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Sammanfattning  

Riksantikvarieämbetet har inom sitt tillsynsvägledande ansvar för 

kulturreservatsfrågor genomfört en utvärdering av länsstyrelsernas 

genomförda tillsyn av de statliga kulturreservaten under åren 2014–

2016. Målsättningen är att utvärderingen ska ge kunskaper om 

länsstyrelsernas faktiska tillsynsarbete och eventuella svårigheter som 

påverkar den operativa tillsynen av kulturreservat. Resultatet av 

utvärderingen bygger på en enkätundersökning och en 

intervjuundersökning med representanter från länsstyrelserna. 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) och förordningen om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252) har 

länsstyrelserna ansvar för tillsynen av de statliga kulturreservaten 

inom sitt län. Ansvaret består i att 

 utreda behovet av tillsyn 

 upprätta en tillsynsplan 

 kontrollera att föreskrifterna följs och göra en allmän 

övervakning av kulturreservatets tillstånd 

 följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet  

 kompetensutveckla sin personal i tillsynsfrågor och bedriva 

tillsynsverksamheten effektivt 

Nitton länsstyrelser har statliga kulturreservat att utöva tillsyn över. 

Arton av dessa har besvarat utvärderingens enkät och representanter 

från tre länsstyrelser har intervjuats. 

Resultatet av utvärderingen visar att 

 hälften av länsstyrelserna har utrett tillsynsbehovet och 

upprättat en tillsynsplan 

 14 av 18 länsstyrelser har utfört tillsyn av minst ett av de 

kulturreservat som finns i länet och att en majoritet av 

tillsynerna har utförts i fält 

 sex länsstyrelser har utrett behovet, upprättat en tillsynsplan 

och genomfört tillsyn 

 14 av 18 länsstyrelser har inte följt upp och utvärderat sin 

tillsynsverksamhet 

 3 av 18 länsstyrelser har kompetensutvecklat sin personal 

under den studerade perioden 

Den främsta rekommendationen som lämnas i rapporten är i form av 

en modell för hur tillsyn av kulturreservat bör se ut. 
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Figur 1. Tillsynscirkel, Riksantikvarieämbetet (2017). 

Utvärderingen visar att ingen länsstyrelse har genomfört alla fyra steg 

i tillsynscirkeln och därtill kompetensutvecklat sin personal.  

Det finns flera förklaringar till varför resultatet ser ut som det gör. En 

förklaring är att flera länsstyrelser uttrycker osäkerhet kring hur tillsyn 

av kulturreservat bör genomföras. En annan förklaring är att 

tillsynsarbetet för kulturreservat prioriteras ned, bland annat därför att 

länsstyrelsen inte ser ett mervärde med formell tillsyn utöver den 

regelbundna kontakten myndigheten har i sin förvaltande roll. 

Utifrån utvärderingens slutsatser lämnar Riksantikvarieämbetet tre 

rekommendationer. Den första rekommendationen illustreras ovan 

genom figur 1, det vill säga att kulturmiljöfunktionen bör samordna 

sig med länsstyrelsens övergripande tillsynsverksamhet som ska 

genomföras enligt miljöbalken. Med detta avses steg 1–2 och 3 i 

tillsynscirkeln. Länsstyrelserna bör också verka för ökad intern 

samordning av tillsyner av samma område. Länsstyrelsernas 

funktioner för landsbygd, naturvård och kulturvård bör kunna öka 

samordningen av tillsynen. Vidare bör länsstyrelsen arbeta för att få 

till stånd en systematisk tillsyn med inarbetade rutiner. Det innebär 

att länsstyrelsen inte behöver genomföra fler tillsynsaktiviteter än vad 

utredningen av tillsynsbehovet visar behövs och vad som står i 

tillsynsplanen.  
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1 Inledning 

I Sverige finns 34 statliga kulturreservat, som ska visa på 

helhetsmiljöer där marker, bebyggelse, lämningar och spår är uttryck 

för historiska skeenden och verksamheter. 

