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Projektet Kulturmiljövårdens riksintressen

Riksantikvarieämbetet bedriver, sedan januari 2012, det 
tvååriga projektet Kulturmiljövårdens riksintressen. 
 Projektets övergripande syfte är att förbättra förutsätt
ningarna för en utveckling av landskapets kulturmiljö
värden i enlighet med miljö och kulturpolitiken inklusive 
landskapskonventionen. Projektet ska bidra till en mer 
ändamålsenlig hantering av kulturmiljövårdens riksin
tressen. Arbetet kommer att utmynna i en vägledning 
samt utbildningsinsatser. Denna broschyr är ett bidrag till 
dialogen kring kulturmiljön i samhällsplaneringen. 

Att främja en hållbar utveckling är ett av samhällsplane
ringens viktigaste uppdrag. Kulturmiljövården behöver 
fungerande verktyg för att kunna lyfta fram betydelsen 
av platsens kulturhistoria som en utgångspunkt i plane
ringen av framtida förändringar. Riksintressesystemet 
kan vara ett sådant verktyg. Men systemet har åtföljts av 
flera brister och otydligheter i tillämpningen. Mot denna 
bakgrund är det användningen av verktyget som måste 
förbättras. En ökad tydlighet i tillämpningen underlättar 
i sin tur för länsstyrelserna att vid behov revidera och 
uppdatera urvalet. 

Om verktyget hanteras rätt kan kulturmiljövårdens riks
intressen fungera som de resurser de är tänkta att vara. 
Då kan riksintressena fungera som förebildliga miljöer 
för hanteringen av landskapet i sin helhet. 
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Avdelningschef, Samhällsavdelningen
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Riksintressen
en tillgång och förebild

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. För att nå dit behöver samhälls
planeringen finna goda lösningar som håller över tid. 
Det är grundtanken i riksintressesystemet. 

En riksintressant kulturmiljö är ett område där landska
pet är så präglat av sin historia att kulturmiljön utgör 
en av platsens stora tillgångar. I dessa miljöer väger de 
kulturhistoriska värdena därför särskilt tungt vid en av
vägning mellan olika intressen. Här ska kulturmiljön vara 
både tongivande och en inspiration vid förändringar. 

De riksintressanta kulturmiljöerna är varken stopp
områden eller reservat. Projektet Kulturmiljövårdens 
riks intressen vill verka för en lösningsorienterad pla
nering där platsens värden och potential tillvaratas på 
bästa sätt. Då kan riksintressena fungera som resurser 
för en hållbar utveckling och som förebilder för en god 
hantering av hela vårt landskap.

En riksintressant 
kulturmiljö är ett 
område där land
skapet är så präglat 
av sin historia att 
kulturmiljön utgör 
en av platsens stora 
tillgångar.
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Riksintressen
en tidig signal i planeringen

Hanteringen av våra gemensamma resurser är av så stor 
vikt för hela samhället att den, enligt miljöbalken, ska 
utföras i dialog mellan kommunen, staten och allmän
heten. Länsstyrelsen ska som statens företrädare bidra 
med råd, stöd och ett helhetsperspektiv som sträcker sig 
utanför kommunens gränser. Samtidigt ska en öppen 
process bjuda in allmänheten att delta. Det är poängen 
med riksintresseverktyget. 

Men riksintresseverktyget förutsätter ett väl utvecklat 
system för kunskapsförsörjning. Bristande underlag och 
vaga riktlinjer har gjort riksintressena svåra att hantera 
för såväl den statliga kulturmiljövården som den kom
munala planeringen. Projektets mål är att skapa sam
syn mellan de olika aktörerna, att utveckla tydligare 
kunskapsunderlag och att bidra till en enklare och mer 
ändamålsenlig tillämpning. 

Hanteringen av 
våra gemensamma 
resurser är av så stor 
vikt för hela samhäl
let att den ska utfö
ras i dialog mellan 
kommunen, staten 
och allmänheten. 
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Nya tillskott
utan att splittra helheten

Kulturmiljövårdens riksintressen utgörs av miljöer där 
landskapet är tydligt präglat av historiska händelser och 
sammanhang. De egenskaper i miljön som illustrerar 
den riksintressanta berättelsen kan vara knutna till såväl 
uttrycken för platsens karaktär, skala och struktur som 
till enskilda objekt. Dessa egenskaper ska tolkas och 
omsättas i mål för framtida utveckling och nya mark
anspråk. 

Städer växer och landsbygden utvecklas och förändras. 
Det är naturligt. Men en hållbar samhällsutveckling 
 raderar inte platsens speciella karaktär och unika vär
den. Den kan ta sina egna uttryck och spegla sin samtid, 
men den tolkar, förhåller sig till och samspelar med de 
historiska strukturerna. 

Projektet Kulturmiljövårdens riksintressen vill främja en 
samhällsutveckling som adderar nya värden utan att 
radera de historiska sambanden. Miljöernas värden och 
potential för en hållbar utveckling behöver återkom
mande beskrivas, tolkas och analyseras så att föränd
ringar sätts in i ett långsiktigt sammanhang. Då kan det 
förflutna göras meningsfullt och lösningar identifieras 
som håller över tid.

