
krävande. Det gör att det inom vissa områden och kategorier av kulturmiljöer finns 
kunskapsluckor. Dessa luckor blir ofta tydliggjorda först när kulturmiljön står inför en 
förändring, såsom exempelvis en förändrad markanvändning eller planering av miljö-
vårdande insatser. Det kan även behövas olika typer av underlag för att underlätta avväg-
ningar och prioriteringar i samband med prövnings- och beslutssituationer eller i syfte att 
öka kunskapen om kulturvärden. Kulturmiljöunderlagen kan därför se olika ut beroende på 
bland annat vilket behov som finns, i vilket sammanhang de ska användas och vem som tagit 
fram underlagen.  

Vid den workshop som Riksantikvarieämbetet genomförde tillsammans med länsstyrelserna 
lyftes behovet av att kulturhistoriska värden är dokumenterade, tydligt beskrivna och 
konkretiserade samt att underlagens aktualitet är en grundförutsättning för att kunna 
integrera och ta tillvara kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser. Å andra sidan 
nyanserades detta med att det inte är tillräckligt att det finns kunskapsunderlag på plats. Ofta 
behöver exempelvis kulturmiljöprogram kompletteras genom inventeringar och analyser i 
planskedet, men lagrummet ger inte något utrymme för länsstyrelsen att kräva in sådana 
underlag. Det som är avgörande är även att det finns en inriktning och vilja att göra rätt hos 
involverade aktörer.  

 Bebyggelseinventeringar och bebyggelseregistret 
Kommuntäckande bebyggelseinventeringar kan ge ett underlag för att identifiera den byggda 
miljöns kulturvärden. När kommunerna tagit fram kommunala kulturmiljöprogram (se även 
3.4.2 Kulturmiljöprogram) har de i många fall även genomfört heltäckande bebyggelse-
inventeringar. De klassificeringar och värderingar av kulturhistoriska miljöer som har gjorts 
i samband med inventeringarna kan sedan vara en del av ett kulturmiljöprogram eller utgöra 
ett självständigt dokument.  

Klassificeringen av miljöerna kan göras på olika sätt. Ibland omfattas endast bebyggelse 
medan i andra fall har även kulturlandskapet värderats. Antalet klasser varierar också och 

                                                      

122 Riksantikvarieämbetet, 2018, Riksantikvarieämbetets uppsiktsansvar över riksintressen m.m. – utredning och plan för 
arbetet framöver, s. 25 f. 
123 Vattenanknutna kulturmiljöer är tydligt exempel på detta, där kunskapsläget har bedömts vara otillräckligt för att bedöma 
påverkan av olika vattenvårdande insatser. Se Riksantikvarieämbetet, 2016, Kulturmiljöer vid vattendrag. Framgångsfaktorer 
och problem för att beakta kulturmiljöer i anslutning till vattenvårdsåtgärder. 
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klassificeringens konsekvenser och tolkningen av vad de betyder kan vara mer eller mindre 
utförlig. Det finns inte någon nationell överblick av i vilken omfattning kommunerna har 
klassificerat och värderat bebyggelsen. Det saknas även kunskaper om vilken eventuell 
påverkan framtagna klassificeringar har på de beslut som fattas i planläggningen eller 
bygglovsprövningen eller på vilket sätt inventeringarna har fungerat som underlag för den 
kommunala plan- och bygglovsprövningen. Det finns inte heller någon nationell 
sammanställning av kommunernas genomförda bebyggelseinventeringar, om de är 
kommuntäckande eller inte och när kommunerna har gjort dessa.  

Bebyggelseregistret (BeBR) är ett nationellt informationssystem med information om det 
byggda kulturarvet, som har utvecklats av Riksantikvarieämbetet. Registret innehåller 
uppgifter som är hämtade från inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Alla 
byggnadsminnen och kyrkor som är skyddade enligt kulturmiljölagen124 och den statliga 
byggnadsminnesförordningen är registrerade i BeBR, med undantag för några få kyrkor och 
kapell. Informationen har tagits fram och registrerats av regionala museer, Svenska Kyrkan, 
länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med 
Riksantikvarieämbetet.125  

Utöver skyddade bebyggelsemiljöer finns även bebyggelseinventeringar publicerade. På så 
sätt finns vissa uppgifter om byggnader som skyddas i detaljplaner eller områdesbestäm-
melser och annan kulturhistoriskt värderad bebyggelse. Genom att det saknas en nationell 
sammanställning av landets genomförda bebyggelseinventeringar är det dock okänt i vilken 
omfattning information från inventeringarna har förts in i BeBR. Registret utvecklades i 
slutet av 1990-talet och det finns idag behov av att se över dess förvaltning. Hösten 2019 
initierade därför Riksantikvarieämbetet en översyn av BeBR.  

 Kulturmiljöprogram 
Regionala och kommunala kulturmiljöprogram har funnits sedan slutet av 1970-talet och de 
hänger samman med den form som den fysiska riksplaneringen fick under andra hälften av 
1970-talet.126 Svenska kommunförbundet förespråkade då att kommunerna skulle ta fram 
kommunala kulturmiljöprogram. Samtidigt inrättades länsstyrelserna kulturmiljöfunktioner 
som kom att ansvara för den regionala kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet och Statens 
planverk (föregångaren till Boverket) framförde i samband med detta att kommunala och 
regionala kulturmiljöprogram borde tas fram. 1983 tog Riksantikvarieämbetet fram en 
vägledning för upprättandet av regionala kulturmiljöprogram.127 De regionala programmen 
skulle bestå av två delar, där den ena var ett kunskapsunderlag och den andra ett handlings-
program som kunde uppdateras med jämna mellanrum. Tyngdpunkten skulle i första hand 

                                                      

124 3 och 4 kap. KML. 
125 Riksantikvarieämbetet, 2020, Bebyggelseregistret. Informationsägare BeBR. För närvarande är 71 institutioner 
informationsägare i BeBR varav 17 är kommuner, elva är länsstyrelser, 26 är regionala eller kommunala museer och 13 består 
av Svenska kyrkans samtliga stift. Informationsägare listas på Riksantikvarieämbetets hemsida. 
126 Riksantikvarieämbetet, 2005, Kulturmiljöprogram. En indikator för miljömålsuppföljningen, s. 12. 
127 Riksantikvarieämbetet, 1983, Att upprätta program för kulturminnesvård. Vägledning för upprättande av regionala 
kulturminnesvårdsprogram. 



ligga i kulturhistoriska beskrivningar och analyser. Dessa skulle sedan vara till hjälp för 
kommunerna och deras upprättande av kommunala program.  

Regionala kulturmiljöprogram och planeringsunderlag 
Kommunernas arbete med att ta fram kulturmiljöprogram bedöms kunna underlättas om de 
har tillgång till ett regionalt kulturmiljöprogram. De regionala kulturmiljöprogrammen 
skiljer sig dock åt vad gäller aktualitet såväl som utformning. Flera länsstyrelser har program 
som togs fram under 1970- och 80-talet. Under 2000-talet har flera tagit fram en regional 
kulturmiljöstrategi istället för ett kulturmiljöprogram och några av länsstyrelserna har valt att 
ta fram både ett program och en strategi för kulturmiljö. Det finns även exempel på 
heltäckande bebyggelseinventeringar och att de även innehåller en klassificering av 
bebyggelsen.    

Diagram 6. Diagrammet visar antal kommuner som 2010–2015 svarade att de hade tillgång till relevanta och 
aktuella planeringsunderlag inom tema kulturmiljö eller hade behov av regionala planeringsunderlag för området 
kulturmiljö. Källa: Boverkets öppna data miljömålsenkäten.128  

I miljömålsenkäten finns frågor till kommunerna om deras tillgång till olika typer av 
regionala planeringsunderlag129. Via kommunernas svar 2010–2015 framgår att deras 
tillgång till regionala planeringsunderlag som rör kulturmiljö nästan har tredubblats under 
dessa år (se diagram 6). Via enkäten framgår även att kommunernas behov av underlag 
under samma period har varit tämligen konstanta. Kommunerna anger bland annat att de har 
behov av att underlagen uppdateras, att de behöver ha en mer praktisk koppling och 
innehålla tydligare beskrivningar och avgränsningar av riksintressen. Via miljömålsenkäten 
framgår att det är samma tendens även för andra typer av regionala planeringsunderlag. 

                                                      

128 Boverket, 2019, Öppna data - Resultat från miljömålsenkäter.  
129 Frågor som avses i miljömålsenkäten är 7.1 För vilka av nedanstående teman har kommunen tillgång till aktuella och 
relevanta regionala planeringsunderlag (från länsstyrelse eller annat regionalt organ)? (Mer än ett alternativ kan vara 
relevant) samt 7.3 Om ja på fråga 7.2 om ytterligare behov finns, för vilka områden finns detta behov? (Mer än ett alternativ 
kan vara relevant). Regionala planeringsunderlag är inte definierat i miljömålsenkäten. 
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Någon samlad analys av kommunernas förväntningar på planeringsunderlag för kulturmiljö 
och innehållsliga behov har dock inte gjorts. 

Kommunala kulturmiljöprogram 
I miljömålsenkäterna 2010–2018 anger mellan 50–60 procent av kommunerna att de har 
tillgång till kulturmiljöprogram eller liknande. Antalet har fluktuerat något mellan åren, men 
visar inte på att antalet kulturmiljöprogram tenderar att öka (se diagram 7 nedan). 

Diagram 7. Diagrammet visar andelen kommuner (i procent) som svarat att de har tillgång till eller inte har 
tillgång till aktuella dokument som fyller funktionen av ett kulturmiljöprogram. Källa: Boverkets öppna data 
miljömålsenkäten.130 

Många kommuner tog fram kulturmiljöprogram under 1980-talet och första hälften av 1990-
talet. Därefter skedde en kraftig nedgång, för att under 2000-talet öka i omfattning igen. I en 
studie genomförd 2005 av Riksantikvarieämbetet framkom att arbetet med att ta fram ett 
kulturmiljöprogram genomfördes i två av tre kommuner av den kommunala förvaltningen. I 
20 fall skedde arbetet i samarbete med en annan part, ofta ett länsmuseum. Drygt 40 procent 
av programmen hade antagits politiskt.131 Det saknas motsvarande undersökning för de 
senaste 15 åren.  

Vissa program är mer beskrivande och ger en sammanställning av kunskaperna som finns 
om kulturmiljöerna. Andra innehåller även handlingsprogram och förhållningsregler för de 
utpekade miljöerna. De kan därmed ge en viss vägledning inför kommande beslut om såväl 
större förändringar som mindre om- eller tillbyggnader. Riksantikvarieämbetet har ingen 
samlad kunskap om vilken information som finns sammanställd i kulturmiljöprogrammen 
eller vilken målgrupp de har. Därmed är det även oklart i vilken omfattning de innehåller 
strategier och förhållningssätt för den fysiska planeringen. 

                                                      

130 Boverket, 2019, Öppna data - Resultat från miljömålsenkäter.  
131 Riksantikvarieämbetet, 2005, Kulturmiljöprogram. En indikator för miljömålsuppföljningen, s. 16 ff. 
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Program och strategier för tillvaratagande och utveckling av kulturhistoriska värden är en 
indikator för miljömålsuppföljningen av God bebyggd miljö. Detta genom att de kan ge 
underlag för att kulturhistoriska värden hanteras i den fysiska planeringen och i samhälls-
byggandet. Enkätfrågan som kommunerna har svarat på är om de har aktuella dokument som 
fyller funktionen av ett kulturmiljöprogram. I miljömålsarbetet anges att för att kulturmiljö-
program ska vara användbara redskap i planeringsprocessen bör dessa vara kommunöver-
gripande, aktuella, politiskt antagna, redovisa vilka värden som finns och hur dessa ska 
förvaltas samt vara framtagna av personer med relevant kompetens. Vad som bedöms vara 
aktuellt kan variera och bland annat bero på i vilken omfattning det finns behov av eller 
önskemål om att exploatera mark- och vattenområden.  

Kulturmiljöprogram kan av kommunen ges olika status och på så sätt i olika omfattning vara 
vägledande eller styrande. Det beror bland annat på om programmet har antagits politiskt, 
om det har kopplats till översiktsplanen eller om det har införlivats i översiktsplanen eller 
andra strategiska dokument. I miljömålsenkäten 2018 angav två av tre kommuner som hade 
kulturmiljöprogram att dess strategier och förhållningssätt fanns redovisade i kommunens 
översiktsplan. I vilken omfattning kulturvärden finns redovisade och vad som framgår av 
strategierna eller förhållningssätten går dock inte att få fram genom miljömålsenkäten. 
Riksantikvarieämbetets tidigare studier visar dock att översiktsplanernas redovisning av 
kulturvärden ofta brister.132 Närmare en av tre som svarat på miljömålsenkäten anger att 
framtaget kulturmiljöprogram, byggnadsordning eller liknande är politiskt antaget. En av 
fem kommuner som svarat anger att de har tillgång till ett övrigt kunskapsunderlag om 
kulturmiljö som inte är politiskt antaget.  

I Riksantikvarieämbetets studie framkom att kommunerna såg formellt skydd och därefter 
tillgången till politiskt antaget kulturmiljöprogram som de viktigaste förutsättningarna för att 
kulturvärden ska tillgodoses.133 Drygt 80 procent angav att de hade behov av kulturmiljö-
program som stöd i bygglovsprövningen och 70 procent angav dessa behov för översikts-
planeringen. Närmare hälften av de kommuner som svarade på enkäten ansåg att de 
bygglovsbefriade åtgärderna hade påverkat detta behov.  

Vikten av aktuella kulturmiljöprogram framhålls på flera håll. Vid många länsstyrelser görs 
även satsningar för att stimulera kommunerna att ta fram kulturmiljöprogram, både genom 
information och genom ekonomiskt stöd. Det finns dock inte några aktuella vägledningar 
eller riktlinjer för hur ett kulturmiljöprogram bör utformas. Kommunerna väljer utifrån de 
egna behoven hur de ska utformas.  

 Arkitekturpolicyer 
Över hälften av kommunerna har, enligt en undersökning genomförd 2019 av Sveriges 
Arkitekter, tagit fram arkitekturpolicyer, påbörjat ett arbete att ta fram en policy eller 
                                                      

132 Detta resultat finns redovisat i Riksantikvarieämbetet, 2017, Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser och 
Riksantikvarieämbetet, 2019, Stadens riksintressen – hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla? 
133 Riksantikvarieämbetet, 2017, Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser – en utvärdering om kommuners 
förutsättningar att ta hänsyn till kulturvärden. 
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planerar att ta fram en sådan.134 För att betraktas som en arkitekturpolicy behöver policyn, 
riktlinjerna eller dokumentet innehålla en samlad strategi för arkitekturfrågor och 
arkitektoniska värden. Policyn bör inte bara beskriva det som finns, utan även syfta framåt. 
Den behöver inte bara bestå av ett dokument, utan kan bestå av flera som bildar en helhet. 
Den kan exempelvis vara en del av översiktsplanen.135  

Intressant i detta sammanhang är att många kommuner fortfarande saknar en samlad strategi 
för arkitektur. Knappt 80 procent136 av kommunerna angav i miljömålsenkäten 2018 att de 
inte hade någon samlad strategi för arkitektur. Knappt 10 procent137 av kommunerna svarade 
att de hade en arkitekturstrategi som en del av översiktsplanen, medan 11 procent138 hade 
strategin i något annat dokument. Genom att många kommuner saknar en strategi för 
arkitektur- och gestaltningsfrågor saknas det en gemensam bild av vilka arkitektoniska 
värden och kvaliteter som ska bevaras och utvecklas, samt hur olika byggprojekt kan bidra 
till en hållbar samhällsutveckling. Det saknas kunskaper om befintliga arkitekturpolicyer, till 
exempel om och på vilket sätt de utgör ett stöd för en integrering och tillvaratagande av 
kulturvärden.  

3.5 Sammanfattande iakttagelser 
Resultaten visar på att redovisade förutsättningar139 kan nyttjas i högre grad för att gynna en 
integrering och tillvaratagande av kulturvärden i plan- och byggprocesser.  

Sammanställningen tydliggör att: 

• Många kommuner saknar tillgång till antikvarisk kompetens i plan- och bygglovs-
processer. Det är mer vanligt att antikvarisk kompetens saknas hos de mindre 
kommunerna än de större.   

• Kommuner ställer sällan krav på att en ”sakkunnig kulturvärde” ska ingå i bygg-
processer som berör kulturhistoriska värden.  

• Kulturvärden skyddas i liten grad i detaljplaner och områdesbestämmelser.  

• Antalet kulturreservat är mycket få till antalet jämfört med antalet naturreservat. 

• Uppgifter om kulturmiljövårdens riksintressen kan vara i behov av tydliggörande för att 
fungera som ett stöd vid en integrering av kulturvärden i den fysiska planeringen. 

• Mellan 40 och 50 procent av kommunerna anger att de saknar tillgång till kulturmiljö-
program eller liknande underlag.  

                                                      

134 Sveriges Arkitekter, 2019, Kommunernas arkitekturpolicyer – en kartläggning, s. 3. 218 kommuner deltog i 
enkätundersökningen. 13 procent hade en arkitekturpolicy, 16 procent arbetade med en sådan, 22 procent planerade att påbörja 
ett arbete med en arkitekturpolicy, 41 procent hade inte eller avsåg inte arbeta med en arkitekturpolicy. 
135 Sweco, 2018, En studie av kommuners arbete med arkitekturpolicy, s. 8. 
136 200 av 252 kommuner som besvarade miljömålsenkäten 2018. 
137 24 av 252 kommuner. 
138 28 av 252 kommuner. 
139 Med förutsättningar avses här vad som behöver finnas på plats eller fungera för en integrering eller förvaltning av 
kulturvärden.  
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Vid sammanställningen av tidigare studier och tillgänglig statistik synliggörs även avsaknad 
av kunskaper. För att identifiera framtida behov av insatser på en nationell och regional nivå 
finns behov av att ta fram sådana kunskaper.  

Följande kunskapsbrister har identifierats: 

• Det saknas en samlad bild av hur kommunerna ser på den antikvariska kompetensen, 
hur den eventuellt är placerad i organisationen samt i vilken omfattning och hur den 
används i plan- och byggprocesser.  

• Det saknas en samlad nationell analys av byggnadsminnesbeståendet, vad gäller 
byggnadernas funktion eller typ, byggår eller om det finns en över- eller under-
representation av vissa bebyggda miljöer.  

• Många av de närmare 5 000 naturreservaten innehåller höga kulturvärden. Det är dock 
oklart i vilken omfattning värden är belägna inom och skyddas genom naturreservaten. 

• Det saknas en samlad kunskap om hur och hur effektivt kommuner arbetar för att 
skydda kulturvärden i detaljplaner och områdesbestämmelser.  

• Riksantikvarieämbetet saknar en samlad bild av hur många fördjupade riksintresse-
beskrivningar som har tagits fram av länsstyrelserna, hur dessa har utformats och om de 
innehåller delar som kan stödja kommunen i den fysiska planeringen.  

• Det saknas en nationell sammanställning av genomförda bebyggelseinventeringar och i 
vilken omfattning kommunerna har klassificerat och värderat bebyggelsen.  

• Det finns inte samlad data om kommunernas kulturmiljöprogram eller kunskap om hur 
de kommer till användning samt om det finns eventuella behov av fortsatt utveckling 
och stöd i att revidera och ta fram nya program.  
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4. Integrering av kulturvärden i plan- 
och byggprocesser 
I detta kapitel redovisas statistik och resultat från tidigare studier om hur kulturvärden 
hanteras i plan- och byggprocesser i praktiken. Utifrån tidigare studier och tillgänglig 
statistik görs i detta avsnitt några nedslag som belyser faktorer som kan påverka hur 
kulturvärden integreras. Här redovisas processer och rutiner för att integrera, tillsammans 
med olika aspekter på hanteringen av kulturvärden i översikts- och detaljplanering, 
byggprocesser och transportplanering. 

4.1 Brister i hanteringen av kulturvärden i plan- och 
byggprocesser 
Regelverk skapar förutsättningar för att integrera och ta tillvara kulturvärden i plan- och 
byggprocesser. Det är framför allt KML, PBL och miljöbalken som skapar dessa förut-
sättningar, men regelverkens tillämpning avgör i vilken omfattning en integrering och ett 
tillvaratagande sker. En studie genomförd av Riksantikvarieämbetet 2017 pekar på att 
kommunerna behöver bättre förutsättningar för att ta hand om bebyggelsens kulturvärden 
när byggandet ökar. Närmare 70 procent av de kommuner som svarade på 
Riksantikvarieämbetets enkät angav att de inte hade de förutsättningar som de behövde för 
att ta hänsyn till den byggda miljöns kulturvärden. Behov som kommunerna lyfte handlade 
bland annat om tillgången till kulturmiljöprogram och antikvarisk kompetens, men även om 
att frågor om kulturvärden behöver hanteras i ett tidigt skede av planeringen. Kommuner har 
i en av Riksantikvarieämbetets studier även angett att den politiska viljan och behovet av 
bostäder är faktorer som påverkar hänsynen till kulturvärden.140 Dessa faktorer lyfts även av 
länsstyrelserna vid den workshop som genomfördes. 

 Processer och rutiner för att integrera 
Riksantikvarieämbetet har i ett flertal studier lyft fram samverkan som en framgångsfaktor 
för att hänsyn tas till kulturvärden. Ett tvärsektoriellt samarbete mellan olika myndigheter 
och de olika funktionerna inom myndigheten kan bidra till att kulturvärden hanteras bättre i 
plan- och bygglovsfrågorna. Det kan i sin tur leda till att en samsyn uppnås liksom ett 
lärande av varandra och genom de olika ärenden som ska handläggas. Ytterligare en 
framgångsfaktor som har framkommit i studierna är vikten av att kulturvärden hanteras 
tidigt i en plan- och byggprocess. Exempelvis att frågor om kulturvärden finns med redan 
från början i planarbetet eller att antikvarisk kompetens medverkar tidigt vid handläggningen 

                                                      

140 Riksantikvarieämbetet, 2017, Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser – en utvärdering om kommuners 
förutsättningar att ta hänsyn till kulturvärden, s. 22. 



48 

av bygglovsärenden. Generellt tycks rutiner, checklistor och mallar ha en positiv inverkan på 
hur kulturvärden uppmärksammas.  

Även i samband med miljömålsarbetet har en tvärsektoriell samverkan lyfts fram som ett 
viktigt förhållnings- och arbetssätt för länsstyrelserna i allmänhet och för kulturmiljövården i 
synnerhet. Genom att verka genom andra och i aktuella sammanhang kan kulturmiljövården 
nyttja verktyg som den inte själv har rådighet över. Detta ligger även i linje med den 
europeiska landskapskonventionen som förespråkar en helhetssyn på landskapet vad gäller 
såväl utbildning, planering, skydd och förvaltning.141  

I den stegvisa planprocessen är samrådet ett viktigt skede för beredning av och dialog kring 
ett planförslag. Det kan dock finnas behov att starta dialogprocessen tidigt i planläggningen 
innan alltför mycket arbete har lagts ned med en plan. Ett exempel som ofta lyfts fram av 
länsstyrelser är den överenskommelse om tidig dialog som togs fram av länsstyrelsen och 
Sveriges Kommuner och Landsting (numera Sveriges Kommuner och Regioner).142 Det 
primära syftet med överenskommelsen var att få ett effektivare bostadsbyggande och en 
hållbar samhällsplanering genom tidig dialog mellan länsstyrelsen och kommunen. Tanken 
var att en tidig dialog ska göra arbetet med att ta fram översiktsplaner och detaljplaner 
smidigare eftersom statens synpunkter, stöd och rådgivning lämnas i ett tidigt skede, vilket 
kan gynna kulturvärden. I den workshop som Riksantikvarieämbetet genomförde till-
sammans med länsstyrelserna lyftes vikten av att länsstyrelsen verkar främjande och påtalar 
behovet av kulturmiljöhänsyn. Den tidiga dialogen ökar möjligheterna att diskutera 
kulturmiljöhänsyn i planeringens tidiga skeden. 

Länsstyrelserna kan dock ha svårt att möta upp kommunernas behov och förväntningar på 
stöd och råd i den fysiska planeringen. Kommuner och länsstyrelser kan även ha olika 
uppfattningar om vad som ska inrymmas i länsstyrelsens stödjande och rådgivande roll.143 
Att det råder viss osäkerhet kring de roller och ansvar som finns inom kulturmiljöarbetet 
framgår av en kartläggning finansierad av FoU-medel från Riksantikvarieämbetet.144 
Förändringar som skett inom detta arbetsfält, exempelvis regionernas nya roll i och med 
kultursamverkansmodellen och framväxten av en marknad för privata aktörer, kan påverka 
denna osäkerhet. Samtidigt har länsstyrelsernas verksamhetsresurser för kulturmiljöarbetet 
successivt krympt de senaste tio åren och mellan åren 2009 och 2018 motsvarar denna 
minskning 30 procent.145 Detta bedöms påverka länsstyrelsernas möjligheter att arbeta 
proaktivt.  