Riksantikvarieämbetet har enligt 2 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (FOM) det centrala ansvaret i 

frågor om kulturreservat. Av 3 kap. 9 § miljötillsynsförordningen 

(2011:13) (MTF) framgår att länsstyrelserna ska utföra tillsyn av de 

statliga kulturreservaten och att Riksantikvarieämbetet ska ge 

länsstyrelserna tillsynsvägledning i frågor som rör kulturreservat. 

Definitionen av tillsynsvägledning i 1 kap. 3 § MTF är ”utvärdering, 

uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till 

de operativa tillsynsmyndigheterna”. Riksantikvarieämbetet har 

utifrån denna definition beslutat att tillsynsvägledning för 

kulturreservatens del innebär att  

1. utvärdera och följa upp länsstyrelsens tillsyn av kulturreservat 

i syfte att ge en nationell bild av länsstyrelsernas tillsynsarbete 
 

2. samordna stöd och råd till länsstyrelserna i tillsynsarbetet av 

kulturreservat (exempelvis genom dialog och erfarenhetsutbyte 

mellan länsstyrelserna eller att tillhandahålla metoder för 

tillsyn) 

Under 2016 genomförde Riksantikvarieämbetet en utredning av 

myndighetens tillsynsvägledande ansvar och de operativa 

tillsynsmyndigheternas behov av tillsynsvägledning. Resultatet 

presenterades i rapporten Riksantikvarieämbetets plan för 

tillsynsvägledningen år 2017–20181, vilken även innehåller aktiviteter 

för Riksantikvarieämbetets tillsynsvägledning. De aktiviteter som 

finns i planen ska genomföras av Riksantikvarieämbetet för att ge stöd 

och vägledning till länsstyrelserna i deras tillsyn av kulturreservaten. 

En av de aktiviteter som Riksantikvarieämbetet har genomfört under 

2017 är en utvärdering av länsstyrelsernas tillsyn av kulturreservat. I 

denna rapport presenteras resultatet av utvärderingen. 

1.1  Syfte 

Syftet med utvärderingen är att ge en överblick över den tillsyn som 

har genomförts av kulturreservat under 2014–2016. 

Resultatet av denna utvärdering ska även ge kunskaper om eventuella 

svårigheter som påverkar den operativa tillsynen. Det inkluderar de 

åtgärder som länsstyrelserna har befogenhet att vidta om tillsynen 

visar på stora avvikelser.  

                                                      
1 Riksantikvarieämbetet (2016) Riksantikvarieämbetets plan för tillsynsvägledning 

år 2017–2018. Utredning av Riksantikvarieämbetets tillsynsvägledande ansvar och 

de operativa tillsynsmyndigheternas behov av tillsynsvägledning, Stockholm: 

Riksantikvarieämbetet. 
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1.2  Frågeställningar  

De frågeställningar som har använts i utvärderingen är  

- har länsstyrelserna genomfört tillsyn av sina kulturreservat 

under åren 2014–2016, och i sådana fall på vilket sätt? 
 

- har länsstyrelsernas tillsyn av kulturreservat genomförts enligt 

de krav som ställs i berörd lag och förordning? 

 
1.3 Bedömningsgrunder 

Länsstyrelserna har enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) 

tillsynsansvar för kulturreservat inom sitt län.2 För en mer 

uttömmande beskrivning av länsstyrelsernas ansvar för tillsyn, se 

avsnitt 2.3. Enligt hur det uttrycks i förordningen, består ansvaret i att 

länsstyrelserna ska 

 utreda behovet av tillsyn av kulturreservat för en period om 

tre år samt se över behovsutredningen minst en gång per år3 

 

 baserat på behovsutredningen upprätta en tillsynsplan för 

varje verksamhetsår, där det bland annat framgår hur 

myndigheten har avvägt fördelningen av resurser mellan olika 

ansvarsområden enligt miljöbalken4 

 

 kontrollera att föreskrifterna följs och tillämpa en allmän 

övervakning av kulturreservatets tillstånd så att syftet med 

reservatet uppnås5 

 

 följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet årligen6 

 

 kompetensutveckla sin personal i tillsynsfrågor och bedriva 

tillsynsverksamheten effektivt7 

1.4 Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs på vilket sätt utvärderingen har genomförts och 

de avgränsningar som har gjorts i samband med utvärderingen.  