Projektet Kultur
miljövårdens riks
intressen vill främja 
en samhällsutveck
ling som adderar 
nya värden utan att 
radera de historiska 
sambanden.
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Tydligare hantering
bättre samordning

Alla de aktörer 
som är inblandade 
i processen ska vara 
trygga med tillämp
ningen av bestäm
melserna och med 
sina respektive 
roller.

För att hanteringen ska var ändamålsenlig och rätts säker 
måste flera frågetecken rätas ut. Alla de aktörer som är in
blandade i processen ska vara trygga med tillämpningen 
av bestämmelserna och med sina respektive roller.

Riksantikvarieämbetet har det övergripande ansva
ret för att peka ut riksintressen för kulturmiljövården. 
Myndigheten ska också stötta, samordna och formulera 
principer och målsättningar för hanteringen. 

Länsstyrelsen tillhandahåller aktuella och anpassade 
 underlag samt håller en tidig och lösningsinriktad  dialog 
med kommunen. Det är Länsstyrelsens ansvar att ta till 
vara och samordna statens intressen inom respektive län. 

Kommunen redovisar i översiktsplanen hur de riksin
tressanta kulturmiljöerna ska tillgodoses. Översiktspla
nen ska användas både som en strategisk vägledning 
och som ett beslutsunderlag för kommunen och verk
samhetsutövare. 

Målet för projektet Kultur miljövårdens riks intressen är 
en välfungerande och samordnad tillämpning. Tydliga 
roller och ansvar är en förutsättning för att målet ska 
uppnås.
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I allas intresse
en spegling av hela landets historia

Kulturmiljövårdens cirka 1700 områden av riksintresse 
kan utgöras av livliga stadskärnor, stillsamma odlings
landskap, tidstypiska industrilandskap och bostadsom
råden eller komplexa fornlämningsmiljöer.

Dagens urval bygger på 1970talets fysiska rikspla
nering och varierar över landet vad gäller antal och 
storlek. Sammantaget ska urvalet spegla aspekter av 
hela samhällets historia såsom näringsliv och förvalt
ning, kommunikationer och resursutnyttjande, sociala 
och kulturella villkor, samhälleliga och estetiska ideal. 
Miljöerna visar hur människan genom historien nytt
jat och präglat landskap och platser. Urvalet är inte en 
gång för alla givet utan kan revideras utifrån nytillkom
men kunskap och förändringar i synsätt på vad som 
bedöms vara av kulturhistoriskt värde. I flera fall kan de 
riksintresse beskrivningar som hör ihop med varje miljö 
behöva moderniseras och ses över vad gäller språkbruk 
och begrepp. 

Projektet Kulturmiljövårdens riksintressen vill lyfta fram 
de riksintressanta kulturmiljöerna som allas gemen
samma tillgångar. Ett viktigt steg på vägen är att göra 
riksintressena kända och angelägna för politiker och 
tjänstemän som arbetar med samhällsplanering. 

Kulturmiljövårdens 
riksintressen varierar 
över landet vad gäl
ler antal och storlek. 
Källa: Lantmäteriet
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Ett angeläget verktyg
Riksantikvarieämbetet utvecklar

Projektet Kulturmiljövårdens riksintressen inleddes i 
januari 2012 och pågår under två år. Arbetet utförs i 
dialog med Boverket, Länsstyrelsen och Sveriges kom
muner och landsting. 

Projektets fokus är områden av riksintresse för kultur
miljövården, men synsätt och arbetssätt förväntas även 
vara tillämpliga på övriga kulturmiljöer som är av bety
delse från allmän synpunkt. Genom uppdaterade under
lag och en utvecklad dialog kan argumentationen kring 
våra kulturmiljöer skärpas och deras legitimitet stärkas 
i enlighet med lagstiftningens intentioner. Frågan är då 
inte vad riksintressena ”tål” utan vad de kan bidra med 
som framgångsfaktorer i en hållbar samhällsutveckling.

Projektet kommer inte att föreslå eller genomföra en 
samlad revidering av urvalet av områden av riksintresse 
i hela landet. Istället ligger fokus på att ta fram en väg
ledning som stöd för hanteringen av riksintressen och 
för länsstyrelsernas löpande revideringar och aktualise
ringar. Då kan kulturmiljövårdens riksintressen bli det 
angelägna och användbara planeringsverktyg som de är 
avsedda att vara.

Frågan är då inte 
vad riksintressena 
”tål” utan vad de 
kan bidra med som 
framgångsfaktorer i 
en hållbar samhälls
utveckling.
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På www.raa.se finns 
mer information om projektet. 
Klicka på Kulturarv / Samhälls

planering / Riksintresse för 
kulturmiljövården i vänster

menyn för att komma till sidan.

Här finns även alla riksintresse
beskrivningar samt en ordlista 

som förklarar de olika 
landskaps och 
miljötyperna.