Samverkan som metod vid gestaltning av gemensamma miljöer 
Gestaltning är en komplex fråga som i lika hög grad handlar om platsens historia och kultur-
värden som dess arkitektoniska, konstnärliga och sociala kvaliteter. Samverkan mellan 
yrkesgrupper som ansvarar för bland annat arkitektoniska, kulturhistoriska, konstnärliga och 

                                                      

141 RUS, 2015, Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/ miljömål, s. 145. 
142 Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting, 2017, Tidig dialog ökar bostadsbyggandet.  
143 Riksantikvarieämbetet, 2019, Stadens riksintressen – hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla?, s. 57 f. 
144 Olsson, Fredholm & Sahlin m.fl., 2020, s. 49 ff.  
145 Myndigheten för kulturanalys, 2020, Kulturmiljöstatistik. Kulturfakta 2020:1, s. 4. 
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sociala värden vid gestaltning av samhällets offentliga miljöer var en central frågeställning i 
regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av gemensamma miljöer. Genom uppdraget 
erhölls fördjupade insikter om att hur en plats gestaltas har tydliga samband med hur väl den 
fungerar och hur uppskattad den blir. Skapandet av väl fungerande offentliga miljöer gynnas 
av samverkan i ett tidigt programskede mellan skilda kompetenser och erfarenheter. En 
interdisciplinär samverkan kan stärka en helhetssyn på gestaltning i planering och byggande 
av offentliga miljöer.146 

I uppdraget lades en viktig grund till den nya politiken för Gestaltad livsmiljö, i vilken mål-
sättningen är att arkitektur, form, design samt konst och kulturmiljö ska utgöra en helhet 
med människors olika behov och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i fokus. Upp-
draget visade att det är en stor fördel om gestaltningsfrågorna tas upp i tidiga planerings-
skeden, innan markanvisningar och upphandlingar har genomförts och definitiva beslut har 
fattats. Senare är det ofta svårt att etablera samverkan eller föra in gestaltningsfrågor. Att 
utgå från platsens unika kvaliteter och historia visade sig vara grundläggande för att uppnå 
kvalitativa och hållbara resultat. Uppdraget skapade en tillfällig men efterfrågad arena för att 
lyfta fram goda exempel på samverkan, medborgardialoger och gestaltning. Inom uppdraget 
uppmärksammades även plan- och bygglagens begränsningar, bland annat svårigheten att 
säkerställa immateriella värden, såsom rörelsemönster och siktlinjer, samt rumsliga och 
kulturhistoriska samband. Även det faktum att regelverket erbjuder fler instrument för 
gestaltning av enskilda objekt än för miljöer i sin helhet var en utmaning. Uppdraget visade 
också att konstnärliga processer på olika sätt kan vara en användbar metod i dialogen med 
medborgare.147 

 Kulturvärden i planprocesser 

Översiktsplanering 
I översiktsplanen kan kommunen tydliggöra landskapets och den byggda miljöns kultur-
värden utifrån ett större sammanhang och på vilket sätt dessa värden kan vara en del av 
samhällsutvecklingen. När strategier och förhållningssätt till kulturvärden finns i 
översiktsplanen kan den även stödja kommande planering och bygglovsprövning.148 
Riksantikvarieämbetet har tidigare lyft fram vikten av att kulturvärden hanteras i den 
kommunala översiktsplaneringen.149 Det är något som krävs för att översiktsplanen utifrån 
ett kulturvärdesperspektiv ska vara ett bra underlag för en framtida plan- och bygglovs-
prövning. Om översiktsplanen beaktar och tar hänsyn till kulturvärden skapas förutsättningar 

                                                      

146 I uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (2010–2013) samarbetade Statens konstråd, 
Riksantikvarieämbetet, Boverket, Arkitektur- och designcentrum. Det gemensamma uppdraget redovisades 2013 i Konsten att 
gestalta miljöer. Samverkan i tanke och handling. 
147 För att ytterligare stärka metodutvecklingen i uppdraget hade Avdelningen för urbana och regionala studier vid KTH ett 
uppdrag att följeforska kring uppdraget. Resulterat presenterades 2013 i följeforskningsrapporten Att verka tillsammans – 
erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer. Rapporten tar bland annat upp frågor om kulturhistoriska värden, olika sätt 
att organisera samverkan samt gestaltning av offentliga miljöer som en del av samhällsbyggandet. 
148 Boverket, 2014, PBL kunskapsbanken. Kulturvärden i plan- och bygglagen. Översiktsplan och kulturvärden. .  
149 Det har lyfts fram av Riksantikvarieämbetet bland annat i rapporterna Riksantikvarieämbetet, 2017, Kulturvärden i 
planerings- och bygglovsprocesser och Riksantikvarieämbetet, 2019, Stadens riksintressen – hinder att ta sig förbi eller resurs 
att utveckla? 
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för att de kan tas tillvara och genom det att utvecklingen utifrån ett kulturmiljöperspektiv 
kan bli hållbar.  

I Riksantikvarieämbetets utvärdering 2017 framkom som ett av resultaten att i närmare 
hälften av de studerade översiktsplanerna beskrevs kulturvärden endast i en mindre 
utsträckning. Det framkom även att i mindre än hälften av kommunerna deltog antikvarisk 
kompetens i kommunal översiktsplanering.150 Om och i sådant fall hur detta har en påverkan 
på hur kulturvärden beskrivs i översiktsplanen är dock okänt, likaså om tillgången till 
kommunala kulturmiljöprogram har någon påverkan på beskrivningen. 

Resultaten i Riksantikvarieämbetets utvärderingar151 indikerar även brister i kommunernas 
redovisning i översiktsplanen av hur riksintressen för kulturmiljövården ska tillgodoses.  
I närmare hälften av de översiktsplaner som granskades beskrevs kulturvärden endast i 
mindre utsträckning. Av de översiktsplaner som studerades saknade 60 procent en beskriv-
ning av hur kulturvärden som är av riksintresse för kulturmiljövården ska tillgodoses, vilket 
är ett krav enligt PBL.  

I en annan studie undersökte Riksantikvarieämbetet hur kulturmiljövårdens riksintressen 
hanteras i samband med tätorternas bebyggelseutveckling. Studien visade på att kulturmiljö-
vårdens riksintressen i de studerade fallen hade haft en påverkan på planeringen och 
detaljplanens utformning. Riksintresset hade därmed hanterats som ett allmänt intresse, men 
planerna hade inte tagits fram med den tydliga utgångspunkten att stärka eller utveckla 
befintliga riksintressanta kulturmiljöer. Fokus var att undvika påtaglig skada istället för 
vilken typ av byggnation som är lämplig inom riksintresset. Studien konstaterade även att 
när förändringar i tätorter beslutas genom enskilda detaljplaner blir de kumulativa effekterna 
på kulturmiljövårdens riksintressen svåra att följa.   

Detaljplanering 
Enligt Boverkets plan- och byggenkät har antalet antagna detaljplaner de senaste fyra åren 
legat på samma nivå, cirka 1 500 detaljplaner per år. En femtedel av dessa har antagits i 
större städer.152 Majoriteten av de antagna detaljplanerna följer gällande översiktsplan. År 
2018 var det endast 2,5 procent som enligt länsstyrelsens bedömning stred mot översikts-
planen.153 I en utvärdering genomförd av Riksantikvarieämbetet framkom att i knappt två av 
tre kommuner deltog antikvarisk kompetens i den kommunala detaljplaneringen. 154   

Andelen antagna detaljplaner som överprövas av länsstyrelsen är liten och utgjorde 2018 
knappt två procent av totala antalet antagna planer. Närmare hälften av de planer som 
överprövades kom sedan att upphävas.155 Hittills har det varit ovanligt att länsstyrelsen 
överprövar detaljplaner med hänvisning till kulturmiljövårdens riksintressen. Det vanligaste 
                                                      

150 Riksantikvarieämbetet, 2017, Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser, s. 28.  
151 Riksantikvarieämbetet, 2017, Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser; Riksantikvarieämbetet, 2019, Stadens 
riksintressen – hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla?  
152 Boverket, 2019, PBL-kunskapsbanken. Statistik. Flest detaljplaner i större städer.  
153 Boverket, 2019, PBL-kunskapsbanken. Statistik. Flest detaljplaner i större städer. 
154 Riksantikvarieämbetet, 2017, Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser, s. 28. 
155 Boverket, 2019, Öppna data - Resultat från miljömålsenkäter.   
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skälet till att länsstyrelsen väljer att överpröva och sedan upphäva en detaljplan är att en 
bebyggelse antas bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion.156 Efter att kommunen fattat beslut om att anta en 
detaljplan kan beslutet också överklagas till mark- och miljödomstolen. Detsamma gäller för 
beslut om att anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser. Andelen antagna detaljplaner 
som överklagas till miljödomstolen är markant högre än länsstyrelsens överprövningar. 
Närmare 25 procent av det totala antalet antagna detaljplaner överklagades under 2018 och 
det är oklart i vilken omfattning påtaglig skada på kulturmiljövårdens riksintressen utgjorde 
grund för ett överklagande. 

I den workshop som Riksantikvarieämbetet genomförde tillsammans med länsstyrelserna 
lyftes flera problem och svårigheter med hänsynen till kulturvärden i detaljplaneläggningen. 
Ett problem är den svårighet som detaljplaneläggningen för med sig är att överblicka de 
kumulativa effekterna på kulturvärden. Ofta missar kommuner att se helheten och behov av 
hänsyn till påverkan på omgivningen. Ett annat problem är att planärenden släpps fram från 
kommuner som inte är ”klara” med önskan om att länsstyrelsen ska säga nej när handläggare 
inte har politikerna med sig. Även att kulturvärden åsidosätts i plan- och byggprocesser när 
mycket är uppgjort och beslutat på förhand, framfördes vid workshopen. 

 Kulturvärden i bygglovsprocesser och byggnation 

Befintlig bebyggelse renoveras till följd av bland annat krav på funktion och anpassningar 
till byggregler. I miljöer med kulturvärden krävs ett varsamt förhållningssätt när anpass-
ningar görs till ett förändrat klimat och vid energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. En varsam energieffektivisering kan vara en del av en hållbar förvaltning men 
vid energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader krävs särskild hänsyn till 
kulturvärden. Renoveringar när det saknas kunskap om kulturvärden kan leda till att kultur-
historiska kvaliteter och hållbara material ersätts med kortsiktiga lösningar och icke hållbara 
material. Det riskerar att försämra det redan byggda. En god hushållning med resurser är att 
ta tillvara befintlig bebyggelse, i form av att det arbete som tidigare investerats och material 
som redan tillverkats för produktionen omhändertas. Det har gjort att livscykelanalyser på 
byggnader och byggnadsmaterial också är en fråga för byggnaders bevarande. 

En förutsättning för att kulturvärden kan värnas i samband med ändringar av den byggda 
miljön är att en byggherre eller en byggnadsnämnd har uppmärksammat de värden som 
finns. En studie genomförd av Riksantikvarieämbetet visar på stora brister i hur kulturvärden 
uppmärksammas och hanteras i samband med ändring av byggnader. I två av tre fall lyftes 
inte kulturvärdet fram i något moment i bygglovsärendet (se diagram 8 på omstående sida). 
Detta trots att samtliga ärenden som granskades hade tidigare utpekade kulturvärden att 
hantera och förhålla sig till. Det framkom bland annat även att det sällan förekom 
antikvariska förundersökningar och när krav om hänsyn fanns i bygglovsbeslutet eller 

                                                      

156 Boverket. 2019e. PBL-kunskapsbanken. Statistik. Fortsatt låg andel överprövningar av detaljplaner; Riksantikvarieämbetet, 
2019, Stadens riksintressen – hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla?, s. 25. Enligt rapporten överprövades endast tre 
detaljplaner mellan åren 2014–2017 på denna grund.  
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startbeskedet följdes det sällan upp. Endast i mycket liten omfattning ställdes krav om att en 
”sakkunnig kulturvärden” skulle ingå i byggprocessen.157 Genom en otillräcklig hantering av 
kulturvärden i byggprocessen riskerar kulturvärden att gå förlorade.   

 

Diagram 8. Riksantikvarieämbetets aktgranskning av 110 ärenden visade att i en majoritet av ärendena, 58 
procent, redovisas inte befintliga kulturvärden alls under byggprocessen. I de 27 procent där kulturvärden hade 
redovisats och krav fanns på varsamhet följdes mindre än 37 procent av fallen sedan upp. Källa: 
Riksantikvarieämbetet. 

En kombination av framgångsfaktorer för att ta tillvara kulturvärden lyfts fram i studien, 
bland annat tillgången till antikvarisk kompetens samt att det finns rutiner för när antikvarier 
ska tillfrågas eller ingå i byggprocessen. Bestämmelser om skydd av kulturvärden och 
varsamhetsbestämmelser i detaljplan kombinerat med rutiner, checklistor och mallar kan 
också ge kommunen ett stöd i att uppmärksamma och följa upp kulturvärden. 

Flera olika bygglovsbefriade åtgärder har införts sedan 2014 och under 2019–2020 utreds 
ytterligare befrielser. Riksantikvarieämbetet har i samband med remitteringen av de införda 
bygglovsbefrielserna avstyrkt merparten av förslagen eftersom de i alltför hög grad har 
bedömts medföra en risk för negativ påverkan på den byggda miljöns kulturvärden.158 
Regeringen har däremot bedömt denna risk som liten och risken för en negativ påverkan på 
stads- och landskapsbilden bedömdes av regeringen även begränsas av den enskilde 
fastighetsägarens ”väl övervägda val”.159 Detta ställer dock krav på att kommunerna har en 
god kännedom om den byggda miljöns kulturvärden och i vilka områden dessa bygglovs-
befrielser inte bör gälla och den ökade mängden anmälda bygglovsbefrielser visar på vikten 
av att kommunen har denna kännedom. Sedan 2014 har antalet anmälningar om bygglovs-
befriade åtgärder i stort sett dubblerats (se diagram 9 på omstående sida). 

                                                      

157 Riksantikvarieämbetet, 2018, Kulturvärden försvinner i byggprocessen. Intervjuer och aktgranskning av bygglovsärenden, 
s. 15 f. 
158 Riksantikvarieämbetet, 2014, Yttrande om Boverkets rapport Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas 
från kravet på bygglov – Friggebodar m.m. (rapport dnr 2013:35). 
159 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, 2014, s. 70 ff. 
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Diagram 9. Antalet anmälningar av bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4a–c §§ PBL har sedan 2014 i stort 
sett dubblerats. Data för åren 2014–2017 har hämtats från Boverkets sammanställda statistik160 och sedan 
kompletterats med data för 2018 från Boverkets plan- och byggenkät161. Källa: Boverket. 

I återrapporteringen av Boverkets uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på 
bygglov framgår bland annat förutsättningar för bygglovsbefrielser och hur kommunerna ser 
på hanteringen av dem. I rapporten anges att nästan två tredjedelar av alla kommuner på 
något sätt har pekat ut vilka byggnader eller bebyggelseområden som de bedömer vara 
särskilt värdefulla. De flesta av de kommuner som har pekat ut sådana områden anger att de 
gjort det genom detaljplan eller genom ett bevarande- eller kulturmiljöprogram eller genom 
en kombination av de båda. Drygt två tredjedelar av kommunerna anser inte att de har svårt 
att bedöma vilka byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla när det gäller 
bygglovsbefrielser. Nästan en tredjedel av kommunerna anger dock att de har sådana 
svårigheter. De anger att de helt eller delvis saknar kulturmiljöprogram, bevarandeprogram 
eller liknande samt att kommunens och länsstyrelsens inventeringar skiljer sig åt. Flera 
menar även att det är svårt att göra ett tydligt utpekande av sådana områden och att veta vad 
som ska klassas som särskilt värdefullt. Lite mer än hälften av kommunerna anser vidare att 
de bygglovsbefriade åtgärderna på olika sätt har en negativ inverkan på kommunens 
möjligheter att arbeta med vad som anges som ”god arkitektur”.162 

I propositionen som följde om större komplementbostadshus angavs i konsekvensanalysen 
bland annat att ”För att skiljelinjen mellan de byggnader som kräver bygglov och de som 
inte gör det ska vara tydlig och tillämpbar krävs att kommunerna inventerar och tillhanda-
håller underlag som redovisar vilka områden inom kommunen som anses särskilt värde-
fulla.” 163 I Riksantikvarieämbetets enkätundersökning 2017 angav närmare hälften av de 
                                                      

160 Boverket, 2018, Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan – analys och förslag. En slutredovisning av 
”Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och 
byggförordningen (2011:338)”, s. 99 ff. 
161 Boverket, 2020, Öppna data – Plan- och byggenkäten. 
162 Boverket, 2018, Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan – analys och förslag. Bilaga 2 i rapporten har en 
sammanställning av svaren från plan- och byggenkäten. 
163 Större komplementbostadshus, 2019, s. 15. 
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kommuner som besvarat enkäten att de hade behov av att ta fram eller revidera kulturmiljö-
program med anledning av de införda bygglovsbefrielserna.164 Denna uppgift behöver ses i 
ljuset av att ungefär hälften av kommunerna anger att de saknar tillgång till kulturmiljö-
program (se diagram 7, avsnitt 3.4.2). Den befintliga statistiken signalerar att det finns 
brister och utmaningar när det gäller att integrera och ta tillvara kulturvärden i bygg-
processen. Det saknas en samlad kunskap om hur hittills införda bygglovsbefrielser 
eventuellt har påverkat den byggda miljöns kulturvärden.  

Klimatanpassning  
Riksantikvarieämbetet har arbetat med att ta fram handlingsplaner för klimatanpassning för 
kulturarv i ett förändrat klimat. Genom detta arbete har behov av insatser och kunskaps-
luckor identifierats. I arbetet har bland annat följande lyfts:  

• Det finns behov av en ökad kunskap och övervakning om hur kulturarvet påverkas av 
klimatförändringar.  

• Det finns en brist på risk- och sårbarhetsanalyser och kunskapen behöver öka om vikten 
att ta fram sådana. Dessa är nödvändiga för att identifiera vad och på vilket sätt ett 
kulturarv är sårbart. När risk- och sårbarhetsanalyser saknas sker ofta en anpassning 
först efter att något hänt.  

• Det behövs strategier och exempel på dokumentationsmetoder för att hantera förluster 
och skador som blir permanenta genom klimatförändringar.  

• Långsiktigt planerad förvaltning av byggnader är ett exempel på klimatanpassnings-
arbete som är viktigt för att undvika eller mildra skador på kulturarv. Här är 
immateriellt kulturarv som till exempel hantverkskunnande och traditionell kunskap 
viktiga kunskapskällor för klimatanpassning.165 

Utifrån bland annat dessa slutsatser har Riksantikvarieämbetet tagit fram en handbok riktad 
till beställare och utförare av förvaltningsplanering. Den ger råd och stöd vid framtagande av 
ett förvaltningsverktyg som bör baseras på en kulturhistorisk värdering samt en risk- och 
sårbarhetsanalys.166  

4.2 Analyser i infrastrukturplaneringen kan ha 
tydligare fokus på kulturvärden 
Precis som i andra plan- och byggprocesser behöver kulturvärden beaktas i planeringen av 
transportinfrastrukturen.167 Regeringen anger att det krävs en landskapsanpassad 
infrastruktur för att stärka en hållbar samhällsutveckling.168  

                                                      

164 Riksantikvarieämbetet, 2017, Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser – en utvärdering om kommuners 
förutsättningar att ta hänsyn till kulturvärden, s. 32. 
165 Riksantikvarieämbetet, 2019, Kulturarv i ett förändrat klimat – handlingsplan för klimatanpassning 2019–2023.   
166 Riksantikvarieämbetet, 2019, Förvaltning av kulturarv. 
167 Se bland annat Väglag (1971:948), 4 och 13 §§ samt Lag (1995:1649) om byggande av järnväg, 1 kap. 3 och 4 §§.  
168 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling, 2016, s. 18 f. 
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Regeringens uppdrag till Trafikverket innebär att myndighetens arbete ska ske utifrån sex så 
kallade leveranskvaliteter. Kulturmiljöområdet återfinns i leveranskvaliteten ”landskap” 
tillsammans med bland annat naturvården.169 Den aggregerade styrningen av Trafikverkets 
verksamhet kan innebära svårigheter att tydliggöra kulturmiljöaspekter och organisera 
kulturmiljöarbetet. Trafikverkets uppdrag innebär att fokus ligger på att hantera det som 
behövs för en ändamålsenlig transportinfrastruktur. Det betyder i praktiken att kulturvärden 
som är knutna till infrastrukturen men som inte behövs för funktionen kan vara svåra att 
förvalta. Trafikverket har därför, helt följdriktigt, bedrivit ett avvecklingsprojekt170 där mark, 
byggnader med mera som hört till järnvägssystemet har sålts av eller rivits – med förlust av 
kulturvärden som resultat. I vilken omfattning kulturvärden sammantaget har gått förlorade 
genom detta är däremot oklart. 

Trafikverket definierar sig som samhällsbyggare, snarare än som infrastrukturbyggare. 
Trafikverket kan därför arbeta utifrån breda perspektiv och en helhetssyn. Ett exempel är 
Riktlinje landskap.171 Det är ett internt styrdokument som omfattar kulturvärden och där de 
nationella målen för kulturmiljöarbetet tolkas. Styrdokumentet är därmed en viktig 
förutsättning för kulturmiljöarbetet inom Trafikverket. Samma sak kan sägas om den 
arkitekturpolicy som Trafikverket för närvarande implementerar.172 

Förutsättningarna att integrera kulturvärden i väg- och järnvägsplaner påverkas av flera 
faktorer. Ett problem är att ett och samma infrastrukturprojekt delas upp i flera planer och 
därmed flera planläggningsprocesser. Detta försvårar möjligheterna till en helhetssyn och 
överblick. När det gäller den kunskap om kulturmiljö som ska tas fram i anslutning till dessa 
processer finns sedan några år rutiner för att göra så kallade kulturarvsanalyser. Av rutiner 
framgår vilken information och vilka analyser som ska göras i samråds- respektive 
planskedet av processen.173 

I en utvärdering174 genomförd av Riksantikvarieämbetet studerades kulturmiljöarbetet i 
infrastrukturplaneringens tidiga skeden och de åtgärdsvalsstudier (ÅVS) som tas fram av 
Trafikverket i syfte att bland annat skapa gemensam förståelse för problembilder och 
lösningar i transportsystemet. Utvärderingen kunde bland annat konstatera att ÅVS förefaller 
vara ett lämpligt verktyg för ett aktivt kulturmiljöarbete i syfte att utreda och avhjälpa 
bristande anpassning till kulturmiljöer. ÅVS-verktygets användning för just ett sådant aktivt 
kulturmiljöarbete bedömdes dock vara i behov av utveckling. Exempelvis var det endast en 
av de tjugo studerade ÅVS som hade ett tydligt fokus på att utreda åtgärder för att avhjälpa 
brister i relationen mellan vägen och kulturmiljön.  

En förklaring som gavs i utredningen till att verktyget inte användes på ett för kulturmiljöer 
fördelaktigt sätt var att tillståndet och bristerna i relationen transportsystem och kulturmiljö 
                                                      

169 Trafikverket, 2018, Trafikverkets verksamhetsplan 2018–2020. 
170 Se till exempel Trafikverket, 2014, Därför rivs och säljs byggnader längs järnvägen. Om uppdraget att avveckla fastigheter. 
171 Trafikverket, 2019, Riktlinje landskap. Version 3.0.  
172 Trafikverket, 2017, Trafikverkets arkitekturpolicy. 
173 Trafikverket, 2020, Bilaga till Uppdragsbeskrivning: Konsultuppdrag: Bilaga E3.10 Miljö: Komplementbilaga till bilagor 
C1.10, C2.10, C3.10, D1.10 samt D2.10.  
174 Riksantikvarieämbetet, 2018, Precisera bristerna – åtgärda behoven. En utvärdering av kulturmiljöarbetet i 
transportplaneringens tidiga skeden. 
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var vagt definierade. Hoten mot kulturmiljöer uppfattas som oklara. När ÅVS initieras 
prioriteras därför brister och behov som är tydligare definierade framför kulturmiljöer. De 
huvudsakliga verktygen för kulturmiljöarbetet är kopplade till den lagstyrda planläggningen, 
vilket är i senare skeden av transportplaneringen. Vidare betraktas kulturmiljön inte alltid 
som en resurs att ta tillvara, utan planeringen kommer därför mera att handla om att undvika 
påverkan.  

Utifrån utvärderingens resultat lämnades olika förslag på hur Trafikverkets och andra 
aktörers kulturmiljöarbete kan stärkas, bland annat att bristerna och behoven i relationen 
mellan kulturmiljöer och transportsystem kan behöva analyseras och preciseras för att 
minska negativ påverkan på kulturmiljöerna samt behovet av en utvecklad samverkan 
mellan Trafikverket, regionala planupprättare och kommuner.175  

4.3 Sammanfattande iakttagelser 
De resultat som har redovisats tydliggör olika faktorer som kan påverka hur kulturvärden 
integreras i plan- och byggprocesser. När kunskaper om kulturvärden är otillräckliga kan det 
leda till att kulturvärden inte uppmärksammas och att de ses som hinder för en önskvärd 
förändring istället för en resurs som bidrar till en hållbar utveckling.  

Iakttagelserna kan sammanfattas genom följande punkter: 

• Det är svårt att med stöd av PBL säkerställa immateriella värden, såsom rörelsemönster 
och siktlinjer, samt rumsliga och kulturhistoriska samband. 

• Det är viktigt att kulturvärden hanteras i den kommunala översiktsplaneringen, men 
detta görs i en mindre utsträckning. Även kommunernas redovisning i översiktsplanen 
av hur riksintressen för kulturmiljövården ska tillgodoses brister. 

• Det finns stora brister i hur kulturvärden uppmärksammas och hanteras i samband med 
ändring av byggnader.  

• En tredjedel av kommunerna anser sig ha svårt att bedöma vilka byggnader och 
bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. De saknar därmed förutsättningar för att 
hantera bygglovsbefrielser.  

• När ett och samma infrastrukturprojekt delas upp i flera planer och därmed flera 
planläggningsprocesser försvåras till exempel möjligheterna att göra samlade 
landskaps- och kulturarvsanalyser.  

• Samverkan och en tidig hantering av kulturvärden i plan- och bygglovsprocesser ses 
som framgångsfaktorer för hänsynen till kulturvärden. Rutiner, checklistor och mallar 
tycks även ha en positiv inverkan på hur kulturvärden uppmärksammas. 

forts. 