1.4.1 Lagar och föreskrifter 

Reglerna för kulturreservat styrs av miljöbalken (MB). Dessa regler 

vidareutvecklas i MTF och FOM. Denna utvärdering utgår från det 

ansvar som länsstyrelsen har för tillsyn av statliga kulturreservat som 

nämns i MTF och FOM. De ansvarspunkter som nämns i 

                                                      
2 Kraven på tillsyn enligt nämnda förordningar gäller inte enbart kulturreservat, utan 

för samtliga tillsynsområden enligt miljöbalken. 
3 SFS 2011:13 Miljötillsynsförordning, 1 kap 6 §. 
4 Ibid., 1 kap. 8, 10 §. 
5 SFS 1998:808 Miljöbalk, 26 kap. 1 §. 
6 SFS 2011:13 Miljötillsynsförordning, 1 kap. 12 §. 
7 Ibid., 1 kap. 9 §. 
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förordningarna har använts för att formulera rapportens 

bedömningsgrunder. 

1.4.2 Enkätundersökning 

För att få förståelse för hur länsstyrelserna arbetar med tillsyn av 

kulturreservat har en enkätundersökning genomförts. 

En enkät skickades till de 19 länsstyrelser som har minst ett 

kulturreservat i länet. Totalt besvarade 18 länsstyrelser enkäten. I 

beräkningarna av enkätsvaren har det uteblivna svaret hanterats som 

bortfall. Eftersom svarsfrekvensen är 95 procent bedöms att bortfallet 

har ringa betydelse för analysen. 

För att få en så korrekt beskrivning av länsstyrelsernas tillsyn av 

kulturreservat som möjligt uppmanades den eller de personer på 

länsstyrelsen som arbetar med kulturreservatsfrågor att besvara 

enkäten. Om flera personer på samma länsstyrelse arbetar med 

kulturreservatsfrågor, ombads de att diskutera frågorna med varandra 

innan de besvarade enkäten. 

Av de som besvarade enkäten uppger 16 stycken att de arbetar som 

handläggare på länsstyrelsernas kulturmiljöfunktion. De övriga två 

arbetar som enhetschef och samordnare inom samma funktion. Utifrån 

detta drar vi slutsatsen att de svarande bör har goda insikter i 

länsstyrelsernas praktiska arbete med kulturreservatsfrågor.  

Enkätfrågorna var indelade i följande kategorier 

 utredning av tillsynsbehovet 

 upprättande av tillsynsplan 

 utförd tillsyn av länets kulturreservat och på vilket sätt den har 

utförts8 

 uppföljning av länsstyrelsens tillsynsverksamhet 

 kompetensutveckling för handläggare i tillsynsfrågor 

1.4.3 Intervjuundersökning 

Utöver enkäten har representanter från tre länsstyrelser intervjuats. De 

valdes utifrån kriteriet att dessa, tillsammans med ett fjärde län, har 

flest kulturreservat i sitt respektive län. Dessa länsstyrelser har tre 

reservat vardera. Syftet med intervjuerna var att utifrån enkätsvaren 

fördjupa förståelsen för länsstyrelsernas tillsynsarbete. Då inte 

samtliga länsstyrelser har intervjuats, behandlas svaren som exempel 

på hur några länsstyrelser arbetar med tillsynen. 