                                                      

175 Riksantikvarieämbetet, 2018, Precisera bristerna – åtgärda behoven. En utvärdering av kulturmiljöarbetet i 
transportplaneringens tidiga skeden, s. 11 ff. 
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• Det är en stor fördel om gestaltningsfrågor tas upp i tidiga planeringsskeden, innan 
markanvisningar och upphandlingar har genomförts och definitiva beslut har fattats.  

• Långsiktigt planerad förvaltning av byggnader är ett exempel på klimatanpassnings-
arbete som är viktigt för att undvika eller mildra skador på kulturarv.  

Vid sammanställningen synliggörs även att kunskaper ställvis brister. Det gäller bland annat: 

• Kunskap om vilka förutsättningar som finns för kommunerna att hantera bygglovs-
befriade åtgärder utifrån hänsyns- och varsamhetskrav.  

• Bakomliggande orsaker till kommunernas bristande redovisning i översiktsplanen av 
hur kulturmiljövårdens riksintressen ska tillgodoses. 

• Det finns behov av en ökad kunskap och övervakning om hur kulturarvet påverkas av 
klimatförändringar. 

• Trafikverket avveckling av mark, byggnader med mera som hört till järnvägssystemet 
har sålts av eller rivits – med förlust av kulturvärden i okänd omfattning som resultat.   
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5. Exempel på hur kulturvärden kan 
integreras och tas tillvara  
I detta kapitel presenteras ett antal exempel som visar på hur de utgångspunkter som redo-
visade i kapitel 2 och försättningarna som diskuterats i kapitel 3 och 4 kommer till uttryck i 
verkliga fall.  

Utifrån detta regeringsuppdrag och propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (se kapitel 1) 
har Riksantikvarieämbetet identifierat ett antal aspekter där integreringen av kulturhistoriska 
värden kan förtydligas genom lärande exempel på förhållningssätt till kulturvärden och sätt 
att arbeta med dem som kan vara lärande och inspirerande. Exempel på metoder samt 
vägledande dokument och kunskapsunderlag för planering av bebyggelse och transport-
infrastruktur presenteras. Vidare ges exempel på byggande och förvaltning där kulturvärden 
tas tillvara. Någon bedömning av om exemplen är goda i alla sina delar har inte gjorts. 
Avsikten är inte att presentera de ur alla synvinklar ”bästa” exemplen.  

I den följande texten görs det skillnad på nybyggande och förvaltning där det senare handlar 
om vidmakthållande, vård och underhåll samt anpassning av olika slag, såsom ökad tillgäng-
lighet och energieffektivisering. Några av exemplen visar hur myndigheter har arbetat med 
hållbarhet och klimatanpassning.  

Exemplen refereras här kortfattat. Mer utförliga beskrivningar av ett urval exempel finns i 
den exempelsamling som utgör bilaga 1 till rapporten.  

5.1 Metoder, verktyg och rutiner bidrar till integrering 
av kulturvärden  
I detta avsnitt tas sådant upp som kan underlätta integreringen av kulturvärden i plan- och 
byggprocesser. Det gäller även åtgärder på byggnader, platser eller grönytor som inte 
regleras, exempelvis av PBL, men där det är viktigt att kulturvärden hanteras med de krav på 
varsamhet som alltid gäller. Information och vägledning till allmänheten och fastighetsägare 
där de kulturhistoriska värdena kan lyftas och förtydligas samt att förhållningssätt till 
befintlig bebyggelse redovisas fyller en viktig funktion. Samverkan och nätverk kan också 
bidra till att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel.  

En grundförutsättning för att hänsyn ska tas till kulturvärden är att de är identifierade. Det 
innebär att det behövs metoder för att avgöra om miljöer eller objekt är kulturhistoriskt 
värdefulla – att värdera och förklara varför de har ett kulturhistoriskt värde. Det fordras 
också redskap för att hitta det som har tillmätts ett kulturhistoriskt värde och verktyg för att 
hantera det.  
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  Vägledningar och standarder 
För att hantera kulturvärden på ett bra sätt finns det behov av stöd och vägledning av olika 
slag exempelvis gällande värdering och tillvägagångssätt.  

Riksantikvarieämbetet har utarbetat en plattform för kulturhistorisk värdering och urval som 
ska vara ett stöd i arbetet med kulturhistoriska miljöer.176 I plattformen redovisas olika 
moment i värderings- och urvalsprocessen och faktorer som påverkar processerna lyfts fram. 
På detta sätt ska värderingen och urvalet göras på ett mer tydligt och samstämmigt sätt.  

När det gäller processerna för urval och hantering av riksintressen för kulturmiljövården har 
Riksantikvarieämbetet tagit fram en handbok.177 Den ska vara en hjälp för länsstyrelserna i 
deras arbete med att identifiera och revidera riksintressen samt i hanteringen av ärenden 
kopplade till dem. Den ska också vara en hjälp för kommunernas handläggare och för 
konsulter som arbetar med riksintressen för kulturmiljövården.  

I syfte att förbättra förvaltningsverktyg för klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturarv 
och införa klimatanpassningsperspektivet i förvaltningen har Riksantikvarieämbetet tagit 
fram en nätbaserad handbok.178 Handboken beskriver en process för framtagande av 
förvaltningsverktyg som utgår från bevarande av kulturvärden.179 Den ger beställare och 
utförare av förvaltningsplanering råd och stöd i framtagande av ett förvaltningsverktyg. 
Verktygen bör baseras på en kulturhistorisk värdering samt en risk- och sårbarhetsanalys 
samt bedöma förmågan hos den förvaltande organisationen att möta upp eventuella 
sårbarheter. Behovet av handboken bygger på slutsatser från två förstudier. Förstudierna 
kartlade vilka förvaltningsverktyg som används idag inom kulturmiljövården vidare 
redogjorde de för kunskapsläget, behov samt forskning inom området. Förstudierna 
identifierade både framgångsfaktorer och brister inom vård- och underhållsplanering. 

Standarden Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i 
historiska byggnader beskriver en beslutsprocess för energieffektivisering i byggnader med 
kulturhistoriska värden. I dessa byggnader krävs särskild hänsyn vid planering av 
energieffektiviserande åtgärder. Syftet är att uppnå en hållbar förvaltning med minskad 
energianvändning.180 Standarden Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för förbättring av 
energiprestandan i historiska byggnader togs fram inom en internationell grupp där 
Riksantikvarieämbetet deltog i arbetet. Standarden ingår i det paket av standarder som 

                                                      

176 Riksantikvarieämbetet, 2015, Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Grundläggande förhållningssätt för arbete med 
att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet.    
177 Riksantikvarieämbetet, 2014, Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Handbok 2014-06-23. 
178 Riksantikvarieämbetet, 2019, Förvaltning av kulturarv. 
179 Riksantikvarieämbetet, 2015 Klimatanpassning och energieffektivisering: Handlingsplan för kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse 2015–2017. Inom ramen för handlingsplanen genomfördes flera projekt som behandlar såväl förebyggande åtgärder 
som att förebygga klimatförändringarna genom energieffektivisering. Behovet av handboken bygger på slutsatser från två 
förstudier. Förstudierna kartlade vilka förvaltningsverktyg som används idag inom kulturmiljövården vidare redogjorde de för 
kunskapsläget, behov samt forskning inom området. Förstudierna identifierade både framgångsfaktorer och brister inom vård- 
och underhållsplanering. 
180 Swedish Standards Institute. 2017. SS-EN 16883:2017. 
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tillhandahålls kostnadsfritt via Riksantikvarieämbetets avtal med SIS, Swedish Standards 
Institute. 

Dessa stöd ger en grund för att identifiera, värdera och hantera kulturvärden. Rutiner, 
checklistor och andra hjälpmedel kan bidra till att kulturhistoriska värden inte glöms bort 
eller kommer in sent i plan- och byggprocesser. 

 Riktlinjer, rutiner och mallar 
Rutiner, mallar och checklistor har, vilket anges i avsnitt 4.1.1, lyfts av kommunerna själva 
som väsentliga för att kulturvärden ska kunna hanteras på ett bra sätt. Det kan handla om 
rutiner för i vilka situationer en antikvarisk kompetens ska medverka eller checklistor för 
vilka antikvariska underlag som ska användas vid olika tillfällen.  

Skriftliga och tydligt formulerade rutiner, mallar och checklistor är viktiga i arbetet. Det 
säkerställer ett likartat arbetssätt och underlättar när personal byts ut. Ett exempel är 
Karlstad kommuns riktlinjer för kulturmiljöfrågor.181 Där anges bland annat att antikvarisk 
kompetens ska komma in tidigt i plan- och byggprocesser. Riktlinjerna beskrivs men finns 
även i kortform som formulerade rutiner för olika kulturmiljöer och tillfällen, till exempel 
högt klassad bebyggelse och fornlämningar respektive checklista vid bygglov eller rivnings-
lov. Rutiner kan också finnas formulerade i andra dokument som kulturmiljöprogram och 
byggnadsordningar, exempelvis finns det sådana riktlinjer i Visbys byggnadsordning182. Det 
finns också exempel på kulturmiljöprogram som innehåller likande riktlinjer. I Vallentunas 
kulturmiljöprogram anges att antikvarie ska anlitas inför åtgärder i högt värderade områden. 
I Leksands program, som nu tas fram, formuleras riktlinjer för att så kallade Attefalls-
åtgärder ska bygglovsprövas i högt klassade områden.183  

Även på länsstyrelserna finns rutiner för hur kulturmiljöenheterna involveras i de tidiga 
dialoger som länsstyrelserna har med kommunerna gällande samhällsplaneringsfrågor, till 
exempel Kronoberg och Stockholm.184 Gemensamt för länen är tanken att det ska vara 
möjligt för kommunen att i tidiga skeden få synpunkter från länsstyrelsen exempelvis om 
hur de ser på vilka underlag som ska tas fram.  

Trafikverket har tagit fram en rutin för hur kulturhistoriska värden ska utredas och redovisas 
i samband med planläggning.185 Rutinen för kulturarvsanalys ska användas i hela planlägg-
ningsprocessen, men är anpassad efter de olika skedena när det gäller detaljeringsgrad och 
fokus. Trafikverket framhåller att tidsdjupet är viktigt, från förhistorisk tid till nutid, och att 
såväl fysiska lämningar, byggda miljöer och företeelser som visuella samband ska ingå i 
analysen. I de senare skedena ska särskilt känsliga områden redovisas och konsekvensanalys 
                                                      

181 Karlstad kommun, 2017, Riktlinjer för kulturmiljöfrågor på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad kommun. 
182 Gotlands kommun, 2009, Byggnadsordning för Visby innerstad, s. 63.  
183 Vallentuna kommun, 2010, Kulturmiljöprogram för Vallentuna kommun. Vallentuna s. 86 ff; Leksands kommun, 2019, 
Leksands kulturmiljöprogram.  
184 Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2016, Handlingsplan 2016–2020 för att främja kommunalt kulturmiljöarbete i Kronobergs 
kommun; Länsstyrelsen i Stockholms län, utan år, Samhälle. Planering och byggande.  
185 Trafikverket, 2020, Bilaga till Uppdragsbeskrivning: Konsultuppdrag: Bilaga E3.10 Miljö: Komplementbilaga till bilagor 
C1.10, C2.10, C3.10, D1.10 samt D2.10.  
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göras vilket ska leda till att den mest lämpliga dragningen för vägen eller järnvägen väljs. 
Även åtgärder för att bibehålla eller stärka kulturmiljöerna samt skyddsåtgärder ska tas fram.  

När det gäller förvaltning av bebyggelsemiljöer kan Sustainable Integrated Renovation 
(SIRen) nämnas. Det är en transdisciplinär forskningsmiljö och ett nätverk med forskare, 
aktörer och användare inom bygg- och fastighetsbranschen samt berörda myndigheter. De 
har utvecklat en process för hållbar renovering som är ett verktyg, eller ramverk som bygger 
på ett antal aktiviteter och metoder som ska säkerställa att olika hållbarhetsaspekter tas 
med.186 Dessa aspekter är: teknik, miljö, ekonomi, sociala värden, arkitektur och kulturmiljö. 
Aktiviteterna innebär bland annat en kartläggning av var i processen olika kompetenser ska 
komma in. Metoder för inventering, analyser och beslut föreslås också.  

 Samverkan och nätverk 
Det finns olika exempel på samverkan mellan kommuner samt mellan regioner, kommuner 
och länsstyrelser. Forum där olika aktörer kan mötas och perspektiv kan brytas är viktiga för 
att nå ut brett med diskussioner om kulturmiljöer och hur kulturhistoriska värden kan 
integreras. Inte minst för mindre kommuner kan detta vara ett värdefullt sätt att få 
information och kunskap.  

Länsstyrelsen i Kronobergs län har formaliserat sitt arbete med kommunerna i en handlings-
plan som ingår som en del i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).187 Den fokuserar på 
att stödja kommunerna i arbetet med kulturmiljöer – att finna former för dialog, förtydliga 
roller, att öka kompetensen och öka inkludering och mångfaldsperspektiv samt att ta fram 
kunskapsunderlag. Många länsstyrelser arbetar på ett liknande sätt med återkommande 
träffar med kommunerna, ibland med fokus på ett särskilt tema, vilket framkom vid bland 
annat den workshop som genomfördes med länsstyrelserna.  

Ett exempel på nätverk mellan olika aktörer är Dalarnas arkitekturråd som samlar såväl 
offentliga som privata aktörer och ligger inom den större organisationen ByggDialog 
Dalarna.188 Rådet ska ge stöd till kommunerna, se till att större fokus läggs på arkitektur, 
gestaltning, form och design samt uppmärksamma byggbranschen på dessa aspekter. 

Ett slags samverkan är också den tidigare nämnda (avsnitt 2.4.2) utbildningssatsningen om 
PBL och kulturvärden som länsstyrelsernas kulturmiljöforum tagit initiativ till och som 
utförts av Boverket och länsstyrelserna i samråd med Riksantikvarieämbetet och SKR. 

                                                      

186 Nationellt renoveringscentrum, Lunds universitet, 2019, SIRen.  
187 Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2016, Handlingsplan 2016–2020 för att främja kommunalt kulturmiljöarbete i Kronobergs 
kommun.   
188 Dalarnas arkitekturråd, 2020, Byggdialog Dalarna. I Dalarnas arkitekturråd ingår Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, 
länets kommuner, Högskolan Dalarna, Svensk Form, Länsmuseet och ByggDialog Dalarna.  
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 Kulturmiljöinformation till allmänheten  
En mycket stor del av förvaltningen av kulturmiljöer sker av enskilda personer eller företag. 
Flera kommuner har tagit fram material som vänder sig till allmänheten eller till fastighets-
ägare. Detta är av stor betydelse för att fånga in de åtgärder som inte omfattas av de lag-
reglerade plan- och byggprocesser, eller i tidiga skeden när en åtgärd planeras. PBL:s krav 
på varsamhet gäller alltid men utan kunskaper kan det vara svårt att förvalta de kultur-
historiska värdena på ett riktigt sätt. På landsbygden, där detaljplaner ofta saknas, kan 
information vara särskilt viktig, vilket visas av att flera exempel på informationssatsningar 
gäller just bebyggelse och miljöer utanför tätorter. 

Informationen kan också vara inriktad på hur man vårdar sitt hus eller sin trädgård. Ett 
exempel på det är Dalarnas museums Bygga Varsamt: Guide till övre Dalarnas byggnads-
kultur.189 Guiden innehåller byggnadsvårdsinformation, men hanterar också nybyggnad, 
tillbyggnad och energi- och resursfrågor. Det breda anslaget i guiden är väsentligt och det är 
positivt att även senare tiders vardagliga bebyggelse uppmärksammas. För att höja statusen 
på det moderna kulturarvet har större satsningar på mer modern bebyggelse gjorts. Ett 
exempel på detta är projektet Modernismen i Västmanland som letts av Länsstyrelsen i 
Västmanlands län och Västmanlands läns museum under flera år.190  

Det har också tagits fram informationsmaterial om klimatförändringarnas påverkan på 
kulturmiljöer. Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader- anpassning genom 
förebyggande underhåll är framtaget av länsstyrelserna och fokuserar på exteriöra problem 
som kan uppstå på träbyggnader i ett förändrat klimat.191 Ett annat exempel är Länsstyrelsen 
i Norrbottens skrift Kyrkstäderna i klimateffekternas tid.192 Olika typer av klimatskador på 
kyrkstäder i länet listas tillsammans med förslag på åtgärder. Den innehåller en utförlig 
checklista som är ett hjälpmedel för att förebygga och åtgärda skador som kan uppstå på 
grund av klimatförändringar.  

Exemplen ovan visar på olika sätt att ge stöd till integrering av kulturvärden genom metoder 
som ska hjälpa till att identifiera kulturmiljöer och tydliggöra vad värdena utgörs av. De 
visar också hur kulturvärdena kan tas om hand – genom rutiner och checklistor och genom 
kunskapsspridning genom nätverk och informationsmaterial. Detta är viktiga förutsättningar 
för integrering och exemplen visar hur det kan göras.  

5.2 Vägledande dokument och kunskapsunderlag 
underlättar hanteringen av kulturvärden 
Kunskapsunderlag av olika slag är viktiga för att peka ut och ange förhållningssätt till 
kulturmiljöer. Exemplen nedan är mer generella kunskapsunderlag – de har inte tillkommit i 
samband med ett enskilt projekt, exempelvis vid framtagandet av en ny detaljplan. Som 
                                                      

189 Dalarnas Museum, 2019, Bygga Varsamt: Guide till övre Dalarnas byggnadskultur .  
190 Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum, 2013, Modernismenen i Västmanland.   
191 Länsstyrelserna, 2015, Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader – anpassning genom förebyggande underhåll.  
192 Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2018, Kyrkstäderna i klimateffekternas tid.  
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framgår av kapitel 3 finns det olika slag av kunskapsunderlag och gränsdragningen mellan 
dem är inte alltid tydlig. Nedan kommer exempel att ges på kulturmiljöprogram, arkitektur-
program och byggnadsordningar. Dessa kunskapsunderlag fyller en funktion både när större 
förändringar planeras och i samband med förvaltning. Även i processer som ligger utanför 
regelverken kan dessa vara till nytta då de innehåller beskrivningar och riktlinjer i mer eller 
mindre detaljerad form.  

 Kulturmiljöprogram 
Kulturmiljöprogram syftar till att lyfta fram kulturmiljöer och ofta även värdera dem och 
ange förhållningssätt till hur de bör tas om hand. Tydliga riktlinjer och förhållningssätt är en 
god hjälp för både kommunens tjänstepersoner och politiker men också för de fastighets-
ägare som planerar en åtgärd. I Ljungbys kulturmiljöprogram ligger riktlinjerna liksom 
motiven till värderingen i direkt anslutning till området som beskrivs och är anpassade för 
förhållandena där.193 Det gör dem lätta att förstå och använda när åtgärder planeras. I andra 
fall är riktlinjerna mera generella eller formulerade så att de gäller för en viss 
klassificering.194  

Kulturmiljöprogram och andra kunskapsunderlag är lika viktiga på landsbygden som i 
städer. Alla typer av kulturmiljöer – bebyggelse, landskap och fornlämningsmiljöer – bör 
redovisas för att de ska ges samma möjlighet att integreras i plan- och byggprocesser. 
Mölndals kulturmiljöprogram redovisar hela kommunen och kulturmiljöer i ett brett 
perspektiv.195 De tar också upp byggnadsanknuten konst. Vallentunas kulturmiljöprogram 
behandlar också hela kommunen och präglas av ett tydligt landskapsantikvariskt 
perspektiv.196 Det kan öka förståelsen för landskapets kulturhistoriska värden och 
möjligheten att tillvarata denna typ av värden.  

Flera kulturmiljöprogram från de senaste åren tenderar att även hantera efterkrigstidens 
bebyggelse, något som av naturliga skäl inte fanns med i äldre program.197 Flera av dem tar 
också upp klimatförändringarnas påverkan på kulturmiljön, såsom i Mölndals program. 

Att ta fram ett kulturmiljöprogram är ett stort åtagande för kommunerna och kan vara svårt 
att prioritera för i synnerhet mindre kommuner. Samarbete kan underlätta framtagande av 
program. Bjuv, Höganäs, Ängelholm är tre mindre kommuner som samverkar kring 
kulturmiljöprogram.198 Varje kommun tar fram sitt eget program men upplägget är 
gemensamt. Arbetet stöds av Länsstyrelsen i Skåne län med ekonomiskt stöd från 

                                                      

193 Ljungby kommun, 2019, Kulturmiljöprogram för Ljungby kommun. 
194 Vallentuna kommun, 2010, Kulturmiljöprogram för Vallentuna kommun. Vallentunas kulturmiljöprogram har generellt 
utformade riktlinjer medan Leksands programs som är under framtagande är ett exempel där riktlinjerna formulerats på olika 
sätt beroende på hur de har klassificerats; Leksands kommun, 2020.  
195 Mölndals kommun, 2018, Kulturmiljöprogram Mölndals stad.  
196 Vallentuna kommun, 2010, Kulturmiljöprogram för Vallentuna kommun.  
197 Leksands kommun, 2020, Leksands kulturmiljöprogram. Exempelvis skriver Leksand om modernistiska miljöer både i 
tätorter och på landsbygden, till exempel beskrivs i delen om Björken det modernistiska sockencentrat med småhusbebyggelse i 
Siljansnäs.  
198 Höganäs kommun, 2018, Kulturmiljöwebben. När detta skrivs är det enbart Höganäs program som är klart genom. 
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kulturmiljövårdsanslaget. Ett annat sätt att sprida ut arbetet med kulturmiljöprogram har 
Östersunds kommun valt. Där delas arbetet med kulturmiljöprogrammet upp i etapper, vilket 
innebär att programmet för tätorten är klart och ska följas av yttre tätorter och 
landsbygden.199  

Stöd från länsstyrelsen är ofta viktigt för möjligheten att ta fram kulturmiljöprogram.  
Många länsstyrelser försöker genom att ge bidrag från kulturmiljövårdsanslaget stimulera 
kommuner att ta fram kulturmiljöprogram. Exempelvis har Länsstyrelsen i Kronobergs län 
nyss nämnda arbete mot kommunerna bland annat omfattat stöd till kommunernas kultur-
miljöprogram.200  

Nyare kulturmiljöprogram tenderar att vara digitalt tillgängliga. Vallentuna var tidigt ute 
med att använda digitala lösningar. Deras program antogs 2010 och i sammanhängande text 
värderas och beskrivs kommunens kulturmiljöer.201 Programmet bygger på ett utförligare 
material som också finns tillgängligt digitalt.202 Mölndal kombinerar ett sammanhängande 
program med interaktiva digitala kartor som ger både överskådlighet och sammanhang så att 
kulturmiljöprogrammet kan tillfredsställa olika behov. 203 

För att kulturmiljöprogrammet ska användas och få effekt i plan- och byggprocesser är en 
koppling till samhällsbyggande värdefull. Ett sätt för ett kulturmiljöprogram att få legitimitet 
och hållas aktuellt är att det utgör ett underlag till en översiktsplan. Ljungbys 
kulturmiljöprogram är exempel på ett program med koppling till översiktsplaner. 

 Underlag till stöd för framtida byggande – byggnads-
ordning, arkitekturpolicy och arkitekturprogram 

Arkitekturpolicyer redovisades i avsnitt 3.4.3. Ett antal städer har tagit fram byggnads-
ordningar som syftar till att visa hur tillkommande bebyggelse kan tillföras med hänsyn till 
den befintliga bebyggelsen och stadsrummens karaktär. Väsentligt för en byggnadsordning, 
oavsett om den vänder sig främst till tjänstepersoner eller allmänhet är tydlighet och 
överskådlighet.  

Byggnadsordningen för centrala staden i Skellefteå kommun är ett exempel på sådana 
tydliga och kortfattade förhållningssätt kopplade till enskilda områden.204 En byggnads-
ordning kan ha en oklar status, ibland kan den vara kopplat till en översiktsplan och blir 
därmed ett tydligare planeringsunderlag. I Hedemora hänger byggnadsordningen samman 

                                                      

199 Östersunds kommun, 2014, Kulturmiljöprogram etapp 1: Östersunds centrum;  Östersunds kommun. 2019. 
Kulturmiljöprogram för tätorter, yttre stadsdelar och landsbygd. 
200 Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2016, Handlingsplan 2016–2020 för att främja kommunalt kulturmiljöarbete i Kronobergs 
kommun. 
201 Vallentuna kommun, 2010, Kulturmiljöprogram för Vallentuna kommun. Vallentuna. 
202 Vallentuna kommun, utan år, Hitta din plats historia.  
203 Mölndals kommun, 2018, Kulturmiljöprogram Mölndals stad. 
204 Skellefteå kommun, 2012, Byggnadsordning för centrala stan: Områdeskaraktär och förhållningssätt.  
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med områdesbestämmelser vilket gör att byggnadsordningens riktlinjer säkras med 
bestämmelser.205  

En arkitekturpolicy är mer framåtblickande men kan också ta upp förhållandet mellan 
tillkommande bebyggelsen och befintlig bebyggelse. Både större och mindre kommuner har 
tagit fram arkitekturpolicyer och drygt hälften av dem har tagit fram sin policy 2017 eller 
senare.206 

En policy för landsbygden är värdefull inte minst för att det ofta rör sig om inte detaljplane-
lagda områden där många åtgärder kan ske utan inblandning av någon myndighet. Kon-
sekvenserna för kulturvärden blir därför svåra att följa. Ett bra exempel på kort och koncis 
policy med tydliga rekommendationer som är lätta att ta till sig är bergslagskommunerna 
Avesta, Fagersta och Norberg och deras gemensamma arkitekturpolicy för landsbygden.207 
De tre kommunerna samarbetar när det gäller stadsbyggnadsfrågor och har en gemensam 
stadsbyggnadsförvaltning, Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvaltning. 