                                                      
8 Vad som definieras som tillsyn har i den fråga som ställts till länsstyrelserna varit 

upp till de svarande att själva definiera. 
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Till sin karaktär har intervjufrågorna varit semistrukturerade. Följande 

frågekategorier var desamma till alla tre länsstyrelser 

 organisation av arbetet med tillsyn  

 utveckling och förbättringsmöjligheter av tillsynen  

 behov av stöd av Riksantikvarieämbetet i tillsynsfrågor 

 behov av ändringar i lag eller förordningar i tillsynsfrågor 

Nedanstående frågekategorier anpassades utifrån länsstyrelsernas 

enkätsvar 

 utredning av tillsynsbehovet 

 genomförd tillsyn 

 uppföljning av tillsynsverksamheten 

 kompetensutveckling gällande tillsyn av 

1.5 Avgränsningar 

I 19 av Sveriges 21 län finns statliga kulturreservat. Utvärderingen 

inkluderar inte de län som saknar kulturreservat. 

Utvärderingen inkluderar inte tillsynsmyndigheter för kulturreservat i 

form av kommuner. Inte heller berörs inom ramen för den här 

utvärderingen länsstyrelsernas tillsynsvägledande ansvar gentemot 

kommunerna. 

Ytterligare en avgränsning är tidsperioden 2014–2016, och de 

aktiviteter som länsstyrelserna har utfört under de åren. 

1.6 Förkortningar  

FOM Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

KML Kulturmiljölag (1988:950) 

MB Miljöbalk (1998:808) 

MTF Miljötillsynsförordning (2011:13) 
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2 Kulturreservat som skyddsform 

I följande kapitel ges en redogörelse till kulturreservat som 

skyddsform och till roll- och ansvarsfördelningen rörande förvaltning, 

skötsel, tillsynsvägledning samt tillsyn av kulturreservat. 

2.1 Införandet av kulturreservat i miljöbalken 

Möjligheten att bilda kulturreservat skapades i samband med 

införandet av miljöbalken (MB) 1999. MB syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt 

den biologiska mångfalden. Redan innan MB antogs fanns 

naturreservat som skyddsform, inom vilka kulturmiljöer förvaltades. I 

och med tillkomsten av MB skapades ett särskilt lagligt stöd för att 

bevara värdefulla kulturpräglade landskap. 

Regeringen motiverade införandet av en ny skyddsform med att det 

behövs särskilda regler för att bevara kulturhistoriskt värdefulla 

landskap.9 Bevarandet av kulturlandskap beskrivs i regeringens 

proposition som en av kulturmiljövårdens viktigaste uppgifter 

Att bevara kulturlandskap med innehåll från olika tider och 

se till att de sköts på ett sätt som gör att värdena inte 

förstörs eller förringas är en av kulturmiljövårdens 

viktigaste uppgifter.10 

Genom att inkludera skyddsformen kulturreservat i MB skapades 

möjligheten att ge dessa miljöer lika starkt lagskydd som värdefulla 

naturmiljöer. Denna tolkning stärks av att de båda skyddsformerna 

utgår från samma kapitel i MB.11 

2.2 Bildande och förvaltning av kulturreservat 

Kulturreservat består av skyddade helhetsmiljöer där marker, 

bebyggelse, lämningar och spår är uttryck för historiska skeenden och 

verksamheter. Även kunskaper och traditioner från historiska 

skeenden kan hanteras inom ramen för kulturreservatens förvaltning.12 

Det första kulturreservatet bildades år 2000 och det senaste 2014. 

Totalt finns 34 statliga kulturreservat fördelat på 19 län (se tabell 1), 

och nio kommunala.13 Antalet kulturreservat är få i förhållande till 

antalet naturreservat, då det sistnämnda uppgår till drygt 4 500 i 

                                                      
9 Proposition 1997/98:45. Miljöbalk.   
10 Ibid., s. 324.  
11 SFS 1998:808 Miljöbalk, 7 kap.  
12 Riksantikvarieämbetet (2014) Sveriges kulturreservat – Från norr till söder, 

https://www.raa.se/app/uploads/2013/12/Kulturreservat.pdf (tillgängligt 2017-07-

06). 
13 Riksantikvarieämbetet (2017) Kulturreservat – Förteckning, 

https://www.raa.se/kulturarvet/landskap/kulturreservat/forteckning-3/ (tillgängligt 

2017-07-06). 
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landet.14 Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att upprätthålla 

ett register över landets kulturreservat, vilket publiceras årligen i 

samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB).  