Arkitekturstaden Norrköping208 har en helt annan karaktär då det handlar om en större stad 
med ett helt annat exploateringstryck än i Bergslagen. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är 
det värdefullt att av policyns sju strategier har två en tydlig koppling till kulturarvet. 
”Arkitekturen ska respektera sin omgivning” och ”Arkitekturen ska stärka kulturarvet”. Det 
är väsentligt att policyer på detta tydliga sätt förhåller sig till kulturvärden eftersom de till 
sin karaktär är framåtblickande. Arkitekturstaden Norrköping betonar även vikten av dialog 
med medborgare och näringsliv – förutom kommunens politiker och tjänstepersoner.209  

 Kunskapsunderlag för klimatanpassning 
Många länsstyrelser har tagit fram kunskapsunderlag för att hantera klimatförändringar som 
handlar om att identifiera vilka risker som finns för kulturmiljöer främst i samband med 
översvämning och skred. Dessa kunskapsunderlag har ett liknande upplägg men skiljer sig åt 
i detaljer. Sammantaget ger de metoder för riskanalyser av kulturmiljöer och underlag för att 
kunna arbeta med de risker som finns och för hur klimatanpassning av kulturmiljöer kan 
utföras.210 

Det kunskapsunderlag som länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län har tagit 
fram syftar till att skapa ett riskbedömningsunderlag till fortsatt arbete med klimatets 
påverkan på länens kulturmiljöer. Några av resultaten från projektet är identifiering av de 
klimatrelaterade problemområdena, de primärt hotade kulturmiljöerna och utvecklandet av 

                                                      

205 Hedemora kommun, 2015, Lokal byggnadsordning för del av Hedemora gamla stadskärna i Hedemora kommun, Dalarnas 
län.  
206 Sveriges Arkitekter, 2019, Kommunernas arkitekturpolicyer – en kartläggning, s. 8. 
207 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 2017, Bygga på landet.  
208 Norrköpings kommun, 2018, Arkitekturstaden Norrköping.  
209 Norrköpings kommun, 2018, Arkitekturstaden Norrköping, s. 6.  
210 Riksantikvarieämbetet, 2020, Klimatanpassning och energieffektivisering. 
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en analysmetod.211 Stockholms län har samlat in och bedömt risken för olika typer av 
kulturmiljöer skyddade av KML i länets kommuner.212 Underlagen består av excelark med 
kulturobjekt som kan ligga i riskzonen, samt en informationsfylld karta över länet som visar 
var objekten är lokaliserade. Det framgår även vilka risker av olika slag och i vilken grad de 
bedöms vara utsatta för klimatförändringar.  

Riksantikvarieämbetet har sedan flera år och i olika projekt och kunskapsunderlag arbetat 
med frågor kopplade till klimatanpassning.213 För att öka kunskapen om vilka konsekvenser 
ett förändrat klimat eller miljö kan ge på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genomförde 
Riksantikvarieämbetet under 2013 projektet Klimat- och miljöeffekters påverkan på 
kulturhistoriskt värdefullbebyggelse. Projektet har inventerat det nationella kunskapsläget 
och resultatet presenteras i fyra delrapporter, varav Långsamma skadeförlopp – god 
förvaltning för att förebygga fukt- och andra klimatrelaterade skador i byggnader är en.214 

Även om kulturhistoriska värden har ett egenvärde är det viktigt att lyfta fram bevarande 
som ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Att betrakta redan uppförda strukturer som 
resurser i en cirkulär ekonomi kan förstärka argumenten för bevarande. Åtgärder, som för 
klimatanpassning bör ses i ett livscykelperspektiv där inte bara de kortsiktiga vinster som fås 
vid exempelvis fönsterbyte vägs in utan även de klimatmässiga förluster som görs när 
material som inte uppnått sin fulla livslängd byts ut.  

5.3 Översiktsplanering lägger grunden för integrering 
av kulturvärden 
Som framgår av kapitel 2 ska översiktsplanen visa hur kommunen avser hantera de allmänna 
intressena och redogöra för den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Där ska kommunen 
redovisa värdefulla kulturmiljöer och hur de betraktas i förhållande till andra intressen och 
till kommunens framtida utveckling.  

Jönköpings översiktsplan antogs 2016 och utgörs av en digital karta som för användaren 
vidare till olika dokument och ställningstaganden.215 Det går även att klicka sig fram till 
riktlinjer, och motiveringar. Här redovisas även områden med förhöjd lovplikt på ett tydligt 
sätt vilket är en viktig uppgift för såväl medborgare som tjänstepersoner. I planen är 
kulturmiljöerna lätta att identifiera vilket gör att när en plan- eller byggprocess startar kan 

                                                      

211 Länsstyrelserna i Västra Götalands län, Hallands län, Västarvet och Kulturmiljö Halland, 2016, Kulturarv för framtida 
generationer: Med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv: Klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet i Västra 
Götalands och Hallands län.  
212 Länsstyrelsen i Stockholm län, utan år, Ett levande kulturarv i ett framtida klimat.  
213 Se mer om detta på Riksantikvarieämbetet, 2020, Klimatanpassning och energieffektivisering. 
https://www.raa.se/kulturarv/klimat-och-miljo/ (2020-04-27).  
214 Riksantikvarieämbetet, 2014, Delrapport 4. Långsamma skadeförlopp– god förvaltning för att förebygga fukt- och andra 
klimatrelaterade skador i byggnader.   
215 Jönköpings kommun, 2016, Digital översiktsplan 2016 för Jönköpings kommun.   

https://www.raa.se/kulturarv/klimat-och-miljo/
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kulturvärdena tas som en utgångspunkt för arbetet, antikvarisk kompetens kan kopplas in 
från början och nödvändiga underlag kan tas fram.  

Karlshamns kommuns bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad är ett 
exempel på hur kulturvärden kan hanteras som ett tematiskt tillägg till en översiktsplan.216 
Genom att tillägget är en del av översiktsplanen är det vägledande och kan påverka 
kommande plan- och byggprocesser. På detta sätt ökar medvetenheten om kulturvärdena och 
de hålls också aktuella. Ställningstaganden när det gäller kulturmiljöer som görs i 
översiktsplanen, eller i ett dokument med samma status som en bilaga eller tematiskt tillägg 
leder till att kulturvärden inte isoleras. Det är ett bra sätt att hantera kulturmiljöer då det får 
en tydlig status. 

När det gäller riksintressen ska översiktsplanen redovisa att kommunen och länsstyrelsen är 
överens om riksintressena och om de inte är det ska det framgå av länsstyrelsens gransk-
ningsyttrande. En översiktsplan kan användas som en dialog mellan kommunen och 
länsstyrelsen om kommunen vill påtala att riksintresset bör förändras. Så är fallet med 
Östersunds översiktsplan där kommunen redovisar hur man ser på riksintresset.217   

För att översiktsplanerna ska bidra till att integrera kulturvärden krävs att de redovisas 
tydligt så att de finns med i planeringen från början. Det är värdefullt att områden som har 
sådana kulturhistoriska värden att bygglovsbefriade åtgärder inte gäller tydligt redovisas.   

5.4 Integrering av kulturvärden vid nybyggande 
Gemensamt för de exempel om redovisas här är att de visar hur nybyggande och utveckling 
av områden kan göras med hänsyn till de kulturhistoriska värdena så att de tas om hand och 
ses som en utgångspunkt och en resurs att utveckla. Som framgår i avsnitt 4.1 finns det 
brister när det gäller hur kulturhistoriska värden tas om hand i plan- och byggprocesser. 
Förutsättningarna för plan- och byggprocesser ser olika ut i olika delar av landet när det 
gäller intresse från byggföretag att exploatera och bygga, där vissa regioner kännetecknas av 
stor tillväxt medan andra istället stagnerar eller går tillbaka.  

 Nybyggande i städer 
Även om en miljö är utpekad som kulturhistoriskt värdefull eller skyddad så kan det inför en 
åtgärd behövas kompletterande underlag i form av en antikvarisk förundersökning. Vid 
tidigare nämnda workshop framförde länsstyrelserna vikten av förståelse för att kulturvärden 
är en viktig utgångspunkt och att de kan tillföra projektet kvaliteter. Förståelse finns inte 
alltid från början och här är återigen underlag men också relevant kompetens viktiga 
förutsättningar.  

                                                      

216 Karlshamns kommun, 2015, Karlshamn 2030: Översiktsplan för Karlshamns kommun: Bevarande- och utvecklingsplan för 
Karlshamns innerstad: Tematiska tillägg till översiktsplanen. 
217 Östersunds kommun, 2014, Kulturmiljöprogram etapp 1: Östersunds centrum, s. 35.  
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Planeringen av en livsmedelshall i närheten av Falu gruva visar detta. Placeringen är känslig 
inom såväl världsarv som riksintresse för kulturmiljövården och det har framförts stark kritik 
mot projektet. Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län gick dock projektet att genomföra genom 
att antikvarisk expertis från kommunen och länsstyrelsen kom med i processen.218 Det ledde 
till att byggnaden fick en utformning som knyter an till den omgivande industribebyggelsen 
när det gäller skala, material och kulör. 

I ett annat ofta refererat exempel, kvarteret Valnötsträdet i Kalmar, var de kulturhistoriska 
värdena väl kända och platsen centralt belägen och besökt av många turister.219 I samband 
med planarbetet togs ett gestaltningsprogram fram som byggde på de arkeologiska under-
sökningarna.220 Från start fanns ett synsätt där de kulturhistoriska värdena utgjorde en 
utgångspunkt men det fanns också en vilja att integrera konsten i arbetet med platsen. Därför 
ingick bred kompetens i hela projektet. Antikvariska utredningar och gestaltningsprogram 
verkar ha använts aktivt under hela processen, även i bygglovs- och uppförandeskedet.  

Dessa båda exempel visar att antikvarisk kompetens och antikvariska underlag är av stor 
betydelse för att kulturvärden ska tas om hand. Förutsättningarna för att projektet ska lyckas 
och kunna genomföras utan förseningar ökar om antikvariska underlag finns med så tidigt 
som möjligt i processen.  

Omvandling av industriområden 
Flera industriområden har under de senaste decennierna omvandlats – ofta till bostäder men 
ibland för andra ändamål. Synen på industribebyggelsens värden har förändrats. Idag ses 
industriområden ofta som en tillgång. Industrikaraktär har blivit ett eftertraktat stilideal som 
förenar historia och autenticitet med moderna inredningsideal. En annan typ av områden 
som i flera fall genomgått omfattande omvandlingar är nedlagda regementen som omvandlas 
och tas i anspråk för nya ändamål. 

Det som gör denna typ av processer värdefulla att lyfta fram är att det handlar om en ofta 
storskalig förändring där möjligheten finns att från början arbeta med de kulturhistoriska 
värdena och ta dem som utgångspunkt. I bedömningen av de kulturhistoriska värdena är det 
väsentligt att kunna hantera de industri- och teknikhistoriska – eller militärhistoriska – 
värdena vilket ibland kan kräva särskild kompetens. En komplikation när det gäller 
industriområden kan vara att områdena kan vara förorenade vilket medför kostsamma 
saneringar som ska betalas igen genom hög exploatering. 

Ett exempel på användning av tidiga kulturmiljöanalyser är Kvarnholmen i Nacka kommun. 
Där uppmärksammades de kulturhistoriska värdena i KF:s arkitektkontors funktionalistiska 
byggnader tidigt. I samband med att programarbetet för området startade togs en omfattande 

                                                      

218 Sandberg, e-post 2020-03-12. 
219 Projektet beskrivs utförligt i Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet & Boverket m.fl., 2013, Konsten att gestalta offentliga 
miljöer: Samverkan i tanke och handling, s. 135 ff. 
220 Kalmar kommun, 2014, Del av kv Valnötsträdet 8 mm, Planbeskrivning, 2014-0624, ant. 2014-10-22. 



69 

antikvarisk utredning fram som sedan fick ligga till grund för fortsatta exploateringar.221 
Exploateringen på platsen är omfattande och en del byggnader har också rivits, bland annat 
har den karaktäristiska stora silon ersatts av ett nytt bostadshus som i sin form ersätter den 
rivna volymen och ska påminna om den.  

Ett annat exempel är programmet för CV-området (SJ:s Centralverkstad) i Örebro som är 
inledningen på ett långvarigt omvandlingsprojekt.222 Fastigheten ägs av Jernhusen som 
sedan 2016 tillsammans med kommunen arbetat med områdets omvandling. I samband med 
att planprogrammet togs fram gjordes en kulturmiljöutredning och en konsekvensanalys av 
förslaget till program. Denna analys har, enligt planprogrammet, haft stor betydelse för det 
förslag som redovisas.223  

Både på Kvarnholmen och i CV-området hade byggnaderna tillmätts ett kulturhistoriskt 
värde innan planarbetet drog igång. På Kvarnholmen genom en inventering och 
klassificering och i Örebro av skyddsbestämmelser i den gällande detaljplanen.  

Kulturvärdena har i båda exemplen från början varit ett ingångsvärde att räkna med och en 
förståelse för industrihistorien har funnits med i planeringen. Samtidigt går det att i båda 
fallen framföra kritik mot genomförda eller planerade rivningar och vald exploateringsgrad.  

Vikten av en fastighetsägare som är intresserad och har förståelse för kulturvärden kan ha 
haft betydelse för i båda projekten. På Kvarnholmens var KF:s fastigheter länge en medaktör 
i planarbetet och vid CV-området i Örebro är fastighetsägaren Jernhusen ett statligt bolag 
med vana att hantera kulturhistoriskt värdefulla miljöer då de förvaltar många 
kulturhistoriskt värdefulla järnvägsstationer, varav några är byggnadsminnen.   

 Nybyggande på landsbygden 

Behovet av underlag och kompetens i tidiga skeden är desamma såväl i städer som på 
landsbygden. Det kan dock krävas andra underlag på landsbygden i form av landskaps-
analyser som kan hantera rurala kulturvärden.  

Ett exempel på detta är hur riksintresset för kulturmiljövården Bergkvara godsmiljö i Växjö 
kommun har hanterats. Länsstyrelsen i Kronobergs län tog fram en fördjupad riksintresse-
beskrivning med anledning av ett större exploateringstryck inom området och på uppmaning 
av kommunen.224 Fördjupningen innehåller utöver beskrivning och värdering även tålighets- 
och sårbarhetsanalyser samt vägledande riktlinjer. Fördjupningen har uppfattats vara till 

                                                      

221 KF Fastigheter AB & Nyréns antikvarier, 2004, Kvarnholmen: Antikvarisk förundersökning. Nacka kommun, 2005, 
Kvarnholmen, Hästholmssundet, Östra Gäddviken, Program för detaljplaner.  
222 Örebro kommun, 2018, Planprogram för CV-området – ny stadsdel i nordöstra Örebro, mellan Norrcity och Rynninge, 
godkänd i programnämnds samhällsbyggnad 2018-08-30. 
223 Örebro kommun, 2018, Planprogram för CV-området – ny stadsdel i nordöstra Örebro, mellan Norrcity och Rynninge, 
godkänd i programnämnds samhällsbyggnad 2018-08-30. 
224 Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2016, Bergkvara (G26) – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse.  
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hjälp när det gäller att tydliggöra riksintresseanspråket. Ett par detaljplaner har antagits inom 
området och flera är på gång.  

Ett sätt att slå vakt om kulturvärden utanför detaljplanelagt område är att ta fram områdes-
bestämmelser. I Vårdsberg utanför Linköping togs områdesbestämmelser fram för att 
möjliggöra bostadsbyggande på landsbygden med hänsyn till de kulturvärden som finns på 
platsen som ingår i riksintresseområde för kulturmiljövården. Inför att kommunen tog fram 
områdesbestämmelser gjordes en landskapsbildsanalys225 som möjliggjorde ny bebyggelse 
utan att platsens kulturvärden skadades. 

Dessa exempel visar på två olika sätt att hantera kulturmiljöer på landsbygden. Det ena fallet 
resulterade i detaljplaner medan det andra resulterade i områdesbestämmelser för att slå vakt 
om de kulturhistoriska värdena. I båda fallen byggde bestämmelserna i detaljplanen 
respektive områdesbestämmelserna på utförliga landskapsanalyser.  

 Planering för transportinfrastruktur 

Riktlinje landskap – policy för kulturvärden och landskapsanpassning  
Trafikverkets styrdokument Riktlinje landskap 3.0 lägger fast ett förhållningssätt till hur 
statliga vägar och järnvägar ska anpassas så att landskapets värden och funktioner kan 
bibehållas och utvecklas.226 Riktlinjen bidrar till måluppfyllelse av Trafikverkets så kallade 
Leveranskvalitet Miljö och hälsa. Syftet med riktlinjen är också att bidra till ett enhetligt 
arbetssätt och skapa förutsättningar för landskapsanpassad infrastruktur samt möjliggöra 
uppföljning. Riktlinje landskap 3.0 vänder sig till hela Trafikverkets verksamhet, såväl till 
arbetet med att utveckla transportinfrastrukturen som att förvalta den. I riktlinjen kon-
kretiseras bland annat vad de nationella målen för kulturmiljöarbetet ska innebära för 
Trafikverkets verksamheter. Kopplingen till arkitekturpolitiska mål tydliggörs – Trafikverket 
har även sedan 2017 en arkitekturpolicy.227 Riktlinjen togs fram 2016 och har fortlöpande 
reviderats. 

Metodik för landskapsanalyser – ILKA 
Transportsystemet har en stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av 
vägar och järnvägar. Trafikverket har därför strävat efter att anlägga ett helhetsperspektiv på 
landskapets resurser, värden och förändringsprocesser. Detta gäller förvaltningen men också 
satsningar i form av ny transportinfrastruktur. Oavsett om det är förvaltning eller andra plan- 
och byggprocesser anser Trafikverket att det är viktigt med planerings- och kunskaps-
underlag som förmår att hantera natur- och kulturlandskap och gestaltningsfrågor på ett 
integrerat sätt. Med utgångspunkt i ett flerårigt utvecklingsarbete har Trafikverket etablerat 
verktyget Integrerad Landskapskaraktärsanalys, ILKA.228 Verktyget, eller metoden, har 
använts i samband med framtagande av den nationella transportplanen, arbetet kring Grön 

                                                      

225 Linköpings kommun, 2019, Vårdsberg – Områdesbestämmelser. 
226 Trafikverket, 2019, Riktlinje landskap 3.0. 
227 Trafikverket, 2017, Trafikverkets arkitekturpolicy. 
228 Trafikverket, 2017, Landskapet är arenan. Integrerad landskapskaraktärsanalys, en metodbeskrivning.  
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infrastruktur, GI, och gett inspiration till utformningen av ovan nämnda Riktlinje landskap 
3.0. I integrerad landskapskaraktärsanalys används i första hand befintlig kunskap, men 
tillämpat i ett tvärsektoriellt perspektiv.  

I en integrerad landskapskaraktärsanalys beskrivs och analyseras hela landskapet, inte bara 
avgränsade värdeområden. Verktyget hanterar landskapets känslighet och potential som en 
vägledning i planeringen av hur åtgärder kan utföras. Metoden har hittills tillämpats mest i 
en regional skala, men har också lagts till grund för en anpassad tillämpning på projektnivå. 
En handbok för landskapsanalys på projektnivå är tänkt att publiceras under 2020. 

Västlänken – integrering av kulturvärden i planering och byggande av järnväg  
För järnvägsprojektet Västlänken – en närmare sju kilometer lång tågtunnel under Göteborg 
med tre stationer – har prövningsmyndigheterna ställt höga krav på att kulturvärden ska tas 
tillvara.229 Kulturmiljön pekas tydligt ut som en del av stadsmiljön. Det gröna kulturarvet – 
grönområden, parker och träd lyfts fram. Tågtunneln berör fornlämningar, inte minst 
lämningarna efter den befästa staden. Som ett villkor för Västlänkens tillåtlighet anges att 
berörda fornlämningar så långt möjligt ska bevaras, synliggöras och införlivas i den nya 
anläggningen. Andra villkor handlar om att Trafikverket ska utreda om riksintresset men 
också andra kulturmiljöer påverkas, och till och med om att utreda om hur denna påverkan 
bör kompenseras. Trafikverket ska ta fram konkreta förslag på åtgärder som syftar till att 
stärka kulturmiljöns värden.  

Arbetet med att uppfylla de högt ställda förväntningarna på kulturmiljöhänsyn och kultur-
miljöintegrering är långsiktigt. Det handlar om järnvägsanläggningarnas och stationernas 
utformning, men också om byggskedet och om förvaltningen av de kulturmiljöer ovan och 
under jord som påverkas. Trafikverket driver en process kring arbetet som involverar 
Göteborgs stad, länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Med hjälp av handlingsplaner och 
åtgärdsprogram som fortlöpande revideras förs arbetet framåt. 

5.5 Förvaltning med hänsyn till kulturvärden 
I förvaltning ingår utveckling och var gränsen går i förhållande till nybyggande är inte alltid 
tydlig. De exempel som här ges handlar om vård- och underhåll av fastigheter samt anpass-
ningar för ökad tillgänglighet och energieffektivisering. Förvaltning av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer ska ske med varsamhet och hänsyn till det befintligas värde, såväl 
gällande enskilda objekt som hela miljöer. Omvandlingar, förändringar och upprustning ska 
göras utifrån dessa värden oavsett om det gäller en enskild byggnad eller en större miljö. För 
att detta ska låta sig göras krävs kunskap om kulturhistoriska sammanhang och historisk 
byggteknik. Rapporten fokuserar även här på myndighetsnivå och statliga förvaltare.  

De statliga fastighetsägarna har i politiken för Gestaltad livsmiljö pekats ut som förebildliga 
när det gäller att gestalta och förvalta offentliga miljöer och att upprätthålla de tillmätta 

                                                      

229 Trafikverket, 2020, Västlänken och Olskroken planskildhet.  
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kulturhistoriska värdena.230 I detta sammanhang ingår även den offentliga konsten som en 
del av Gestaltad livsmiljö med starka kopplingar till kulturvärden.   

 Staten som förvaltare 
De statliga verk som förvaltar fastigheter har i olika omfattning ansvar för kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer. Som redovisats i avsnitt 2.2 har regeringen gett tio myndigheter i uppdrag 
att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor 
och samtidigt uppdragit åt Riksantikvarieämbetet att stödja och följa myndigheterna i deras 
arbete med detta. Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och Trafikverket har tagit fram 
sådana kulturmiljöstrategier som bland annat redogör för  förvaltningen av verkens 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer.  

Statens fastighetsverk förvaltar ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och av 
dem är omkring 280 statliga byggnadsminnen.231 En viktig del i förvaltningen är fram-
tagandet av vårdprogram som är ett sätt att lyfta fram de kulturhistoriska värdena och där-
med styra framtida vård- och underhållsåtgärder. Ett exempel på tydliga mål och riktlinjer 
för detta är vårdprogrammet för mark inom Ulriksdals slottsområde.232 I programmet 
beskrivs hela området och dess historia samt de kulturhistoriska värdena. Där anges också 
mål och för bevarande och utveckling samt generella vårdkrav för hela anläggningen. I den 
mer detaljerade delen som hanterar olika delområden redogörs på en mer detaljerad nivå för 
historik och värden. Även där presenteras konkreta mål för vad som är viktigt att tänka på i 
vård- och underhållsarbetet.  

De fastighetsförvaltande statliga verken ingår i Samverkansforum som har funnits sedan 
2001 och syftar till att genom samverkan utveckla och effektivisera statligt fastighetsägande 
och förvaltning.233 Medlemmar är Boverket, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, 
Sjöfartsverket, Specialfastigheter, Sveriges riksbank, Sveriges riksdag, Statens 
fastighetsverk och Trafikverket, därtill kommer Riksantikvarieämbetet som är adjungerad 
medlem. Samverkansforum har också ställt samman ett antal exempel på bland annat om- 
och nybyggnation i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.234   

Inom Samverkansforum finns flera nätverk; ett av dem är Nätverket för arkitektur och 
kulturarv. En viktig fråga för Samverkansforum är att implementera politiken för Gestaltad 
livsmiljö. De strävar efter att integrera natur, kultur och gestaltningsfrågor i kunskaps- och 
planeringsunderlag. De har bland annat tagit fram en pilotstudie, Vägarna till landskapet235 
som utgår från den Europeiska landskapskonventionen och Tillgängliga kulturhistoriska 
byggnader och miljöer som innehåller exempel på tillgänglighetsanpassningar.236  

                                                      

230 Politik för gestaltad livsmiljö, 2018.  
231 Statens fastighetsverk, utan år, Statliga byggnadsminnen.  
232 Statens fastighetsverk, 2018, Vårdprogram för mark inom Ulriksdal slottsområde: AB 303.  
233 Samverkansforum, 2019, Samverkansforum.   
234 Boverket, 2019, Statens stoltheter 2019 – goda exempel.   
235 Samverkansforum, 2013, Vägarna till landskapet: Vår gemensamma natur- och kulturmiljö: Ett statligt samverkansprojekt 
initierat av Samverkansforum.  
236 Samverkansforum, 2018, Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer.   
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 Förvaltning av offentlig konst 
I statens förvaltning av offentliga miljöer ingår ofta konstverk. När det svenska välfärds-
samhället byggdes under 1900-talet beställde stat, kommuner och regioner (tidigare lands-
ting) tiotusentals byggnadsanknutna offentliga konstverk för offentliga byggnader och 
miljöer. Den offentliga konsten har med tiden blivit en viktig del av samhällets moderna 
kulturmiljöer. I Sverige kom den statliga satsningen på offentlig konst att institutionaliseras 
1937 genom riksdagsbeslutet om enprocentregeln. Idag finns ca 1 600 byggnadsanknutna 
offentliga konstverk och därtill finns ytterligare flera tusen byggnadsanknutna offentliga 
verk som är beställda och finansierade av kommuner och regioner samt privata 
fastighetsbolag.  

Utan tillräcklig kunskap om hur byggnadsanknuten offentlig konst kan beaktas vid kultur-
historiska värderingar av samhällets moderna kulturmiljöer riskerar betydelsefulla konst-
närliga värden i 1900-talets kulturmiljöer skadas eller gå förlorade. Inom ramen för politiken 
för Gestaltad livsmiljö har Statens konstråd i samarbete med Riksantikvarieämbetet, utrett 
behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna 
offentliga konsten.237 Utredningens slutsatser var att ansvar och rollfördelning mellan olika 
aktörer behöver tydliggöras, att juridiska och ekonomiska styrmedel behöver förbättras samt 
att det finns behov av bättre register över den byggnadsanknutna offentliga konsten. För 
2020 har Riksantikvarieämbetet fått ett följduppdrag som gäller att i samarbete med Statens 
konstråd, verka för att byggnadsanknuten offentlig konst beaktas vid kulturhistorisk 
värdering.238  

Ett konkret exempel på hantering av byggnadsanknuten konst är restaureringen av 
Försvarsmaktens högkvarter där ett större konstverk ingick. Genom att antikvarisk expertis 
samarbetade med konstexperter, i detta fall Statens konstråd kunde arbetet utföras så att det 
gagnade såväl de kulturhistoriska som de konstnärliga värdena.239  

 Tillgänglighetsanpassningar 
Till förvaltningen av miljöer hör också åtgärder som krävs för att anpassa exempelvis bygg-
nader, anläggningar, grönområden till dagens krav på tillgänglighet. Många äldre byggnader 
och miljöer lever inte upp till de krav på tillgänglighet som ställs idag och tillgänglighets-
anpassningar är därför nödvändiga. Det är viktigt att de kulturhistoriska värdena tas som 
utgångspunkt och att de hanteras parallellt med krav på tillgänglighet så att de lösningar som 
genomförs inte får negativa konsekvenser för kulturmiljön.  

Ett exempel på att tillgängliggörandet kan ske i lågmäld form och med hänsyn tagen till de 
kulturhistoriska värdena är hur kullerstensbelagda gator i Skänninges äldsta stadskvarter 
gjorts tillgängliga. Antikvarisk kompetens fanns med i projektet som innebar att kullersten 

                                                      

237 Statens konstråd och Riksantikvarieämbetet, 2019, Byggnadsanknuten offentlig konst. 
238 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Riksantikvarieämbetet, 2019.  
239 Statens konstråd och Riksantikvarieämbetet, 2019, Byggnadsanknuten offentlig konst, s. 40 f.  
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ersattes med grus i banor så att kullerstenen till största delen bevaras men kvarteren görs 
tillgängliga för dem som har svårt att ta sig fram över kullerstenarna. Projektet har möjlig-
gjorts genom bidrag från kulturmiljövårdsanslaget fördelat av Länsstyrelsen i Östergötlands 
län.240 

Tillgänglighetsanpassningar kräver kunskap om det objekt eller miljö som ska göras till-
gängliga och de kulturhistoriska värden som finns. Det kräver även kunskap om de krav som 
regleringarna om tillgänglighet ställer. Det är väsentligt att dessa två perspektiv hanteras 
parallellt och ges lika stor tyngd. Tillsammans med Naturvårdsverket och Handisam 
(numera Myndigheten för delaktighet) har Riksantikvarieämbetet tagit fram en handbok för 
skyddade utomhusmiljöer.241 Som ovan sagts har även Fastighetsverket242 och de statliga 
fastighetsägarnas Samverkansforum243 beskrivit metoder för och exempel på tillgänglighets-
arbete.  

 Energieffektivisering 
I Boverkets byggregler finns gränsvärden för hur mycket energi en byggnad får använda vid 
ny- och ombyggnad; kraven för ombyggnad är samma som kraven vid nybyggnad. Dessa 
krav har skärpts successivt under senare år för att möta EU-krav på minskad klimatpåverkan 
från bebyggelse. Detta får konsekvenser när befintlig bebyggelse renoveras till följd av krav 
på funktion och anpassningar till byggregler som inte alltid beaktar kulturhistoriska värden. 
Det finns flera studier som tar upp energieffektivisering med större eller mindre fokus på 
kulturmiljöer.  

Offentliga fastigheter, en samarbetsfond mellan SKR och tre statliga fastighetsförvaltare, 
gav 2015 ut skriften Bruka, bevara och energieffektivisera.244 Syftet med den är att visa hur 
det går att hitta balansen mellan energibesparing och bevarande av kulturvärden. 
Målgruppen är offentliga fastighetsorganisationer och professionella förvaltare. Här 
presenteras metoder för att arbeta med energieffektivisering i byggnader, med 
kompletterande information och riktlinjer för ett metodiskt arbete med kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Antikvarisk kompetens i hela processen är enligt metoden en 
förutsättning. Metoden ger en struktur och ett förhållningssätt för beslutsprocessen.  

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten 
initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. Programmet utvecklar och förmedlar kunskap om energieffektiva renoverings-
lösningar (tekniker och processer) som är varsamma om byggnaders kulturvärden. Lång-
siktigt ska kompetens, kunskap och beprövade lösningar finnas tillgängliga så att alla 
berörda aktörer ska kunna integrera energieffektivisering och bevarande av kulturvärden  

                                                      

240 Södergren, e-post 2020-03-25; Länsstyrelsen i Östergötlands län, 2019, Antikvariskt åtgärdsprogram. 
241 Naturvårdsverket, 2013, Tillgängliga natur- och kulturområden: En handbok för planering och genomförande av 
tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer.  
242 Statens fastighetsverk, 2014, Värdig Entré: En skrift från Statens fastighetsverk om innovation och allas rätt att gå in genom 
samma dörr.  
243 Statens fastighetsverk, 2018, Vårdprogram för mark inom Ulriksdal slottsområde: AB 303.  
244 Offentliga fastigheter, 2015, Bruka, bevara och energieffektivisera.  
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vid renovering, underhåll och utveckling av byggnader med kulturvärden. Projekten som 
finansieras inom programmet är tvärvetenskapliga, forskare inom teknik och kulturvård 
samarbetar kring frågorna. I den nu pågående perioden inom programmet har livscykel-
analyser i högre utsträckning kommit med, det vill säga ett mer holistiskt förhållningssätt till 
åtgärders miljö- och klimatpåverkan. Energimyndigheten prioriterar detta inom bebyggelse-
området eftersom det finns ett stort behov av effektivare energi- och resursanvändning vid 
renovering och underhåll av befintlig bebyggelse.245 Ett av projekten inom programmet 
handlar om hur kulturhistoriskt värdefulla träbyggnader i kallt klimat kan energi-
effektiviseras på ett smart sätt utan att förvanska de kulturhistoriska och arkitektoniska 
värdena. Ett annat är inriktat mot att ta fram underlag för utveckling av nya policyer, 
riktlinjer och styrmedel för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Underlag till den tredje nationella strategin för energieffektiviserande renovering kom från 
Boverket och Energimyndigheten i december 2019.246 Myndigheterna har av regeringen fått 
i uppdrag att ta fram förslag till en långsiktig renoveringsstrategi för det nationella 
byggnadsbeståndet. I strategin konstateras inledningsvis att en stor potential till energi-
effektivisering finns i det befintliga beståndet. Där nämns att energieffektivisering i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader är möjligt men avvägningar måste göras och 
varsamhet om kulturvärden krävs. 

  

                                                      

245 Information om projekten finns på Spara och bevara: Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  
246 Boverket och Energimyndigheten, 2019, Underlag till den tredje nationella strategin för energieffektiviserande renovering.  
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6. Samlade iakttagelser och slutsatser 
Rapportens syfte är att ge en bred genomlysning av hur kulturvärden kan integreras och tas 
tillvara i plan- och byggprocesser. I föregående kapitel har ramar, regelverk, förutsättningar, 
praktik och ett antal exempel redovisats. Rapporten tydliggör att det finns en mängd faktorer 
som påverkar integrering och tillvaratagandet samt att myndigheter på olika sätt kan verka 
för att så sker. Den synliggör även flera brister genom vilka det framgår att kulturvärden är 
en underutnyttjad resurs i plan- och byggprocesser. Detta kapitel redovisar 
Riksantikvarieämbetets samlade iakttagelser och slutsatser. 

6.1 Politik och regelverk stimulerar integrering – 
utmaningarna finns i implementering och tillämpning 
Kulturvärden uppmärksammas i en rad politikområden och ingår i många av de nationella 
mål som styr samhällsbyggandet. Integreringen av kulturvärden i olika politikområden har 
också genererat regeringsuppdrag om kulturmiljöstrategier för tio myndigheter, strategier 
som nu ska implementeras bland annat genom regional samordning.  

Politiken för Gestaltad livsmiljö införlivar kulturvärden i ett större sammanhang. Till detta 
kommer nya verktyg i samhällsplaneringen, såsom ekosystemtjänster, vilka ger möjligheter 
att lyfta kulturvärden. Allt detta innebär att det finns stöd för att till exempel integrera 
kulturvärden i exempelvis den fysiska planeringen, infrastrukturutvecklingen, tillväxtarbetet 
och vattenförvaltningen. Samtidigt finns utmaningar som till exempel målträngsel, brister i 
nationell överblick och statlig samordning samt behov av att utveckla samspelet mellan 
nationell, regional och kommunal nivå. Ramverket för fysisk planering är under utveckling, 
inte minst genom de initiativ som tagits av Miljömålsrådet. 

Inom kulturmiljöarbetet finns en sedan länge pågående process från att hantera kulturvärden 
som en sektorsfråga till en fråga för flera politikområden och sektorer. Denna  sektors-
integrering ger möjligheter att växla upp kulturmiljöarbetet. Detta kan leda till att ytterligare 
styrmedel blir tillgängliga för hänsynen till kulturvärden, exempelvis styrmedel inom 
naturvården eller sammanhållningspolitiken.  

Lagar som miljöbalken, PBL, KML och infrastrukturlagarna är viktiga för integreringen av 
kulturvärden i plan- och byggprocesser. Lagarna gäller parallellt och bestämmelserna i de 
olika lagarna är inte alltid samordnade, men det är framför allt tillämpningen som kan 
behöva förbättras, inte lagregleringen i sig. 

PBL är central för integreringen av kulturvärden i många plan- och byggprocesser. Boverket 
gör omfattande och viktiga insatser för att vägleda kommuner och andra i tillämpningen av 
PBL. Detta gäller också för kulturvärden där särskilda teman och utbildningar sätter fokus 
på hanteringen i planering, planläggning och lovprövning. En iakttagelse är dock att det sker 
en hel del planering utanför PBL-processerna. Genom att  informella program och planer 
används, till exempel på områdesnivå, blir detaljplanläggningen en del av 
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genomförandeprocessen. Stora krav ställs på kommunerna och deras samordning av plan- 
och exploateringsprocesserna så att hänsyn kan tas till allmänna intressen som kulturvärden 
när fastighetsägare och byggföretag är planintressenter och ansvariga för att ta fram analyser 
och underlag. 

Sedan nya PBL kom 2011 har den ändrats på ett antal punkter. De flesta ändringarna har 
handlat om förenklingar och minskade krav för att stimulera framför allt bostadsbyggandet. 
Detta innebär nya och ändrade krav på agerandet hos den kommunala planmyndigheten. 
Förenklad detaljplanering kan exempelvis innebära svårare avgöranden i lovprövning och 
minskad lovprövning kan ha konsekvenser för kommunernas tillsyn. 

Kulturmiljön och dess värden är en av hörnstenarna i miljöbalken. Miljöbalken har potential 
att skydda både värdefulla miljöer och vardagslandskapet. På det sättet kompletterar 
miljöbalken lagar som PBL och KML. Det är dock tveksamt om balkens potential som 
”kulturmiljölag” utnyttjas i tillräcklig utsträckning. Kulturvärden förefaller att ”glömmas 
bort” och uppmärksammas i för liten utsträckning av verksamhetsutövare, domstolar och 
andra prövningsmyndigheter samt av tillsynsmyndigheter. Till detta kommer det främst är 
skyddade områden och objekt som uppmärksammas i tillämpningen. Vardagslandskapet 
glöms bort, trots att kulturmiljömålen och inte minst landskapskonventionen uppmanar till 
en bredare syn på landskapet. Miljöbalken betraktas ibland av planerare och andra som en 
lag enbart för miljömyndigheter och domstolar. Kulturmiljöns företrädare ser KML som 
”sin” lag och har inte alltid tillägnat sig miljöbalken och de processer som den reglerar. 

6.2 Länsstyrelsen har en nyckelroll och kommunerna 
ett avgörande ansvar  
Kommunerna har ett avgörande ansvar för den fysiska planeringen och för uttolkningen av 
kulturvärden och andra allmänna intressen. Statens roll är att sätta ramarna för kommunernas 
mandat, bidra till kunskapsförsörjningen och att bevaka hanteringen av de allmänna 
intressena, bland annat kulturvärdena.  

Länsstyrelsen har en nyckelroll genom att den ska verka för att kulturvärden tas om hand i 
plan- och byggprocesser. Detta gäller kommunens fysiska planering, men berör också 
Trafikverkets infrastrukturplanering och i prövningsärenden enligt miljöbalken och sektor-
lagarna. Länsstyrelsen ska ställa samman utredningar, program och annat planeringsunderlag 
och göra det tillgängligt för kommuner, myndigheter och exploatörer för användning i 
samband med plan- och byggprocesser.  

Problem som uppmärksammats är att planeringsunderlagen är sektoriserade, okoordinerade 
och inte svarar mot de mål med mera som politiken ger som utgångspunkt för bland annat 
den fysiska planeringen. Detta är generella iakttagelser men det finns anledning att anta att 
detta gäller för kulturvärden såväl som för andra intressen.  

Översiktsplaneringen är den viktigaste arenan för dialogen mellan stat och kommun om 
tolkningen av allmänna intressen och tydliggör hur de allmänt hållna hushållnings-
bestämmelserna ska tillämpas – vid detaljplanering och prövning av bygglov utanför 
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detaljplan, samt vid domstolars och myndigheters avgöranden i prövningsmål. Det här 
förutsätter att kommunerna prioriterar översiktsplaneringen, vilket inte alltid är fallet. Det 
krävs även att staten är tydlig med sina anspråk, men här finns vissa problem. Det saknas 
bland annat uppdaterade planeringsunderlag för de geografiska riksintressena i miljöbalken, 
områden som är av allmän betydelse utifrån sina natur- och kulturvärden identifieras inte 
och kulturmiljövårdens riksintressen är ifrågasatta. 

Inför detaljplanering kan tidig dialog mellan kommun och länsstyrelse vara en framgångs-
faktor för integreringen av kulturvärden. Väl fungerande samverkan inom länsstyrelsen kan 
också bidra till en bättre hantering av kulturvärden i planarbetet. Länsstyrelserna kan 
emellertid ha svårt att möta upp kommunernas behov och förväntningar på stöd och råd. 
Hårt exploateringstryck i vissa regioner, resursslukande infrastrukturprojekt och minskade 
resurser för kulturmiljöarbetet är faktorer som påverkar länsstyrelsernas möjligheter. 

För att underlätta planeringen arbetar många länsstyrelser med att ta fram nya kunskaps-
underlag till riksintressen för kulturmiljövården. Bland exemplen som redovisas finns ett 
underlag som togs fram för att i en exploateringssituation tydliggöra de kulturhistoriska 
värdena och ge riktlinjer till det fortsatta arbetet. Bland exemplen finns också två underlag 
framtagna av länsstyrelser för att hantera kulturmiljöer i ett föränderligt klimat.  

6.3 Bristande förutsättningar för integrering och 
tillvaratagande  
Kommuner kan i högre grad nyttja befintliga förutsättningar och verktyg för att verka för en 
integrering och tillvaratagande av kulturvärden i plan- och byggprocesser. Inom några 
områden saknas det dock nationella sammanställningar och analyser som kan vara ett stöd i 
arbetet. I andra fall brister tillgången till antikvarisk kompetens och kulturmiljöprogram. Till 
detta kommer att kulturvärden ofta saknar skydd i planbestämmelser.. När dessa grund-
läggande förutsättningar brister hos kommuner är risken stor att kulturvärden inte blir 
synliggjorda och därmed riskerar de att gå förlorade. 

Brister i översiktsplaneringen innebär att frågor som skulle ha varit avklarade hanteras först 
vid detaljplaneringen. Detta ställer större krav på kommunen och andra aktörer. Behovet av 
kulturmiljöanalyser kan genom detta faktum öka och planprocessen, vilket kräver både 
resurser och tid. En bristande planeringspraktik ska också ses mot bakgrund av det faktum 
att många kommuner saknar tillgång till antikvarisk kompetens i plan- och byggprocesser. 
Den antikvariska medverkan i dessa sammanhang handlar till exempel om att analysera 
planförslagens påverkan på kulturvärden, avgöra behov av konsultmedverkan samt beställa 
och granska analyser. Antikvarisk medverkan behövs också i bygglovsprövningen och kan 
göra stor nytta vid rådgivning till byggföretag och enskilda som vänder sig till kommunen.  

En del av kunskapsförsörjningen i plan- och byggprocesser kan ske genom ett aktuellt och 
helst kommuntäckande kulturmiljöprogram. Förutom att programmet vara ett stöd i 
planläggning och bygglovsprövning, kan programmet användas för att kommunicera 
kulturvärden till fastighetsägare och andra berörda. Statistik och tidigare studier visar dock 
på att en stor andel av kommunerna saknar kulturmiljöprogram eller att de är föråldrade. 
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Att ta fram ett kulturmiljöprogram kan vara ett stort åtagande och bland exemplen lyfts 
kommuner som har gått samman för att ta fram kulturmiljöprogram. Där presenteras också 
kulturmiljöprogram som på ett tydligt och överskådligt sätt redovisar kommunens 
kulturmiljöer och hur de bör hanteras. Kulturmiljöprogram med en tydlig koppling till en 
översiktsplan som kan göra att det används och hålls aktuellt presenteras även.  

Statens möjligheter att skydda och ekonomiskt säkra kulturvärden är små. Det gör att 
skyddet av kulturvärden i kommunala planer och områdesbestämmelser blir viktigt. Skyddet 
ger tydliga signaler till alla berörda parter, såsom fastighetsägare, byggföretag samt plan- 
och bygglovshandläggare, att åtgärder och förändringar ska ske med aktsamhet och efter-
tanke. Statistiken visar dock att kulturvärden inte skyddas i någon större utsträckning i 
detaljplaner eller genom områdesbestämmelser.  

Det finns stora brister i hur kulturvärden uppmärksammas och hanteras i samband med 
ändring av byggnader. Detta gäller även då kulturvärden finns tydligt utpekade. Endast i 
mycket liten omfattning ställs krav om att en ”sakkunnig kulturvärden” ska anlitas i bygg-
processen. Studier indikerar att en tredjedel av kommunerna har svårt att bedöma vilka 
byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Det saknas därmed 
förutsättningar för att hantera bygglovsbefriade åtgärder utifrån hänsyns- och varsamhets-
kraven. Det behövs mer kunskap om hanteringen av bygglovsbefriade åtgärder och dess 
konsekvenser för kulturvärdena. En översiktsplan som tydligt pekar ut sådana områden kan 
vara ett stöd och finns med bland de exempel som presenteras. 

Mörkertalet är troligen stort när det gäller omfattningen av kulturvärden som skadas eller 
försvinner vid byggprocesser. Det gäller i städer och tätorter där olika underhållsåtgärder 
genomförs utan kunskap och krav på hänsyn till kulturvärden. På landsbygden, där planer 
och områdesbestämmelser vanligen saknas, kan det vara befogat att anta att situationen är 
densamma. Brist på vård och underhåll är ytterligare en aspekt som kan ha stor påverkan på 
kulturvärden. Studier och forskning saknas dock inom detta fält. Det är därför svårt att 
belägga och kvantifiera i vilken omfattning bebyggelsens kulturvärden skadas eller 
försvinner. 

6.4 Infrastrukturprojekt behöver planeras med 
hänsyn till kulturvärden 
Växande behov av inom- och mellanregional tillgänglighet ställer krav på att transport-
infrastrukturen utvecklas. Transportinfrastrukturen, främst i form av vägar och järnvägar, 
kan dock ha en negativ påverkan på landskapet och kulturvärdena. Trafikverket har 
identifierat stora behov av landskapsanpassning, både när det gäller befintlig och till-
kommande infrastruktur. Myndigheten visar på goda ambitioner bland annat genom sin 
kulturmiljöstrategi, beslut om riktlinjer för landskapsanpassning och metodutveckling av  
och rutiner för landskaps- och kulturarvsanalyser.  

Samtidigt är intrycket att praktiken behöver vidareutvecklas för att förverkliga ambitionerna. 
Landskaps- och kulturarvsanalyser behöver tydligare komma in i tidiga skeden som ÅVS. 
Att ett och samma väg- eller järnvägsprojekt delas upp i flera planläggningsprocesser är 
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även ett hinder för att göra samlade kulturarvsanalyser och anpassa planeringen till kultur-
värdena.  

Trafikverket ligger på flera sätt i framkant när det gäller att utveckla metoder och stöd för 
transportinfrastrukturplaneringen inklusive hänsynen till kulturvärden. Det gäller alltifrån 
policynivå till konkreta metodhandledningar. Riksantikvarieämbetet ställer sig positiv till 
dessa initiativ, men bedömer även att tillämpningen och användningen kan vidareutvecklas 
så att ett större fokus kan erhållas på att utreda åtgärder för att avhjälpa brister i relationen 
mellan infrastrukturen, landskapet och kulturmiljön. 

6.5 Information och ekonomiskt stöd kan bidra till en 
god förvaltning av kulturvärden  
Kulturvärden har inte alltid ett formellt skydd och de påverkas inte heller enbart av de 
formella processerna enligt PBL. Mycket av förvaltningen sker i form av olika underhålls-
åtgärder som genomförs av enskilda fastighetsägare. Har fastighetsägaren ett intresse för hur 
kulturvärden kan bevaras och användas, finns det goda förutsättningar för att underhålls-
åtgärder inte orsakar skada. Oavsett intresse behöves information om vad som är viktigt att 
tänka på vid exempelvis en energieffektiviserings- eller tillgänglighetsåtgärd. Det kan därför 
vara angeläget att utforma riktad och anpassad information gentemot fastighetsägare. Bland 
exemplen redovisas ett material som vänder sig till en del av ett landskap med information, 
men också tydliga råd för olika åtgärder. En annan informationssatsning som presenteras 
riktas mot modernismens bebyggelse. 

Ekonomiska styrmedel är av betydelse för förvaltningen av kulturmiljöer. Styrmedel som är 
särskilt avsatta för kulturmiljövården är kulturmiljövårdsanslaget och den kyrkoantikvariska 
ersättningen. Även Fastighetsverkets anslag till de så kallade bidragsfastigheterna, varav 
flera är statliga byggnadsminnen, är viktiga i detta sammanhang. De används främst för 
olika vård- och underhållsåtgärder, men kan även användas för att ta fram kunskapsunderlag 
för samhällsplaneringen.  

Det är angeläget att det genomförs åtgärder för klimatanpassning och energieffektivisering. 
De verktyg och stöd som Riksantikvarieämbetet har tagit fram visar hur detta kan göras utan 
att kulturvärden går förlorade. Långsiktigt planerad förvaltning av byggnader är ett exempel 
på klimatanpassningsarbete som är viktigt för att undvika eller mildra skador på kulturarv. 
Som exemplen visar finns flera studier och handböcker som syftar till att kulturhistoriska 
värdefulla byggnader ska kunna energieffektiviseras utan att dessa värden går förlorade. Här 
ser Riksantikvarieämbetet att det finns behov av en ökad kunskap och övervakning om hur 
kulturarvet påverkas av klimatförändringar. Kopplingen mellan bevarande av kultur-
historiskt värdefulla miljöer och den cirkulära ekonomin bedömer Riksantikvarieämbetet 
även kan tydliggöras.  
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6.6 Samverkan och fortsatta insatser 
Flera slutsatser tydliggör behoven av att Riksantikvarieämbetet fortsatt och kontinuerligt 
behöver verka för att kulturvärden i bebyggelsen och landskapet tas till vara vid samhälls-
planering och byggande. Mycket av det som har identifierats som angeläget kan utvecklas 
inom ramen för Riksantikvarieämbetets pågående insatser och i samverkan med andra, 
medan något även kan behöva utredas ytterligare. En angelägen insats är att kommunicera 
uppdragets resultat med berörda aktörer – kommuner och SKR, länsstyrelser, Trafikverket, 
Naturvårdsverket med flera.  

 Pågående samverkan  
Inom Gestaltad livsmiljö sker samverkan mellan de berörda myndigheterna, ArkDes, 
Boverket, Statens konstråd och Riksantikvarieämbetet, inom ett samverkansprojekt som leds 
av Boverket. Samverkan handlar bland annat om de regeringsuppdrag som formulerats inom 
området. Föreliggande uppdrag är ett av de första som avrapporteras. Samverkan mellan 
myndigheterna kommer dock att fortsätta och förhoppningen är att resultaten från detta 
uppdrag ska kunna användas i pågående arbete. Redan nu är det klart att samverkan kommer 
att ske med delprojektet Utformning i PBL inom Boverkets arkitekturuppdrag. Även 
uppdraget om stöd till Länsarkitekter ligger nära till hands för ett samarbete liksom det 
redovisade uppdraget Byggnadsanknuten offentlig konst med fortsatt uppdrag som 2020  
gavs till Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd. 