Tabell 1. Lista över antalet statliga kulturreservat fördelat över län 

 
Riksantikvarieämbetet (2017) Kulturreservat – Förteckning (tillgänglig 2017-07-06). 

Kulturreservaten sköts och brukas av olika aktörer, som ideella 

föreningar, stiftelser, företagare och privatpersoner. Brukarna kan 

bedriva verksamheter inom reservaten. I undantagsfall är en offentlig 

aktör (kommunal förvaltning) ansvarig för skötseln och brukandet. 

Det praktiska utförandet av skötseln skiljer sig från det förvaltande 

ansvaret, vilket innehas av länsstyrelsen. Förvaltaren ansvarar dock 

för planeringen och utformningen av de praktiska skötselåtgärderna.  

Skötsel av kulturreservat finansieras i huvudsak genom 

kulturmiljövårdsanslaget15. Bidrag får lämnas för kulturhistoriskt 

motiverade kostnader vid vård av bebyggelse16 och vård och skötsel 

av värdefulla kulturpräglade landskap inom befintliga eller blivande 

                                                      
14 Naturvårdsverket, Naturreservat – Vanlig och stark skyddsform, 

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturreservat/ (tillgängligt 

2017-07-06). 
15 SFS 2010:1121 Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 
16 Ibid., 2 §. Bebyggelse ska i det här sammanhanget tolkas som bebyggelsemiljöer, 

enskilda byggnader och andra anläggningar. 

Län Antal kulturreservat

Blekinge 1

Dalarna 2

Gotland 1

Gävleborg 3

Halland 3

Jämtland 1

Jönköping 2

Kalmar 0

Kronoberg 1

Norrbotten 2

Skåne 1

Stockholm 1

Södermanland 0

Uppsala 2

Värmland 2

Västerbotten 3

Västernorrland 2

Västmanland 1

Västra Götaland 3

Örebro 1

Östergötland 2

Summa 34
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kulturreservat.17 Enligt förordningen får även bidrag ur 

kulturmiljövårdsanslaget lämnas för tillgängliggörande insatser i 

värdefulla kulturmiljöer18. Utöver skötseln och tillgängliggörande 

insatser, ska bidrag ur kulturmiljövårdsanslaget även täcka sådana 

företeelser som intrångsersättning vid bildande av kulturreservat eller 

andra fall där staten blir ersättningsskyldig.19 

2.2.1 Föreskrifter och skötselplaner 

I samband med att länsstyrelsen fattar beslut om att bilda ett statligt 

kulturreservat får den om det behövs för att tillgodose syftet med 

reservatet, utfärda föreskrifter för varje enskilt kulturreservat.20 

Föreskrifterna kan gälla markägare, andra sakägare och allmänheten 

och innebära förbud mot vissa typer av verksamheter eller åtgärder 

inom det skyddade området. Länsstyrelserna är ansvariga för att följa 

upp så att de föreskrifter som har utfärdats vid förordnandet av 

kulturreservatet följs och att syftet med kulturreservatet uppnås.  