Det finns också en pågående samverkan inom de kompetens- och utbildningssatsningar som 
leds av Boverket, där även Riksantikvarieämbetet medverkar. Det gäller Boverkets digitala 
vägledning PBL kunskapsbanken och regeringsuppdraget om PBL kompetens, vilket syftar 
till att ta fram webbutbildningar och den nyss sjösätta utbildningssatsningen om PBL och 
kulturvärden. Riksantikvarieämbetet avser att lägga in och beskriva flera av de exempel som 
här presenterats som exempel i PBL kunskapsbanken. 

Även inom Miljömålsrådets programområde Ramverk för nationell planering deltar 
Riksantikvarieämbetet på ett sätt som ligger i linje med detta uppdrag och som kan få 
betydelse för planeringssystemet och hanteringen av kulturvärden och andra allmänna 
intressen i framtiden.   

Rådet för hållbara städer är ytterligare en arena som ger Riksantikvarieämbetet en möjlighet 
att verka för att kulturhistoriska värden ska integreras i utvecklingen av stadspolitiken och i 
projekt för lärande, erfarenhetsutbyte, vägledning såväl som när det gäller handfasta stöd till 
utvecklings- och pilotprojekt.  

Ett annat regeringsuppdrag där Riksantikvarieämbetet medverkar är länsstyrelsernas 
uppdrag om att genom regional samordning främja implementeringen av de kulturmiljö-
strategier som tio myndigheter har tagit fram (se avsnitt 2.2). Här kan bland annat frågor om 
förvaltning komma in. 
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I samband med att Riksantikvarieämbetets handbok för riksintressen presenterades 2014 har 
ett antal utbildningar riktade mot länsstyrelserna genomförts. Det är angeläget att dessa 
utbildningar fortsätter och de bör också breddas mot kommuner och mot konsulter. Detta 
behov har formulerats tidigare i samband med studien Stadens riksintressen – hinder att ta 
sig förbi eller resurs att utveckla? Genom fortsatt utbilding kan riksintressets potential 
nyttjas bättre i planeringen samt tydliggöra roller och ansvar relaterat till tillämpningen av 
riksintressesystemet. Även detta har Riksantikvarieämbetet påtalat i den nyss nämnda 
rapporten.    

 Arbete på längre sikt 
I arbetet med tidigare utredningar och detta uppdrag har Riksantikvarieämbetet identifierat 
olika behov av fortsatta insatser. Det gäller dels områden där kunskaper behöver fördjupas, 
dels områden där insatser kring vägledning, metodutveckling och spridning av goda exempel 
kan påverka hur kulturvärden integreras och tas tillvara. En stor del av detta arbete kan 
bedrivas inom ramarna för pågående myndighetssamverkan, men i något fall kan det behöva 
utredas ytterligare.  

Som nämnts har Riksantikvarieämbetet arbetat med frågor kopplade till klimatförändringar 
och energieffektivisering och hur det kan påverka kulturhistoriska värden. Det är också 
angeläget att koppla integrering av kulturvärden till frågor om hållbarhet och cirkulär 
ekonomi. Att bevara bebyggelsemiljöer bidrar inte bara till att bevara kulturvärden utan är 
också en del av en cirkulär ekonomi och har därmed såväl klimatmässiga och ekonomiska 
värden. Detta kan vara ett sätt att förändra inställningen till kulturvärden. 

En väsentlig del i en lyckad integrering av kulturvärden i plan- och byggprocesser är att alla 
inblandade aktörer inte ser dem som ett hinder utan som en tillgång. Detta är ett omfattande 
arbete som Riksantikvarieämbetet inte ensamt kan bedriva, men där politiken för Gestaltad 
livsmiljö och de myndigheter som där ingår ger en möjlighet att agera tillsammans.    
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1 Metoder verktyg och rutiner 
 

1.1 Riktlinjer för kulturmiljöfrågor Karlstad 
 

Ansvarig 
Karlstads kommun 

Beskrivning 
Karlstads kommun har tagit fram riktlinjer för kulturmiljöfrågor, vilka godkändes i stadsbyggnadsnämnden 
2017. Tanken är att de kontinuerligt ska uppdateras.  

Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett stöd vid handläggningen av plan- och bygglovsärenden vid Stads-
byggnadsförvaltningen, men de vänder sig även till fastighetsägare och andra som vill veta mera om hur kul-
turhistorisk bebyggelse ska hanteras. Riktlinjerna är tämligen omfattande och tar upp flera aspekter av kultur-
miljöarbetet. De innehåller bland annat Karlstads historia, beskrivning av olika underlag, värdering och klass-
ning av byggnader och redogörelse för lagstiftning. Där finns också flera rutiner exempelvis för hur byggnader 
med olika klassning ska hanteras, rutiner för hantering av KML-ärenden och riksintressefrågor. Det finns 
också checklistor och rutiner för PBL-processer som hanterar skydd och kunskapsunderlag, hantering av Atte-
fallshus, för när antikvarisk sakkunnig ska anlitas samt för värdefulla interiörer. Tanken är att de ska användas 
som ett uppslagsverk. 

Riktlinjerna utgår från de mål för kulturmiljöarbetet som Stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram. I dem anges 
bland annat att kulturhistoriska miljöer är en del av Karlstads identitet och attraktivitet samt att de inte ska 
ses som ett hinder utan som en resurs som även bidrar till ett hållbart samhälle. Där anges också att antikva-
risk kompetens ska komma in tidigt i plan- och byggprocesser.  

Kommentar/varför lärande 
Riktlinjerna ger god vägledning i hur kulturmiljöer kan integreras. Kulturmiljöer hanteras i ett brett perspektiv 
och utifrån olika förutsättningar men kokas också ner till kortare formulerade rutiner för hantering av olika 
typer av kulturmiljöer, till exempel högt klassad bebyggelse och fornlämningar, checklista vid bygglov eller 
rivningslov. Det finns därmed förutsättningar för att riktlinjerna är lätta att använda och följa. Det är också 
positivt att kommunen avser att uppdatera dokumentet vid behov.  

Referens 
Stadsbyggnadsförvaltningen Karlstad kommun. 2017. Riktlinjer för kulturmiljöfrågor på Stadsbyggnadsförvalt-
ningen i Karlstad kommun. Karlstad.  
https://karlstad.se/globalassets/filer/bygga/bygglov_tillstand_fastighetsfragor/kulturbyggnader/riktlinjer-for-
kulturmiljofragor-godkanda-sbn-17-01-25.pdf (2020-04-28). 

  

https://karlstad.se/globalassets/filer/bygga/bygglov_tillstand_fastighetsfragor/kulturbyggnader/riktlinjer-for-kulturmiljofragor-godkanda-sbn-17-01-25.pdf
https://karlstad.se/globalassets/filer/bygga/bygglov_tillstand_fastighetsfragor/kulturbyggnader/riktlinjer-for-kulturmiljofragor-godkanda-sbn-17-01-25.pdf
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1.2 Dialog som arbetsmetod, Kronoberg 
 

Ansvarig 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Beskrivning  
Länsstyrelsen i Kronobergs län har formaliserat arbetet tillsammans med kommunerna i en handlingsplan 
som är en del i den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Den kopplar till den regionala kulturmiljöstrategi som 
länsstyrelsen tagit fram, Förnyat kulturmiljöarbete – kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2016-2020. Planen 
ska vara ett stöd för kommunerna och utgår från länsstyrelsernas regeringsuppdrag att främja kommunernas 
kulturmiljöarbete. Tanken är att den ska kunna användas inom flera av kommunens förvaltningar. I framta-
gandet av handlingsplanen har dialogen med kommunerna, regionen och andra aktörer varit central. Den har 
bland annat bestått av enkäter, kommunbesök i samtliga kommuner och workshop.  

Handlingsplanen fokuserar på att stödja kommunerna i arbetet med kulturmiljöer – att finna former för dia-
log. Detta görs genom att: 

• Förtydliga roller och utbyta erfarenheter genom att hitta former för varaktig samverkan bland annat 
genom nätverk och öka förståelsen för kulturmiljöns betydelse för tillväxt och utveckling. 

• Öka kompetens och sprida information i syfte att bevara, utveckla och använda kulturmiljön, infor-
mera om bland annat bidrag och tillföra ett mångfaldsperspektiv i kulturmiljöarbetet. 

• Stödja kommunerna i att ta fram och komplettera kunskapsunderlag.  

Uppföljningen har bedömts vara viktigt och årliga kommunbesök som ska föregås av enkäter har planerats. 

Kommentar/varför lärande 
Alla länsstyrelser arbetar med att stödja kommunernas kulturmiljöarbete utifrån de senaste årens regerings-
uppdrag kring detta. Det som är positivt med exemplet från Kronobergs län är att länsstyrelsen har gett det 
en tydlig form samt ett strukturerat och uppföljningsbart upplägg för kontakterna med kommunerna för ex-
empelvis arbetet att förtydliga roller och ansvar och framtagande av kunskapsunderlag. På detta sätt blir det 
tydligt såväl för länsstyrelsen själv som för kommunerna vilka insatser som krävs. 

Referens 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. 2016. Handlingsplan 2016-2020 för att främja kommunalt kulturmiljöarbete i 
Kronobergs län. Växjö. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516662/1527242004533/Handlings-
plan.pdf (2020-04-27). 

  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516662/1527242004533/Handlingsplan.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e516662/1527242004533/Handlingsplan.pdf
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1.3 Trafikverkets rutin för kulturarvsanalys 
 

Ansvarig 
Trafikverket (Investering) 

Beskrivning 
Som en del i uppdragsbeskrivning för upphandling av konsulter har Trafikverket tagit fram en rutin för kultur-
arvsanalys. Rutinen beskriver hur kulturmiljöer ska analyseras i planeringen inför ett väg- eller järnvägsbygge 
och vad som ska göras i olika skeden. Trafikverket framhåller att det är viktigt med ett stort tidsdjup, från för-
historisk tid till nutid för kulturlandskapet och att såväl fysiska lämningar, byggda miljöer och företeelser som 
visuella samband behandlas. Detaljeringsgraden varierar beroende på objektet och projektets karaktär.  

Analysen syftar till att på ett strukturerat sätt hantera kulturhistoriska värden genom hela planläggningspro-
cessen. I det skede när samrådsunderlag tas fram är det främst redovisning av vilka värden som finns och vad 
som är skyddat eller utpekat som kulturhistoriskt värdefullt samt en översiktlig kulturhistorisk karaktäristik. I 
de skeden när ett av flera lokaliseringsalternativ ska väljas och i utformningen av planförslaget, är detalje-
ringsgraden högre. I analysen ingår en utförligare karaktärisering av området och identifiering av särskilt 
känsliga eller komplexa områden. Vidare ska en redovisning av hur den planerade åtgärden påverkar kultur-
miljön och en bedömning av effekter och konsekvenser på kulturmiljön finnas med.  

Kommentar/varför lärande 
Trafikverkets rutin för kulturarvsanalys är värdefull eftersom den syftar till att säkerställa att analyser av på-
verkan på kulturvärden görs med likartad metodik. Om implementeringen av rutinen är framgångsrik innebär 
det en kvalitetssäkring av analysarbetet. Den utförliga redogörelsen för vad analysen innebär i de olika stegen 
gör att det blir tydligt vad som ska göras i olika skeden och tydliggör också vilka analyser och bedömningar 
som krävs i olika delar av planeringen. 

När det gäller förhållningssättet till kulturvärdena är det positivt att tidsdjupet betonas och att rutinen lyfter 
olika typer av kulturmiljöer och företeelser som är väsentliga för att kulturvärdena ska förstås – forn- 
lämningar, bebyggelseområden och visuella samband. I det planeringsfall där lokaliseringsalternativ ska väljas 
ska det ur kulturhistoriskt perspektiv bästa läget identifieras. Någon avvägning mot andra intressen ska där-
med inte göras inom ramen för kulturarvsanalysen. Även utpekande av åtgärder som kan bevara och eller 
stärka åtgärder som pekar på skyddsåtgärder är värdefullt.  

Referens 
Trafikverket. 2020. Bilaga till Uppdragsbeskrivning: Konsultuppdrag: Bilaga E3.10 Miljö: Komplementbilaga till 
bilagor C1.10, C2.10, C3.10, D1.10 samt D2.10, 2013-10-30, rev. 2020-03-21. Otryckt.  
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1.4 Dalarnas arkitekturråd  
 

Ansvarig 
Byggdialog Dalarna, en branschförening för bygg- och fastighetssektorn 

Beskrivning  
Dalarnas arkitekturråd samlar såväl offentliga som privata aktörer och ligger inom den större organisationen 
ByggDialog Dalarna. Där ingår Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, länets kommuner, Högskolan  
Dalarna, Svensk Form, länsmuseet. ByggDialog Dalarna samlar också byggfirmor, industrier, arkitekter och 
konstruktörer.  

Arkitekturrådet strävar efter att arkitektur, gestaltning, form och design ska värderas högre. I det samman-
hanget lyfts också det kulturella historiska och arkitektoniska arvet och att kulturmiljöer bevaras, används och 
utvecklas. Rådet ska ge stöd till kommunerna, se till att större fokus läggs på arkitektur, gestaltning, form och 
design samt uppmärksamma byggbranschen på dessa aspekter. Rådet arbetar med såväl publika evenemang 
som med temadagar och interna diskussioner. Föredrag från konferenser läggs upp på hemsidan. 

Kommentar/varför lärande 
Arkitekturrådet har ett brett anslag och fångar olika aktörer från företag, akademin och offentliga institut-
ioner som kommuner och regioner. Arkitektrådet arbetar utåtriktat med konferenser och seminarier och med 
praktiknära temadagar – till exempel med teman som områdesbestämmelser och arkitekturpolicyer. Kultur-
miljöfrågorna hanteras tillsammans med frågor om arkitektur, form och design vilket är positivt då de finns i 
ett sammanhang, men kanske finns det också en fara att de kommer bort bland andra frågor.  

Referens 
Dalarnas arkitekturråd. Byggdialog Dalarna.  
https://byggdialogdalarna.se/organisation/temagrupper/arkitekturradet-dalarna/ (2020-03-04). 

  

 

https://byggdialogdalarna.se/organisation/temagrupper/arkitekturradet-dalarna/
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1.5 Bygga varsamt: Guide till övre Dalarnas byggnadskultur 
 

Ansvarig 
Dalarnas museum i samarbete med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Gagnefs, Leksands, Malung-Sälens, Moras, 
Orsas, Rättviks, Vansbros och Älvdalens kommuner 

Beskrivning  
Guiden som kom 2019 vänder sig till de som lever och verkar i området och som vill genomföra en åtgärd i en 
by- eller gårdsmiljö. 

Inledningsvis beskrivs byggnadskulturen från äldre tiders olika typer av bostads- och uthusbebyggelse till 
modernism. Även särskiljande karaktärsdrag från olika delar av området beskrivs.  

Här ges utförlig information om byggnadsvård och råd inför ny- och tillbyggnad. Materialet är rikt illustrerat 
med foton och teckningar som illustrerar det som skrivs. Ett kapitel handlar om energi- och resursfrågor och 
för in begrepp som återbruk och livscykelperspektiv samt ger bland annat råd kring fönsterbyten och solpane-
ler. Ett avsnitt fokuserar även på hur värden i 1900-talets bebyggelse ska tas om hand.   

Kommentar/varför lärande 
Guiden ger en tydlig beskrivning av bebyggelsens karaktär, olika kategorier av bebyggelse och från olika tider 
fram till och med efterkrigstiden. Avsnitten som handlar om ny- respektive tillbyggnad är utförligt beskrivna 
och framförallt rikt illustrerade på ett pedagogiskt vis. Här finns också råd koncentrerade i punktform. 

Det är bra att riktlinjerna tar upp klimatanpassningsåtgärder och för in ett hållbarhetsperspektiv i kulturmiljö- 
och byggnadsvårdssammanhang. Likaså är det värdefullt att den moderna bebyggelsen, som ofta kanske inte 
tillmäts samma kulturhistoriska värde som äldre bebyggelse, behandlas.  

Att flera kommuner tillsammans, och tillsammans med länsstyrelsen och länsmuseet, tar fram informations-
material är ett bra sätt att få fram material som kanske inte hade varit möjligt att producera för den enskilda 
kommunen.  

Referens 
Dalarnas museum. 2019. Bygga varsamt: Guide till övre Dalarnas byggnadskultur. Falun. https://www.leks-
and.se/globalassets/medborgare-extern/boende-trafik-och-miljo/plan/oversiktsplanering/bygga-varsamt---
guide-till-ovre-dalarnas-byggnadskultur-2019-12-09-liggande.pdf (2020-04-29). 

  

 

https://www.leksand.se/globalassets/medborgare-extern/boende-trafik-och-miljo/plan/oversiktsplanering/bygga-varsamt---guide-till-ovre-dalarnas-byggnadskultur-2019-12-09-liggande.pdf
https://www.leksand.se/globalassets/medborgare-extern/boende-trafik-och-miljo/plan/oversiktsplanering/bygga-varsamt---guide-till-ovre-dalarnas-byggnadskultur-2019-12-09-liggande.pdf
https://www.leksand.se/globalassets/medborgare-extern/boende-trafik-och-miljo/plan/oversiktsplanering/bygga-varsamt---guide-till-ovre-dalarnas-byggnadskultur-2019-12-09-liggande.pdf
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1.6 Modernismen i Västmanland 
 

Ansvarig 
Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum 

Beskrivning  
Projektet, som startade 2009 och som fortfarande pågår, syftar till att skapa möjligheter för att arbeta med 
det moderna kulturarvet i Västmanlands län. Genom att modernismens kulturmiljöer ofta förändras och att 
det ibland sker utan hänsyn till den moderna bebyggelsens kulturvärden, är det viktigt att öka kunskapen ge-
nom dokumentation och tillgängliggörande.  

Projektet har bedrivits under nästan ett decennium och har bestått av flera delar. Inom projektet har också 
material om modernismen i länets kommuner tagits fram och för varje kommun ges förslag på fördjupningar. 
Även temaberättelser för varje decennium från 1930-talet till 1970-talet samt den offentliga konsten har  
tagits fram. Det ges också råd och riktlinjer gällande balkonger, dörrar, fasader, tak, trapphus och fönster.  

Flera kunskapshöjande projekt har genomförts bland annat dokumentationsprojekt om bostadsområdet Ny-
gård i Köping och siloanläggningar i länet. De söker när detta skrivs (våren 2020) medel för ett projekt om 
modernismen och den offentliga konsten i länet.  

Kommentar/varför lärande 
Det är angeläget att på detta sätt lyfta de modernare kulturmiljöerna som ibland kan uppfattas som för  
moderna för att utgöra en del av kulturarvet.  

Detta är ett ambitiöst projekt som pågått under lång tid och resulterat i såväl kunskapssammanställningar om 
olika aspekter av modernismen som hur den ter sig i de enskilda kommunerna.  

Upplägget med den lokala förankringen och fördjupningar i särskilda teman samt mer praktiskt inriktade rikt-
linjer är ett bra exempel på hur det går att sätta fokus på och sprida kunskap om en angelägen del av kultur-
arvet.  

Referens 
Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum. 2013. Modernismenen i Västmanland. 
http://www.modernismen.se/(2020-04-09). 

 

  

http://www.modernismen.se/
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2 Vägledande dokument och kunskapsunderlag 
 

2.1 Ljungby kulturmiljöprogram  
 

Ansvarig 
Ljungby kommun 

Beskrivning  
Kulturmiljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2019. Det utgör en fördjupning av översiktsplanen.  

I samband med att kommunen tog fram översiktsplanen genomfördes en ”dialogturné” för att fånga in kom-
muninvånarnas synpunkter. Invånarna fick då också ge förslag på kulturmiljöer som borde tas med i kultur-
miljöprogrammet. Hur dessa förslag sedan togs om hand redovisas inte. Kulturmiljöprogrammet var också ute 
på samråd där alla invånare hade möjlighet att lämna synpunkter. 

Förutom redogörelser för lagstiftning, nationella och regionala riktlinjer samt mål beskrivs kommunens kul-
turhistoria utifrån fyra teman – fornlämningar, kommunikationer, odlingslandskap och bebyggelse samt tät- 
orterna och industrierna i Ljungby. Tillsammans kan dessa sägas utgöra kommunens kulturmiljöprofil. Det 
finns även ett avsnitt om det immateriella kulturarvet i form av sagor och sägner från kommunen.  

Programmet utgörs av 36 områden som bedömts vara kulturhistoriskt värdefulla, varav åtta också är riksin-
tresseområden. Dessa områden presenteras i ord och bild. För varje område ges motiveringar till varför det är 
värdefullt, viktiga karaktärsdrag anges samt riktlinjer för framtida utveckling. Även de lagskydd som är aktu-
ella inom området presenteras.  

Kommentar/varför lärande 
Genom att programmet är en fördjupning av översiktsplanen, en del av planen, blir det mera styrande än pro-
grammet annars skulle ha varit. En sådan koppling till översiktsplanen gör också att det får bättre förutsätt-
ningar att användas och hållas aktuellt. Programmet redovisar alla typer av kulturmiljöer och hanteringen av 
dem i olika teman är pedagogiskt framställda. 

Ljungby är ett exempel på tydliga motiveringar och riktlinjer som är direkt kopplade till och redovisas i sam-
band med de enskilda områdena. Programmet blir därmed lätt att förstå och använda för såväl handläggare 
och politiker i kommunen, som fastighetsägare, byggherrar, konsulter och allmänhet. 

Referens 
Ljungby kommun. 2019. Kulturmiljöprogram för Ljungby kommun. Ljungby.  

Ljungby kommun. 2010. Kulturmiljöprogram. 
https://www.ljungby.se/kulturmiljo (2020-04-27). 

  

https://www.ljungby.se/kulturmiljo


 

2.2 Mölndals kulturmiljöprogram 
 

Ansvarig 
Mölndals stad 

Beskrivning  
Mölndals kulturmiljöprogram antogs 2018 och har tagits fram parallellt med och som en del av arbetet med 
en ny översiktsplan som ännu inte antagits.  

I programmet beskrivs de miljöer som bedömts ha kulturhistoriskt värde och varför de har bedömts vara vik-
tiga redovisas liksom viktiga karaktärsdrag. Det ges korta och tämligen generella riktlinjer gällande den fram-
tida utvecklingen i de utpekade områdena. Ett kort avsnitt redogör för vilka strategier kommunen bör ha till 
klimatpåverkan och hur klimatförändringar kan komma att påverka kulturmiljöerna.  

Vid sidan om programmet finns en digital karta där korta beskrivningar av enskilda kulturbyggnader kan 
klickas fram. På kartan redovisas också byggnadsminnen, kulturreservat, natur- och kulturstigar samt riks- 
intressen för kulturmiljövården. Från de utpekade områdena som markeras på kartan leder länkar vidare till 
programmet. Kommunen har också tagit fram en kortfattad, mer publik, version som utifrån en karta berättar 
om ett antal kulturhistoriska värdefulla miljöer i kommunen.   

I programmet redogör kommunen för hur de olika miljöerna har valts ut. De har valt att inte arbeta med mil-
jöer yngre än 40 år, det vill säga inte yngre än 1970-talet. Kommunen har vägt in kulturhistoriska, sociala och 
estetiska värden. När det gäller bebyggelse utgår programmet från en inventering där även byggnadsanknu-
ten konst redovisas. Kommunen har också tagit fram ett särskilt underlag för offentlig konst i kommunen. 

Kommentar/varför lärande  
Kulturmiljöprogrammet har tagits fram parallellt med arbetet med en ny översiktsplan vilket stärker program-
mets betydelse. Stadsantikvarien har lett arbetet med att ta fram programmet och konsulter har utförts det. I 
arbetat har även tjänstepersoner från kommunen som arbetar med översikts- och detaljplaneplanering samt 
bygglovsärenden ingått. En bred förankring inom kommunen kan vara betydelsefull för att kulturmiljöpro-
grammet ska bli användbart i framtida plan- och byggprocesser. Även Mölndals stadsmuseum som i sin tur 
fört dialog med boende i Mölndal har medverkat i framtagandet av programmet. 

Programmet hanterar hela kommunen och alla typer av kulturmiljöer. Kriterierna för värdering och förhåll-
ningssätt som har styrt urvalet av områden framgår tydligt. Det tar också upp sociala och estetiska aspekter 
samt konstnärlig gestaltning. Att byggnadsanknuten konst lyfts i inventering är positivt. 

Kombinationen av ett program i form av sammanhängande text, en karta med länkar samt en mer publik 
karta med länkar till de utvalda miljöerna är bra och kan svara upp mot olika behov. Även konsekvenserna av 
ett förändrat klimat tas upp och framtida och kommunala strategier föreslås utifrån de problemområden som 
lyfts av länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland.  

Referens 
Mölndals stad. 2018. Kulturmiljöprogram Mölndals stad. Beslutat av kommunstyrelsen 2018-03-28. Mölndal 
https://www.molndal.se/download/18.7ce83e2a1661830f2bb187b/1554629747210/kulturmiljopro-
gram2018.pdf (2020-04-29). 
 
Mölndals stad. 2019. Mölndal karta. https://karta.molndal.se/spatialmap?&layers=theme-wms-bakgrunds-
karta%20theme_lm_adresspunkter%20theme_kf_byggnadsminne_pkt%20theme_kf_kulturbygg-
nad%20theme_kf_kulturmiljo%20theme_kf_kulturreservat%20theme-naturkulturstigar%20theme_ri_kul-
turmiljovard%20theme_bakgr_text&mapext=134853%206378997%20173206%206399751 (2020-04-29). 
 
Mölndals stad. U.å. Kulturmiljöer i Mölndal – platser som berättar. Mölndal https://www.molndal.se/down-
load/18.332ed3111610666c6b441b6/1553599833002/Kulturmilj%C3%B6er_i_M%C3%B6lndal.pdf (2020-04-
29).  
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2.3 Bjuv, Höganäs och Ängelholms kulturmiljöprogram – Höganäs kulturmiljöwebb 
 

Ansvarig 
Höganäs kommun, framtagen i samarbete med Bjuvs och Ängelholms kommuner 

Beskrivning  
Sedan 2016 har kommunerna Bjuv, Höganäs och Ängelholm samverkat kring framtagande av kulturmiljöpro-
gram. Även Länsstyrelsen i Skåne län har varit delaktig i samarbetsprojektet och bidragit ekonomiskt genom 
kulturmiljövårdsbidrag. Det är enbart Höganäs kommuns program som är klart; det antogs av kommunfull-
mäktige 2018. Samarbetet innebär att kommunerna anlitat antikvariska konsulter som tagit fram ett program 
med samma arbetssätt och struktur för alla tre kommunerna. Till projektet ”Ny skånsk modell för kulturmiljö-
program” knöts en styrgrupp med representanter för de tre kommunerna samt länsstyrelsen. 

Arbetet är slutfört och antaget i Höganäs kommun där det redovisas som kulturmiljöwebb som innehåller kul-
turmiljöprogram beskrivningar, värdering och generella riktlinjer.  

Kommentar/varför lärande 
Detta är ett exempel på hur kommuner kan samverka för att få till stånd ett kulturmiljöprogram som annars 
kan vara en stor och betungande uppgift. Här är resultatet ett program för varje enskild kommun men upp-
lägget och upphandlingen av konsulter är gemensamt. Vid sidan av de ekonomiska fördelarna med ett sam- 
arbete kan hanteringen av gemensamma kulturlandskap och gemensamma karaktärsdrag vara värdefull. En 
positiv sak med projektet är länsstyrelsens involvering. 

Programmet är lätt att förstå, lättillgängligt och lättnavigerat även för allmänheten och fastighetsägare så att 
en medvetenhet om kulturvärden hos allmänheten kan skapas. 

Referens 
Redovisning Gemensam kulturmiljöplan, 2018, Rapport, Tyréns, https://www.hoganas.se/globalassets/kom-
munkompassen/mellankommunalt-samarbete-kulturmiljoplan.pdf (2020-03-06). 

Höganäs kommun. 2018. Kulturmiljöwebben. https://hkn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?ap-
pid=28a7b6c879d54e8f988b313c5eb2bbc3 (2020-03-06). 

 

 

  

https://www.hoganas.se/globalassets/kommunkompassen/mellankommunalt-samarbete-kulturmiljoplan.pdf
https://www.hoganas.se/globalassets/kommunkompassen/mellankommunalt-samarbete-kulturmiljoplan.pdf
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2.4 Vallentuna kulturmiljöprogram 
 

Ansvarig 
Vallentuna kommun 

Beskrivning  
Vallentuna kommun var tidigt ute med att ta fram ett kulturmiljöprogram i digital form. Programmet består 
av ett omfattande digitalt underlagsmaterial, en kulturmiljöwebb, som är tillgängligt för alla, samt en sam-
manfattning i form av ett mer traditionellt kulturmiljöprogram som antogs av kommunfullmäktige 2010. Det 
digitala materialet beskriver byar och gårdar och där ges också karaktäriseringar för nio socknar i kommunen.  

Vallentunas kulturmiljöprogram behandlar alla delar av kommunen och alla kategorier av kulturmiljöer. Kom-
munen är till stora delar en jordbruksbygd med lång kontinuitet och programmet har även ett tydligt land-
skapsantikvariskt perspektiv. Ett uttalat syfte med programmet är att lyfta de historiska landskapen som en 
värdefull resurs och ett angeläget kulturarv. 

Inför framtagandet av programmet skedde en kompletterande byggnadsinventering som fokuserade bland 
annat på 1900-talets bebyggelse, främst i Vallentuna tätort och på områden med stort förändringstryck.  

I programmet redovisas socknarnas karaktärsdrag och områden med mycket höga respektive höga kulturhi-
storiska värden pekas ut. För dessa formuleras generella riktlinjer för respektive kategori och för båda anges 
att antikvarisk expertis ska anlitas. På kartor redovisas också viktiga stråk och områden med särskilt tydliga 
pedagogiska värden.   

Kommentar/varför lärande 
Vallentunas kulturmiljöprogram utgår från kommunens karaktär och låter landskapet spela en avgörande roll. 
Det gör att programmet har ett ovanligt tydligt landskapsperspektiv.  

Detta program presenterades digitalt förhållandevis tidigt. Det är lätt att få fram mycket information om en 
särskilt plats. Informationen innehåller beskrivningar i text men också foton och äldre kartor. 

I programmet anges riktlinjer som är generellt formulerade men redovisas vid varje område vilket tydliggör 
deras giltighet i respektive område. Av programmet anges även rutinen att inom de kulturhistoriskt värdefulla 
områdena alltid anlita en antikvarie vid förändringsprojekt.   

Referens 
Vallentuna kommun. 2010. Kulturmiljöprogram för Vallentuna kommun. Vallentuna. https://dok.vallen-
tuna.se/file/kultur%20och%20bibliotek/kulturmilj%C3%B6webben/KMP_webbversion2011.pdf (2020-03-09). 

Vallentuna kommun. U. å. Hitta din plats historia.  
https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/kultur/kulturmiljo/hitta-din-plats-historia/ (2020-04-09). 

  

https://dok.vallentuna.se/file/kultur%20och%20bibliotek/kulturmilj%C3%B6webben/KMP_webbversion2011.pdf
https://dok.vallentuna.se/file/kultur%20och%20bibliotek/kulturmilj%C3%B6webben/KMP_webbversion2011.pdf
https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/kultur/kulturmiljo/hitta-din-plats-historia/
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2.5 Byggnadsordning för Centrala stan i Skellefteå 
 

Ansvarig 
Skellefteå kommun 

Beskrivning  
Byggnadsordning för Centrala stan: Områdeskarta och förhållningssätt, Skellefteå, antogs av Byggnadsnämn-
den 2012. Den togs fram av Bygg- och miljökontoret i samarbete med Skellefteå museum. Även skelleftebor 
uppmanades att lämna förslag på värdefulla miljöer inför arbetet med byggnadsordningen.  

Byggnadsordningen innehåller historik, beskrivning av den Centrala stans olika delar och i direkt anslutning till 
beskrivningen ges riktlinjer i form av ”Att-tänka-på-rutor”. Centrum har delats in i tre olika områden som 
markeras på kartan och där markeras också värdefulla byggnader – i två olika klasser – byggnadsminnesklass 
och särskilt värdefulla byggnader. I byggnadsordningen ingår också en stilguide som ger råd om färger, 
material och byggnadselement.  

Målgruppen är i första hand fastighetsägare och allmänhet som med hjälp av byggnadsordningen ska kunna 
förvalta de kulturhistoriska värden som finns i miljön. En byggnadsordning med samma upplägg har också  
tagits fram för Norrböle 2010 och Prästbordet 2017 . 

Kommentar/varför lärande 
Byggnadsordningen är tydlig med riktlinjer som är kopplade till de områden som beskrivs vilket gör dessa 
lätta att applicera. Riktlinjerna förekommer både på områdesnivå och för de enskilda byggnaderna. Även  
modern bebyggelse har värderats och försetts med riktlinjer.  

Områdena beskrivs och riktlinjer för varje område presenteras. Även de särskilt värdefulla byggnaderna besk-
rivs och mer detaljerade riktlinjer för de enskilda byggnaderna anges. På områdesnivå pekas också möjlig-
heter till utveckling ut, exempelvis var kommunen bedömt att det är möjligt att tillföra ny bebyggelse. Där ges 
även riktlinjer för gaturum och parker.  

Kommunen har även involverat medborgarna i Skellefteå genom att efterfråga vilka byggnader de uppskattar.  

Referens  
Skellefteå kommun. 2012. Byggnadsordning för centrala stan: Områdeskaraktär och förhållningssätt. Skellef-
teå. https://www.skelleftea.se/Bygg%20och%20miljokontoret/Innehallssidor/Bifogat/BOCSweb2012.pdf 
(2020-03-17) 

  

https://www.skelleftea.se/Bygg%20och%20miljokontoret/Innehallssidor/Bifogat/BOCSweb2012.pdf
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2.6 Avestas, Fagerstas och Norbergs arkitekturpolicy 
 

Ansvarig 
Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner genom Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 

Beskrivning  
Bergslagskommunerna Avesta, Fagersta och Norberg samarbetar när det gäller stadsbyggnadsfrågor och har 
gemensam miljö- och byggförvaltning. Förvaltningen har tagit fram en kommungemensam arkitekturpolicy 
för landsbygden, antagen av kommunernas gemensamma nämnd 2017. Policyn vänder sig till fastighetsägare 
som planerar att bygga på landsbygden.  

Utgångspunkten är att den tillkommande bebyggelsen genom placering och utformning ska kunna infogas i 
landskapet utan att de kulturhistoriska värdena skadas.  

I policyn beskrivs var bebyggelse traditionellt har placerats i landskapet och där ges tydliga rekommendat-
ioner för placering i landskapet och på tomten. Även rekommendationer om hur bebyggelsen kan utformas 
vad det gäller storlek och proportioner, material samt färg och byggnadsdetaljer ges. Policyn beskriver också 
hur om- och tillbyggnader kan göras på ett sätt som anpassas efter landskapet.  

Kommentar/varför lärande 
Policyn är ett bra exempel på att kommuner kan samverka i samhällsbyggnads- och kulturmiljöfrågor. En  
policy för landsbygden där en stor del av bebyggelsen kan uppföras utan bygglov är värdefull.  

Policyn är kortfattat och lätt att ta till sig med tydliga rekommendationer, men kan vara svår att hitta på kom-
munens hemsida. Policyn förklarar var bebyggelse traditionellt har legat och var det är lämpligt att ytterligare 
byggnader tillkommer.  

Referens 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. 2017. Bygga på landet. Avesta 
https://www.avesta.se/globalassets/for-alla-sidor/bygga-bo-och-miljo/boende-byggande-och-samhallsplane-
ring/blad-broschyrer-dokument/bygga-pa-landet-2017.pdf (2020-04-14). 

  

https://www.avesta.se/globalassets/for-alla-sidor/bygga-bo-och-miljo/boende-byggande-och-samhallsplanering/blad-broschyrer-dokument/bygga-pa-landet-2017.pdf
https://www.avesta.se/globalassets/for-alla-sidor/bygga-bo-och-miljo/boende-byggande-och-samhallsplanering/blad-broschyrer-dokument/bygga-pa-landet-2017.pdf
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2.7 Norrköpings arkitekturpolicy 
 

Ansvarig 
Norrköpings kommun 

Beskrivning  
Arkitekturstaden Norrköping antogs av kommunfullmäktige 2018. I arbetet med att ta fram policyn har kom-
munen eftersträvat en bred förankring som involverat medborgare, näringsliv och politik. Bland annat har 
kommunen arrangerat föreläsningar och seminarier för olika målgrupper.  

Arkitekturpolicyn är en riktlinje som ska gälla i alla skeden av samhällsbyggnadsprocessen. Den innehåller en 
kort beskrivning av olika karaktärsområden och en framtidsspaning kopplat till stadens karaktär. Policyns sju 
strategier beskrivs och korta riktlinjer för varje strategi formuleras. För kulturarvet anger riktlinjen internut-
bildning för kommunens tjänstemän, politiker och bolag samt att aktuella underlag för värdefulla miljöer ska 
finnas. Behovet av stadsbildanalyser och aktuella kunskapsunderlag som kulturmiljöprogram och invente-
ringar tas också upp. 

Kommentar/varför lärande 
Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är det värdefullt att av de sju strategierna i policyn har två en tydlig koppling 
till kulturarvet. ”Arkitekturen ska respektera sin omgivning” och ”Arkitekturen ska stärka kulturarvet”. Det 
anges också att nya byggnader ska vara goda representanter för vår tids arkitektur.   

Det breda anslaget märks också genom att konsten i staden lyfts fram – både byggnadsanknuten och i stads-
rummet. I strategin för att främja stadslivet anges att kommunen strävar efter fler konstnärliga inslag i stads-
bilden och att konstnärlig kompetens ska komma in oftare och tidigare i samhällsbyggnadsprocesserna. Kom-
munen har också tagit fram riktlinjer för offentlig konst. 

Policyn är kort och till sin karaktär visionär men den utgår ifrån en beskrivning av Norrköpings karaktär och 
stadens kulturarv som koncentreras till korta riktlinjer. I flera fall framhålls det arkitektoniska värdet och att 
tillkommande projekt ska utformas med hänsyn till platsen och kulturhistoriska värden. Det är också värde-
fullt att policyn framhåller betydelsen av kunskap och att kommunen vill verka för att öka kunskapen om arki-
tekturens betydelse inom kommunen.  

Referens 
Norrköpings kommun. 2018. Arkitekturstaden Norrköping. Antagen av kommunfullmäktige 27 augusti 2018. 
Diarienummer: KS 2018/0693. Norrköping. https://www.norrkoping.se/down-
load/18.6bf40d04169c2cece8f2bd6/1557235462145/Arkitekturstaden%20Norrk%C3%B6ping-webb.pdf 
(2020-04-29). 

  

https://www.norrkoping.se/download/18.6bf40d04169c2cece8f2bd6/1557235462145/Arkitekturstaden%20Norrk%C3%B6ping-webb.pdf
https://www.norrkoping.se/download/18.6bf40d04169c2cece8f2bd6/1557235462145/Arkitekturstaden%20Norrk%C3%B6ping-webb.pdf
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2.8 Kulturarv för framtida generationer – med klimatperspektiv på Västsveriges kul-
turarv 

 

Ansvarig 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Hallands län, Västra Götalandsregionen/Västarvet,  
Region Halland/Kulturmiljö samt Riksantikvarieämbetet.   

Beskrivning 
Projektet Kulturarv för framtida generationer – med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv visar hur kul-
turarvet påverkas i framtiden av effekterna av klimatförändringarna. Projektet genomfördes åren 2014–2016 
som ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen/Västarvet, Region Halland/Kulturmiljö Halland 
och Länsstyrelserna i Västra Götalands respektive Hallands län samt Riksantikvarieämbetet.   

Klimatförändringarna och andra skaderisker påverkar kulturhistoriska miljöer och kulturvärden. Därför finns 
det ett behov att identifiera vilka kulturmiljöer och kulturvärden som är i fara.  

Projektet har utvecklat en arbetsmetodik för att bedöma olika klimatrelaterade hot mot kulturmiljöer och 
beskriva skadeeffekter. Några av resultaten från projektet är identifiering av klimatrelaterade problem- 
områden, de primärt hotade kulturmiljöerna och utvecklandet av en analysmetod. Kartverktyget har utgått 
från dagens klimatmodeller och förändringscenarier. Fokus har legat på platsbundna kulturmiljöer. De analys-
processer som använts har delvis utgått från SIS standard och Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skaps rekommendationer vilka sedan har anpassats utifrån kulturmiljövårdens frågeställningar. 

Projektets presenteras i en rapport som tillsammans med ett webb-GIS kan användas i samhällsplaneringen 
och vid förvaltning av byggnader och gröna kulturmiljöer. Rapporten innehåller utförlig information om ut-
redningen och dess slutsatser. Den ger en vägledning till hur det går att arbeta vidare med frågorna. Där sam-
manställs klimateffekter och olika typer av kulturarv – exempelvis fornlämningar, kulturhistoriska byggnader 
och sammanhängande kulturmiljöer.  

Kommentar/varför lärande 
Detta är ett exempel på planeringsverktyg för ett klimatanpassat kulturarv. Det är ett av få projekt med 
denna omfattning som har genomförts i Sverige. Erfarenheterna från projektet har förmedlats, spridits och 
inspirerat bland annat andra länsstyrelser att ta fram liknade underlag.  

Arbetet har gett ett kunskapsunderlag till kommuner att bygga vidare på. Webb-GIS:et kan användas som  
utgångspunkt vid den fortsatta kommunala riskhanteringen och samhällsplaneringen samt för fastighetsägare 
och förvaltare. Det ger underlag för att till exempel anpassa förvaltning av kulturarv och vidta åtgärder för att 
minimera klimatrelaterade hot. Många av de klimatrelaterade slutsatserna kan tillämpas i andra delar av lan-
det.  

Projektet visar på vikten och möjligheten att systematiskt arbeta med värdering och prioritering av kulturmil-
jöer ur ett riskperspektiv. 

Projektet var tvärdisciplinärt med både antikvarisk och GIS teknisk kompetens samt klimatkompetens. 

Referens 
Länsstyrelserna i Västra Götalands län, Hallands län, Västarvet och Kulturmiljö Halland. 2016. Kulturarv för 
framtida generationer: Med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv: Klimatförändringarnas påverkan på 
kulturarvet i Västra Götalands och Hallands län: Rapport från projektet Kulturarv och klimatförändringar i 
Västsverige 2016-09-01. U. o.  
 

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Hallands län. WebbGIS för kulturarv och klimatförändringar i 
Västsverige.   
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=acbec1f3c33d4ca4a300abba1ecec259 (2020-04-29). 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=acbec1f3c33d4ca4a300abba1ecec259
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2.9 Ett levande kulturarv i ett framtida klimat 
 

Ansvarig 
Länsstyrelsen i Stockholms län 

Beskrivning 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram underlag som redovisar vilka fornlämningar, kyrkor och bygg-
nadsminnen i Stockholms läns kommuner som riskerar att påverkas av översvämningar och skred med hänsyn 
till ett förändrat klimat.  

Underlagen består av Excel-ark som redovisar kulturobjekt som kan ligga i riskzonen, samt en karta över länet 
för att se var objekten finns lokaliserade. Här ges information om vilken risk de olika kulturmiljöobjekten i en 
kommun har att drabbas av översvämningar och skred och hur känsliga de är för påverkan. För varje kommun 
har det tagits fram en Excel-fil med information om vilka olika kulturmiljöobjekt i kommunen som riskerar att 
påverkas av översvämningar och skred.  

På kartan visas förutom kommungränser påverkade kulturmiljöobjekt, kulturmiljöobjekt, skred samt över-
svämningar i olika lager som kan aktiveras beroende på vad man vill se. Det går att ta del av informationen för 
de enskilda kommunerna men även kortfattad information om de enskilda objekten kan hämtas ur kartan. 
Den mer omfattande rapporten är länkad till kartan.  

Kommentar/varför lärande 
För att skydda det fysiska kulturarvet är det viktigt att göra riskanalyser, att övervaka vilka förändringar som 
kan ske och hur kulturmiljöer påverkas av klimatförändringar och vilket underhållsbehov som därmed upp-
står.   

Projektet medvetandegör att kulturarvet kan drabbas av klimatförändringar och underlaget utgör ett stöd 
främst till kommuner och syftar till att öka kunskapen om vilka fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen 
som kan påverkas inom länets olika kommuner. 

Materialet är sammanställt på ett lättillgängligt sätt där olika fakta kan nås från ett och samma ställe.  

Referens 
Länsstyrelsen i Stockholm län. U.å. Ett levande kulturarv i ett framtida klimat. Rapport 2019:17. Stockholm. 
 
Länsstyrelsen i Stockholm län. U.å. Ett levande kulturarv i ett framtida klimat.  
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?ap-
pid=d4478514760d4031a11728715c83ea89 (2020-04-14).  

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=d4478514760d4031a11728715c83ea89
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=d4478514760d4031a11728715c83ea89
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3 Översiktsplanering   
 

3.1 Jönköpings översiktsplan  
Ansvarig 
Jönköpings kommun. 

Beskrivning  
Jönköpings översiktsplan antogs 2016. Den utgörs av en digital karta med länkar till olika dokument och ställ-
ningstaganden. På kartan kan skikt väljas som visar riksintresseområden, planerade bebyggelseområden av 
olika slag, natur, friluftsliv, kulturmiljö, naturresurser, energi, hälsa och säkerhet samt kommunikationer. Det 
blir på så sätt tydligt vilka områden som överlappar varandra. Det går också att klicka upp flikar med text som 
redovisar kommunens strategiska ställningstaganden gällande dessa områden samt den övergripande strate-
gin för genomförandet av planen. Även en beskrivning av översiktsplanens konsekvenser med miljöbedöm-
ningen redovisas. Dessa texter finns också samlade i en textdel.  

För bebyggelseområden anges kommunens viljeinriktning där hänsyn till kulturvärden uttrycks. För småskalig 
bebyggelse som delas in i sådan som ska bevaras och sådan som kan förändras anges riktlinjer för hur det kan 
göras.  

När det gäller kulturmiljöer redovisas utöver riksintressen för kulturmiljövården särskilt värdefulla kultur- 
miljöområden och kulturmiljöområden med förhöjd lovplikt. För var och en av dessa kategorier anges definit-
ioner, riktlinjer och motiveringar. Genom att klicka på kartan går det att få en kort beskrivning av varje enskilt 
område.   

Kommentar/varför lärande 
Jönköpings översiktsplan är tydlig och överskådlig. Där hanteras också olika slags kulturmiljöer – bebyggelse, 
landskap och fornlämningar. Det är lätt att få fram information om en särskild plats. Det blir också tydligt var 
det kan finnas motstående intressen, exempelvis mellan ett område som kommunen vill utveckla och ett riks-
intresseområde för kulturmiljövården. Konflikten i sig löser sig dock inte på detta sätt; länsstyrelsen ansåg 
inte att kommunen tillräckligt tydligt hade angett att den planerade utvecklingen i ett riksintresseområde för 
kulturmiljövården skulle kunna genomföras utan att påtaglig skada skulle uppstå.  

Jönköpings översiktsplan exemplifierar den överskådlighet som kan erhållas med en digital översiktsplan.  

I planen redovisas vid sidan om riksintresseområden för kulturmiljövården även särskilt värdefulla kultur- 
miljöområden och områden med förhöjd lovplikt. Det är positivt att kommunen så tydligt pekar ut områden 
med förhöjd lovplikt. För de särskilt värdefulla kulturmiljöområdena anges generella riktlinjer för hur eventu-
ellt tillkommande bebyggelse ska anpassas till kulturmiljön. 

Referens 
Jönköpings kommun. 2016. Digital översiktsplan 2016 för Jönköpings kommun. http://karta.jonko-
ping.se/app/oplan/antagen/index.html (2020-03-10). 

Jönköpings kommun. 2016. Digital översiktsplan 2016 - Textdel. Jönköping. 
https://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa2614b18/1469608238791/Textdel_till_digi-
tal_%C3%B6versiktsplan_2016_antagandeversion.pdf (2020-03-10). 

  

http://karta.jonkoping.se/app/oplan/antagen/index.html
http://karta.jonkoping.se/app/oplan/antagen/index.html
https://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa2614b18/1469608238791/Textdel_till_digital_%C3%B6versiktsplan_2016_antagandeversion.pdf
https://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa2614b18/1469608238791/Textdel_till_digital_%C3%B6versiktsplan_2016_antagandeversion.pdf
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3.2 Bevarande och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad, tematiskt tillägg till 
översiktsplan  

 

Ansvarig 
Karlshamns kommun 

Beskrivning  
Till Karlshamns översiktsplan från 2015 utgör Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad ett 
tematiskt tillägg. Området som tilläggsplanen omfattar är riksintresseområde för kulturmiljövården. Tillägget 
är framtaget av antikvarier, arkitekter och planeringsarkitekter. Där beskrivs Karlshamns historia liksom of-
fentliga rum och grönområden.  

Den befintliga byggelsen ålder redovisas och den klassificeras i tre klasser – särskilt högt, högt och visst kul-
turhistoriskt värde. Syftet är att klassificeringen ska underlätta handläggning. Klassificeringen utgör också en 
grund för generella men utförliga och detaljerade riktlinjer för respektive klass. I planen redovisas även på 
vilka platser det är möjligt att tillföra kompletterande bebyggelse och var bearbetning av miljön kan ske. Varje 
kvarter i innerstaden beskrivs, klassificeras och möjligheter till utveckling redovisas.  

Kommentar/varför lärande 
Karlshamns bevarande- och utvecklingsplan är ett exempel på hur kunskap om och förhållningssätt till kultur-
historiskt värdefulla områden kan införlivas i översiktsplanen genom plan- och bygglagens möjlighet att göra 
ett tillägg till planen. Därmed får bevarande- och utvecklingsplanen en status och möjlighet att vara styrande 
styrförmåga på samma sätt som resten av översiktsplanen. Genom att den görs som ett tillägg kan detalje-
ringsgraden vara större än vad som är praktiskt och behövligt för översiktsplanen i övrigt. I tillägget beskrivs 
och klassificeras områden och tydliga riktlinjer anges. På detta sätt redovisar också kommunen hur den avser 
att tillgodose riksintresset. 

Referens 
Karlshamns kommun. 2015. Karlshamn 2030: Översiktsplan för Karlshamns kommun: Bevarande- och  
utvecklingsplan för Karlshamns innerstad: Tematiska tillägg till översiktsplanen. Karlshamn. 
https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/Bevarande-och-utvecklingsplan.pdf (2020-03-04). 

  

https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/Bevarande-och-utvecklingsplan.pdf
https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/Bevarande-och-utvecklingsplan.pdf%20(2020-03-04
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4 Nybyggande 
 

4.1 Kvarteret Valnötsträdet, Kalmar 
 

Ansvarig 
Kalmar kommun. 

Beskrivning  
Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar kommun är ett ofta redovisat exempel på hur flera kompetenser sam- 
verkade från projektstart. Att vi valt att en än en gång ta upp detta exempel är att det rymmer många 
aspekter i ett och samma exempel. Här finns såväl bebyggelse som fornlämningar att hantera och här har 
även konsten kommit in som en del av projektet från start.  