Länsstyrelsen ska fastställa en skötselplan för kulturreservatets 

långsiktiga vård. En skötselplan ska ingå i varje beslut om bildande av 

ett kulturreservat. Det framgår av 3 § FOM. En skötselplan bör utgöra 

ett praktiskt verktyg för skötseln av kulturreservatet och ha den 

inriktning och detaljnivå som krävs för att skötseln av reservatet bidrar 

till att syftet med detsamma uppnås.21 Skötselplanen skiljer sig således 

från en tillsynsplan på det sätt att en skötselplan är en slags 

operationalisering av syftet med kulturreservatet, medan en 

tillsynsplan är ett planeringsunderlag för tillsynen av länets alla 

ansvarsområden enligt MB. I tillsynsplanen ska tillsyn av 

kulturreservaten ingå.22 

2.2.2 Ansvarsfördelning tillsyn och tillsynsvägledning 

Roll- och ansvarsfördelningen för kulturreservat delas främst mellan 

Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och kommunerna. 

Riksantikvarieämbetet har enligt 2 § FOM det centrala ansvaret i 

frågor om kulturreservat. Ansvaret sträcker sig även till att ge de 

statliga förvaltarna, det vill säga länsstyrelser, tillsynsvägledning, i 

deras egenskap av tillsynsmyndigheter. Det tillsynsvägledande 

ansvaret framgår av 3 kap. 9 § MTF. 

                                                      
17 SFS 2010:1121 Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, 

3 §. 
18 Ibid., 7 §. 
19 Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet (2016) Förvaltning av natur- och 

kulturreservat. Regeringsuppdrag i regleringsbrev för 2015, s. 13. 
20 SFS 1998:808 Miljöbalk, 7 kap. 30 §. Ordningsföreskrifter omnämns i SFS 

1998:1252 Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 22 §. 
21 Riksantikvarieämbetet (2014) Beslut om kulturreservat. Vägledning för 

tillämpningen av Miljöbalken, https://www.raa.se/app/uploads/2014/01/Vägledning-

MB-kulturreservat.pdf (tillgängligt 2017-08-31). 
22 SFS (2011:13) Miljötillsynsförordning, 1 kap. 8, 10 §.   
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Tillsynsvägledning definieras i 1 kap. 3 § MTF som utvärdering, 

uppföljning och samordning av operativ tillsyn. Av 3 kap. 1 § MTF 

framgår att tillsynsvägledande myndigheter (i detta fall 

Riksantikvarieämbetet) också ska ge stöd och råd till de operativa 

tillsynsmyndigheterna (i detta fall länsstyrelserna), samt ge särskilt 

stöd till länsstyrelsernas tillsynsvägledning gentemot kommunerna. 

Tillsynsvägledning för kulturreservat innebär att 

Riksantikvarieämbetet kan utvärdera och följa upp länsstyrelsens 

tillsyn av kulturreservat samt att samordna stöd och råd till 

länsstyrelserna i tillsynsarbetet av kulturreservat. 

2.3 Länsstyrelsernas tillsynsansvar 

Enligt 2 kap. 8–9 § MTF har länsstyrelsen tillsynsansvar för de 

kulturreservat som har beslutats av länsstyrelsen, det vill säga de 

statliga kulturreservaten. De kommunala nämnderna har istället 

tillsynsansvar för de kulturreservat som har beslutats av kommunen.  

I MTF beskrivs hur länsstyrelserna ska organisera sin tillsyn. Hos 

varje operativ tillsynsmyndighet ska det enligt 6 § MTF finnas en 

utredning av tillsynsbehovet hos myndighetens ansvarsområde enligt 

MB. Utredningen ska avse en tid om tre år och ses över minst en gång 

varje år. 

Den operativa tillsynsmyndigheten ska enligt 8 och 10 § MTF även 

upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar ansvaret enligt MB. 

Planen ska grundas på behovsutredningen och upprättas för varje 

verksamhetsår. I planen ska myndigheten beskriva hur fördelningen 

av resurser har avvägts inom och mellan olika ansvarsområden enligt 

MB och hur resurserna har anpassats efter det tillsynsbehov som finns.  