Under medeltiden var området en del av stadskärnan. Staden flyttades under 1600-talet vilket medförde att 
området fick ett mer perifert läge och på platsen uppfördes under slutet av 1800-talet Kalmar lasarett. 2008 
inleddes planarbetet. Syftet var att bygga om de före detta lasarettsbyggnaderna till bostäder och stärka plat-
sens attraktivitet. Området utgörs av fornlämningsområde och som sådant skyddat av kulturmiljölagen. Det 
ligger även inom riksintresseområde för kulturmiljövården.   

Ett program för området togs fram 2010 och en arkeologisk förundersökning genomfördes 2011. Det visade 
att det fanns mycket stora kulturhistoriska värden i form av lämningar från medeltid och fram till tidig mo-
dern tid. Även den vid slutet av 1800-talet tillkomna lasarettsbebyggelsen tillmättes kulturhistoriska värden i 
en  antikvarisk utredning från 2009. Projektet har genomförts i form av detaljplan i tre etapper. I samband 
med planarbetet togs ett gestaltningsprogram fram, Riktlinjer för konst och gestaltning gällande kv. Valnöt-
strädet mm som byggde på de arkeologiska undersökningarna. I arbetet med gestaltningsplanen ingick land-
skapsarkitekter, konstnär och arkeologer. Planens syfte var att skapa en blandad miljö med bostäder och 
verksamheter samt att utveckla och stärka stadsmiljöns attraktivitet med historiska referenser för att främja 
besöksnäring och turism.  

Planen innehåller skyddsbestämmelser med förbud mot rivning och framhåller att den institutionella karaktä-
ren ska bevaras. Utformningsbestämmelser reglerar utformningen av byggnadsdetaljer och material, mark 
och vegetation. Den konstnärliga delen av projektet var klart 2018. 

Kommentar/varför lärande 
Att utgrävningarna skedde parallellt med planarbetet och inte, som brukligt, efter att planen antagits och  
exploateringen ska påbörjas har angetts som en förutsättning för att projektet skulle lyckas.  

Planarbetet med Valnötsträdet från program, gestaltningsprogram och planerna för de tre etapperna har  
utgått från de antikvariska förutsättningarna i form av fornlämningar och bebyggelse. Antikvariska  
underlag togs fram tidigt. Gestaltningen har inte bara tagit hänsyn till dessa värden utan arbetat med dem i 
en process som även involverade konstnärlig gestaltning och landskapsarkitektkompetens för att skapa en 
helhet av hög kvalitet. Från början togs kulturvärden som en utgångspunkt liksom viljan att integrera konsten 
i arbetet med platsen. Därför ingick bred kompetens i hela projektet och underlag antikvariska utredningar 
och gestaltningsprogram verkar ha använts aktivt under hela processen, även i bygglovs- och uppförande-
skedet.  

Referens 
Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket, Arkitektur- och designcentrum. 2013. Konsten att ge-
stalta offentliga miljöer: Samverkan i tanke och handling. Stockholm. s. 135–142. 

Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Del av kv Valnötsträdet 8 mm Planbeskrivning 2010-0640, ant. 
2011-0616 rev. 2012-01-11,  

Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Del av kv Valnötsträdet 8 mm, Planbeskrivning, 2014-0624, ant. 
2014-10-22.  
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4.2 Fördjupad riksintressebeskrivning, Bergkvara godsmiljö 
 

Ansvarig 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Beskrivning  
Växjö kommun tog 2007 fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) som skulle ligga till grund för en ut-
veckling av området Bergkvara godsmiljö. I arbetet anlitades Smålands museum som tog fram en studie som 
låg till grund för fördjupningen. Denna studie ledde till att Länsstyrelsen i Kronobergs län föreslog   
Riksantikvarieämbetet att riksintressets värdetext och avgränsning skulle förändras. Beslut om detta fattades 
av Riksantikvarieämbetet 2007. När det gällde den utveckling som fördjupningen av översiktsplanen innebar 
var länsstyrelsen kritisk till ett föreslaget utbyggnadsområde.  

En ny översiktsplan antogs 2012 och fördjupningen upphävdes därmed. I översiktsplanen hanteras såväl  
bevarande av kulturmiljö som utveckling av området. Där ges också riktlinjer för den tillkommande bebyggel-
sens utformning och placering. För att förtydliga riksintressets värden inom området och hur de skulle kunna 
tillgodoses samt för att redovisa tålighet och känslighet för olika typer av åtgärder tog länsstyrelsen fram en 
fördjupad riksintressebeskrivning. I den fördjupade riksintressebeskrivningen studerades hela landskapet och 
de olika kulturelement som fanns. Även där gavs riktlinjer för områdets utveckling på en tämligen detaljerad 
nivå.  

Kommentar/varför lärande 
I den fördjupade riksintressebeskrivningen ingick hela landskapet och områden som var känsliga respektive 
tåliga för förändring pekades ut. Länsstyrelsen angav också tämligen detaljerade riktlinjer för hur området 
kan utvecklas i samklang med de kulturhistoriska värdena. Enligt länsstyrelsen har de detaljerade riktlinjerna 
varit uppskattade av de som tagit fram planerna och gjort det lättare att hantera riksintresset och dess ut-
tryck. Länsstyrelsen menar dock att i detta fall finns anledning att diskutera var gränsen går för länsstyrelsens  
ansvar att tillhandahålla planerings- och kunskapsunderlag och vad kommunen förväntas ta fram.  
Länsstyrelsen bedömer också att de planer som har tagits fram har möjliggjort en exploatering utan att riksin-
tressets värden påtagligt skadats – även om länsstyrelsen haft synpunkter på planerna.  

Referens 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. 2016. Bergkvara (G26) – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksin-
tresse. Växjö.  
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4.3 Kvarnholmen, Nacka   
 

Ansvarig 
Nacka kommun. 

Beskrivning 
Kvarnholmen i Nacka kommun har fått sitt namn efter den kvarnverksamhet som sedan sekelskiftet 1900  
bedrivits där. Området är kanske mest känt för sin funktionalistiska industri- och bostadsbebyggelse som upp-
fördes efter ritningar av KF:s arkitektkontor från slutet av 1920-talet och fram till 1960-talet. Området ingår i 
det stora riksintresseområdet för kulturmiljövården som sträcker sig längs med inloppet till Stockholm.    

KF upphörde med sin produktion på 1990-talet och i början av 2000-talet tog planerna på att utveckla om-
rådet och förtäta med bostadsbebyggelse fart. Kvarnholmens utvecklings AB var det bolag som exploaterade  
Kvarnholmen. När exploateringen startade ägdes bolaget av KF-fastigheter och byggbolaget JM. Området 
hade värderats innan omvandlingen startade och i samband med att programarbetet för området startade 
togs en omfattande antikvarisk utredning fram som sedan fick ligga till grund för fortsatta exploateringar. 
Området har hanterats i flera olika detaljplaner och inför varje del har antikvariska förundersökningar och 
konsekvensanalyser gjorts. Länsstyrelsen och andra antikvariska remissinsatser har vid flera tillfällen haft syn-
punkter som lett till att planerna har fått revideras.   

Kommentar/varför lärande 
Exploateringen på platsen är omfattande och en del byggnader av stort kulturhistoriskt värde har rivits. Bland 
annat den monumentala silon från slutet av 1920-talet som genom sin konstruktion inte bedömdes vara  
möjlig att återanvända utan istället ersattes av ett nytt bostadshus som i sin form ska representera den rivna 
volymen och därigenom påminna om den.  

Antikvariska hänsynstaganden som bygger på de antikvariska utredningarna har haft en styrande effekt på 
den omfattande exploateringen och utvecklingen av Kvarnholmen. Medvetenheten om de kulturhistoriska 
värdena och att de också kan bidra till att göra området attraktivt har funnits med i processen. 

Referens 
Nacka kommun. Planenheten. 2005. Kvarnholmen, Hästholmssundet, Östra Gäddviken, Program för detalj-
planer.  
https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/kvarn-
holmen/#panel-startpage (2020-04-29). 

KF Fastigheter AB & Nyréns antikvarier. 2004. Kvarnholmen: Antikvarisk förundersökning. Otryckt. 

  

 

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/kvarnholmen/#panel-startpage
https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/kvarnholmen/#panel-startpage
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4.4 CV-området, Örebro  
 

Ansvarig 
Örebro kommun. 

Beskrivning  
Området har tidigare använts av SJ:s centrala verkstäder för reparationer av lok och vagnar och verksam-
heten fortgick ännu 2018. Verkstäderna började byggas 1900 och har successivt byggts ut fram till och med 
1960-talet. Området planeras nu (våren 2020) att omvandlas till en ny stadsdel i Örebro som ska rymma  
bostäder, arbetsplatser, verksamheter och handel mm. I översiktsplanen är området utpekat som utveckl-
ingsområde till stadsbygd och blandstad. Området ligger centralt och i direkt anslutning till grönområden. 
Fastigheten ägs av Jernhusen som sedan 2016 tillsammans med kommunen har arbetat med omvandlingen 
av området. Jernhusen är ett statligt bolag med vana att hantera kulturhistoriskt värdefulla miljöer då de för-
valtar flera kulturhistoriskt värdefulla järnvägsstationer varav några byggnadsminnen.   

I samband med programarbetet gjordes en kulturmiljöutredning och en konsekvensanalys. Kulturmiljö- 
utredningen innehåller en känslighets- och tålighetsanalys som visar hur känslig eller tålig miljöns kulturvär-
den är för förändring. Denna analys har, enligt programmet, haft stor betydelse för det förslag som planpro-
grammet redovisar. Inom projektet har även tidigare anställda intervjuats och deras berättelser finns med i 
den film som beskriver projektet på kommunens hemsida. 

I programmet anges att nya stadsdelar kan utvecklas och ge staden karaktärsdrag som den i dag saknar.  
De äldre industribyggnaderna tillmäts stora arkitektoniska kvaliteter och kulturvärden som antas ge området 
en unik karaktär med varierad bebyggelse. Skalan kan tillåtas öka men hänsyn ska tas till den äldre industribe-
byggelsen.  

Nu, våren 2020, pågår arbetet med att ta fram en detaljplan som beräknas vinna laga kraft 2021. I den  
gällande detaljplanen är tio av industribyggnaderna försedda med skyddsbestämmelse, q, och varsamhetsbe-
stämmelse, k, som innebär rivnings- och förvanskningsförbud samt att ursprungliga material och metoder ska  
användas vid underhåll och ändring. Området pekas ut som särskilt värdefullt i kommunens kulturmiljö- 
inventering. Ett antal av de byggnader som har skyddsbestämmelser föreslås dock rivas, enligt programmet. 
Det rör sig om yngre byggnader medan de äldsta bevaras. Genom tillbyggnader till dessa byggnader anses 
dock senare utvecklingsfaser av anläggningen kunna bevaras. 

Det fortsatta detaljplanearbetet planeras ske i fyra etapper som sträcker sig 30 år fram i tiden. Inför varje 
etapp ska ett gestaltningsprogram/kvalitetsprogram tas fram. Det är en fastighetsägare, Jernhusen, som står 
för utvecklingen tillsammans med kommunen. Det finns också ett långt tidsperspektiv innan hela området är 
omvandlat.  

Kommentar/varför lärande 
Kulturvärdena har från början varit ett ingångsvärde i planeringen av omvandlingen. Området var också  
utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i kommunens kulturmiljöprogram och tio byggnader har skydds- 
bestämmelser i gällande detaljplan vilket kan ha spelat roll för programmets utformning. 

Detta projekt är inte färdigställt utan det som det exemplifierar är hur utpekanden i kulturmiljöprogram och 
skydd i plan samt tidig medverkan av antikvarisk kompetens som tar fram kunskapsunderlag som används i 
inledningsfasen av projektet.  

Referens 
Örebro kommun. 2018. Planprogram för CV-området – ny stadsdel i nordöstra Örebro, mellan Norrcity och 
Rynninge, godkänd i programnämnds samhällsbyggnad 2018-08-30. Örebro. https://www.orebro.se/down-
load/18.53183120165517e7951724/1534946872491/Planprogram%20f%C3%B6r%20CV-
omr%C3%A5det%202018-08-30.pdf (2020-03-10). 

Jernhusen och 
(2020-04-27). 

Örebro kommun. CV-staden: En plats för stora planer http://www.centralverkstaden.se/ 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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5 Förvaltning 
 

5.1 Vårdprogram för Ulriksdals markområden 
 

Ansvarig 
Statens Fastighetsverk.. 

Beskrivning 
Ulriksdals slottsområde är stort och omfattar flera fastigheter. I vårdprogrammet för slottsområdet hanteras 
först området i sin helhet: historik, nulägesbeskrivning och värden och hotbild. Där anges även mål gällande 
vård och underhåll men också hur området kan utvecklas gällande såväl skötselfrågor som besöksmål. De nio 
olika delområdena, som i sin tur delas in i mindre delar har en snarlik uppdelning där värden, mål samt ut-
veckling, utredningar och åtgärder beskriver hur området bör hanteras utifrån de värden som har beskrivits.  

Kommentar/varför lärande 
Programmet innehåller en gedigen genomgång av historiken och av de värden som finns i området. Uppställ-
ningen med mål samt utveckling, utredningar och åtgärder ger god handledning i hur de ska både utveckla 
och bevara området och hur konkreta vård eller dokumentationsinsatser kan kopplas till det.  

Vårdprogrammet är ett bra exempel på att vårdprogram kan vara till hjälp i förvaltningen av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer. 

Referens 
Statens fastighetsverk. 2018. Vårdprogram för mark inom Ulriksdal slottsområde: AB 303. otryckt. 
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5.2 Restaurering av Försvarsmaktens högkvarter 
 

Ansvarig 
Specialfastigheter 

Beskrivning 
Restaureringen av Försvarsmaktens högkvarter involverade en större konstnärlig utsmyckning. Kontorsan-
läggningen som uppfördes 1968–70 efter ritningar av arkitekten Bengt Gate är en storskalig tidstypisk offent-
lig kontorsanläggning. Dessa anläggningar försågs ofta med konstverk av hög klass. Så även i detta fall där de 
två innergårdarna försågs med konstverk som interagerar med byggnaden och innergårdens grönska. Den 
norra gården stod Pierre Olofsson för medan Folke Truedsson arbetade med den södra.  Det konstverk som 
var aktuellt i detta projekt utfördes av Pierre Olofsson och utgörs ett stort konstverk som täcker den lågt lig-
gande hörsalens tak. När taket började läcka uppstod frågan hur det skulle kunna renoveras utan att de 
konstnärliga eller kulturhistoriska värdena skadades. Arbetet inleddes med en antikvarisk förundersökning 
som togs fram i samverkan mellan bland andra Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd.   

Kommentar/lärande exempel 
Exemplet visar vikten av att bred kompetens involveras från början i ett projekt med offentlig konst. Genom 
att antikvarisk expertis samarbetade med konstexperter, i detta fall Statens konstråd, kunde arbetet utföras 
så att det gagnade såväl de kulturhistoriska som de konstnärliga värdena. Projektet har varit viktigt för att det 
visar hur statliga myndigheter kan samverka i projekt som berör byggnadsanknuten konst i kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer.  

Referens 
Statens konstråd & Riksantikvarieämbetet. 2019. Byggnadsanknuten offentlig konst: Kunskapshöjande  
insatser för förvaltning av den offentliga konsten som del av kulturmiljön. Stockholm. s. 40 f. 
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5.3 Tillgängliggörande av torget i Skänninge  
 

Ansvarig 
Mjölby kommun  

Beskrivning  

 

Sedan 2016 finns ett kommunalt program för utveckling av Gamla Skänninge som ingår i riksintresseområde 
för kulturmiljövården och utgör fornlämning i form av så kallat stadslager samt berör fem byggnadsminnen. 
Programmet omfattar flera delar varav ett är att tillgängliggöra gator som idag är kullerstensbelagda.   

Genom att ersätta kullersten med grus i banor så att kullerstenen till största delen bevaras men samtidigt 
görs tillgängligt för dem som har svårt att ta sig fram över kullerstenarna. Projektet har möjliggjorts genom 
kulturmiljövårdsbidrag fördelat av Länsstyrelsen i Östergötlands län. 

Kommentar/varför lärande 
Ett exempel på att tillgängliggörandet kan ske i lågmäld form och med hänsyn tagen till de kulturhistoriska 
värdena är tillgängliggörandet av kullterstensbelagda gator i Skänninges äldsta stadskvarter. Det visar även 
att kulturmiljövårdsanslaget som ekonomiskt styrmedel kan användas för att tillgängliggöra kulturmiljöer på 
ett sätt som tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena.  

Referens 
Antikvariskt åtgärdsprogram Gamla Skänninge, 2019, Mjölby kommun (otryckt); Bidrag till tillgängliggörande 
av värdefull kulturmiljö: Gamla Skänninge, Beslut 2019-10-22, dnr 434-12911-2018, Länsstyrelsen i  
Östergötlands län. Båda i e-post 2020-03-25 från Li Södergren, Antikvarie, Länsstyrelsen i Östergötlands län.  
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5.4 Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat 
 

Ansvarig 
Luleå tekniska universitet. 

Bakgrund 
Projektet har genomförts inom Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara, energieffektivise-
ring i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Projektet presenterar kunskap om hur kulturhistoriskt värdefulla 
träbyggnader i kallt klimat kan energieffektiviseras på ett smart sätt utan att kulturhistoriska och arkitekto-
niska värdena riskerar att förvanskas. Projektet har utfört fallstudier i Kiruna och Malmberget där byggnader 
med kulturvärden påverkats av markdeformationer på grund av gruvverksamhet. Vid urvalet av vilka byggna-
der som var värda att flyttas till säker mark fördes även diskussioner om hur energieffektiva byggnaderna var. 
Norra Sveriges kalla klimat gör det extra angeläget att öka energieffektiviseringen där.  

I projektet har kulturhistorisk värdering, energimätningar samt simuleringar gjorts av några tidstypiska trähus 
från sent 1800- till tidigt 1900-tal. Resultaten har analyserats och diskuterats tvärvetenskapligt i syfte att 
kunna föreslå lämpliga åtgärder för energiförbättringar som samtidigt tog hänsyn till kulturvärdena i byggna-
derna. Bland annat så visade resultaten för några av fallstudierna att: 

Det är inte alltid åtgärder med högre påverkan på kulturhistoriska värden leder till jämförelsevis extra energi-
förbättringar av en kulturhistorisk byggnad i jämförelse av åtgärder med mindre påverkan. 

Med tanke på livscykelkostnader, kan enklare åtgärder med liten påverkan på kulturhistoriska värden, vara 
mer totalt kostnadseffektiva än åtgärder med stor påverkan och hög produktions- och investeringskostnad”1 

Kommentar/varför lärande 
Projektet har varit tvärvetenskapligt med en bred representation av olika kompetenser som arkitekter, bygg-
nadsantikvarier och byggingenjörer i samverkan.  

Projektet har ett livscykelperspektiv genom att visa på möjligheten och alternativet att byggnaderna kunde 
flyttas och bevaras samt återanvändas med en förbättrad energiprestanda och bevarade kulturvärden istället 
för att rivas. 

Resultaten har sammanställts i en folder med goda råd. 

Referens 
Energimyndigheten och Uppsala universitet. U.å. Spara och bevara: Energimyndighetens forskningsprogram 
för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 
http://www.sparaochbevara.se/forskningsprogrammet/smart-energieffektivisering-av-kulturhistoriska-bygg-
nader-i-kallt-klimat/ (2020-04-14). 

Nilsson, Kristina L. 2019. Slutrapport Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat. 
Spara och bevara: Etapp III: Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Luleå. 
 

                                                           
1 Kristina L Nilsson. 2019. Slutrapport Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat. Luleå 

 

http://www.sparaochbevara.se/forskningsprogrammet/smart-energieffektivisering-av-kulturhistoriska-byggnader-i-kallt-klimat/
http://www.sparaochbevara.se/forskningsprogrammet/smart-energieffektivisering-av-kulturhistoriska-byggnader-i-kallt-klimat/
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5.5 Potential och policyer för energieffektivisering i stora bestånd av kulturhisto-
riskt värdefulla byggnader 

 

Ansvarig 
Linköpings universitet och Uppsala universitet. 

Bakgrund 
Projektet har genomförts inom Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kultur- 
historiskt värdefulla byggnader Spara och bevara. Det har utförts genom ett tvärvetenskapligt samarbete 
mellan Linköpings och Uppsala universitet och består av sammanlagt tre samordnade projekt:  

• Potential och policyer för energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945 – Energi- 
systemaspekter 

• Potential och policyer för energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945 –  
• Antikvariska aspekter 
• Kategorisering av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Det övergripande målet med forskningsprojektet har varit att ta fram underlag för utveckling av nya policyer, 
riktlinjer och styrmedel för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En grundläggande  
utgångspunkt har varit att beskriva de antikvariska och byggnadstekniska konsekvenserna av de nuvarande 
nationella målen och regler för energisparande. Projektet har identifierat delar av det svenska byggnads- 
beståndet där en större omfattning av energieffektivisering kan uppnås utan att kulturvärden påverkas nega-
tivt. Men projektet har också tittat på möjligheten att peka på de delar av byggnadsbeståndet där det finns 
stora kulturvärden men där den totala energisparpotentialen är liten. Resultatet från projektet visar att det 
svenska byggnadsbeståndet kan delas in ganska stora grupper av jämförbara byggnader vilket ger en möjlig-
het att ta fram differentierade mål och strategier för byggnadsbeståndet.  

Inom projektet har bland annat fyra fallstudieområden använts för att utveckla och testa metoder för att han-
tera energieffektivisering och kulturvärden på byggnadsbeståndsnivå. Dessa fallstudier har varit bebyggelsen i 
världsarvet Visby, det klassificerade byggnadsbeståndet av flerbostadshus i Stockholms kommun, det kultur-
historiskt inventerade byggnadsbeståndet i Halland samt Vasastaden i Linköping.  

Projektet har även tagit fram en metod som kan användas i renoveringsprocessen där användaren utifrån en 
arbetsprocess kan sortera och välja bort energibesparande åtgärder som är mindre lämpliga. Processen utgår 
från att beskriva en byggnads befintliga förutsättningar för att sedan formulera mål, därefter görs en bedöm-
ning ur ett kulturhistoriskt, ekonomiskt, miljömässigt och energibesparande perspektiv för att till sist kommer 
fram till vilka åtgärder som är lämpliga. 

Projektets samtliga delresultat har sammanställts i en sammanfattande slutrapport.   

Kommentar/varför lärande 
Projektet är tvärdisciplinärt och har tagit fram ny värdefull kunskap och underlag för framtida nationella 
styrmedel samt metoder och handböcker som alla har till syfte att visa hur balansen kan hittas mellan energi-
besparing och bevarande av kulturvärden.  

Projektets resultat har bland annat utmynnat i en europeisk standard ”Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för 
förbättring av energiprestandan i historiska byggnader” SS-EN 16883-2017.  

Referens 
Energimyndigheten, Linköpings universitet och Uppsala universitet. 2019. Potential och policies för energief-
fektivisering i stora bestånd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Linköping och Uppsala. 
http://www.sparaochbevara.se/wp-site-content/uploads/2019/11/Potential-och-policies-f%C3%B6r-energi-
effektivisering-i-stora-best%C3%A5nd-av-kulturhistoriskt-v%C3%A4rdefulla-byggnader-slutrapport.pdf (2020-
04-14). 

http://www.sparaochbevara.se/wp-site-content/uploads/2019/11/Potential-och-policies-f%C3%B6r-energieffektivisering-i-stora-best%C3%A5nd-av-kulturhistoriskt-v%C3%A4rdefulla-byggnader-slutrapport.pdf
http://www.sparaochbevara.se/wp-site-content/uploads/2019/11/Potential-och-policies-f%C3%B6r-energieffektivisering-i-stora-best%C3%A5nd-av-kulturhistoriskt-v%C3%A4rdefulla-byggnader-slutrapport.pdf
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Bilaga 2 
 

Program Kulturhistoriska värden i plan- och 
 

byggprocesser 
 
En workshop med länsstyrelsernas kulturmiljö- och 
planfunktioner 
 

Mötesdatum: 21 januari 2020 

Mötestid: 9:30 – 15:30  

Mötesplats: Stora sessionssalen, Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm 

 
09:30 Ankomst och fika 
 
10:00     Välkommen och presentation av regeringsuppdraget  
10:10 Arbetet med regeringsuppdraget och introduktion till workshop  
10:30 Workshop 1 – Att integrera kulturvärden – förutsättningar och faktorer 

som påverkar  
11:10     Återkoppling och gemensam reflektion  

 

11:30-12:30  Lunch, vi äter i Stora sessionssalen  
 
12:30     Krister Olsson berättar om projektet Kulturmiljöarbete och fysisk planering 

– roller och ansvar (följ länk för mer info om projektet) 
13:15     Goda exempel, introduktion till workshop 
13:35     Workshop 2 – Att integrera kulturvärden - lärande exempel 
14:00     Fika (under workshopen) 
14:45     Återkoppling och gemensam reflektion 
15:15     Summering och fortsatt gemensamt arbete 
15:30     Avslut 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samband med att du anmälde dig till konferensen har Riksantikvarieämbetet 
samlat in och behandlad personuppgifter. Som användare har du rätt att få 
veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer 
information finns på raa.se/gdpr. 

http://fou-anslag.raa.se/raa/default.asp?goto=raa.A&eid=Nzk1QjA4MDQxMDc5NUMwODAwMTA3ODQyMDgwMzAwMDgwNzE1Nzg3NDA0MDEwNTA2MDcwMDAwMDY1Mw==
http://fou-anslag.raa.se/raa/default.asp?goto=raa.A&eid=Nzk1QjA4MDQxMDc5NUMwODAwMTA3ODQyMDgwMzAwMDgwNzE1Nzg3NDA0MDEwNTA2MDcwMDAwMDY1Mw==
https://www.raa.se/aktuellt/information-enligt-dataskyddsforordningen/
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