Begreppet tillsyn är inte definierat i MB. Däremot reglerar lagens 26 

kap. tillsynens syfte och tillsynsmyndighetens uppgifter. En definition 

av operativ tillsyn återfinns dock i MTF: ”tillsyn som utövas direkt 

gentemot den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 

vidtar eller har vidtagit en åtgärd”.23 

Tillsynsområdena enligt MB är många, varav kulturreservaten ett. 

Begreppet tillsyn är varken statiskt eller entydigt. Syftet med tillsynen 

och tillsynsmyndigheternas uppgifter som regleras av 26 kap. är dock 

gemensamma för de vitt skilda tillsynsområdena. På vilket sätt den 

operativa tillsynen genomförs skiljer sig dock, och bör också göra det 

då det inte finns ett tillvägagångssätt för en meningsfull tillsyn. Den 

operativa tillsynen av kulturreservat kan inte direkt kopieras för den 

för exempelvis avfallshantering eller artskydd. För kulturreservatens 

del rör sig den operativa tillsynen om ett agerande från 

tillsynsmyndighetens sida som håller sig på en mer övergripande nivå 

än att till exempel utföra tillsyn enligt en checklista utifrån 

skötselplanen. Snarare handlar tillsynen av kulturreservat om att göra 

kvalificerade bedömningar i varje enskilt fall, så att syftet med 

kulturreservatet uppnås. 

                                                      
23 SFS 2011:13 Miljötillsynsförordning, 1 kap 3 §. 
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Med operativ tillsyn avses således att länsstyrelsen ska, genom en 

allmän övervakning, utöva tillsyn över att förvaltarna av 

kulturreservaten inte har vidtagit åtgärder som strider mot de 

bestämmelser som gäller för kulturreservatet. Vidare ska 

länsstyrelserna utöva tillsyn över att föreskrifterna för kulturreservaten 

följs och att syftet med reservaten efterlevs.24 Den operativa tillsynen 

ska hållas på en sådan övergripande nivå så att tillsynsmyndigheten 

kan övervaka brott mot föreskrifter eller om syftet på sikt riskerar att 

inte uppnås. Den operativa tillsynen rör sig således inte på detaljnivå 

såsom uppföljning av huruvida skötselplaner följs eller ej. Tillsynen 

behöver, åtminstone i ett inledande skede, dock inte rikta sig mot den 

eller de som bedriver en verksamhet eller har vidtagit åtgärder inom 

ett kulturreservat, utan kan sträcka sig till en skrivbordsmässig tillsyn i 

form av att kontrollera om det i området överhuvudtaget har vidtagits 

en åtgärd som strider mot reservatets bestämmelser.25  

Kontrollen av lagefterlevnad gäller inte enbart brukare av 

kulturreservat, utan även länsstyrelsen själv i sin roll som förvaltare. 

Det är därför av stor vikt att länsstyrelsen är tydlig i sin tillsynsroll 

och, organisatoriskt eller på annat sätt, särskiljer den från sin 

förvaltande roll, så att det inte föreligger misstanke om jäv. Detta 

betyder att den operativa tillsynen ska ses skilt från sådant 

länsstyrelsen behöver ägna sig åt genom rådgivning, information och 

praktiska göromål i kulturreservaten som istället ingår i länsstyrelsens 

förvaltande uppdrag. 

Konsekvenserna av bristande tillsyn av kulturreservat blir att 

länsstyrelsen inte har någon överblick över om syftena med reservaten 

uppnås eller ej. I förlängningen kan en bristande tillsyn leda till 

rättosäkerhet i länsstyrelsens arbete, då en avsaknad av överblick inte 

kan garantera att allmänhetens intresse tas till vara. 

Utöver ovanstående i tid återkommande ansvar, har länsstyrelsen även 

ett generellt ansvar för sin tillsynsverksamhet. Enligt 1 kap. 9 § MTF 

ska länsstyrelsen nämligen bedriva sin tillsyn effektivt samt 

kompetensutveckla sin personal i tillsynsfrågor. Kraven gäller 

länsstyrelsens samlade tillsynsansvar enligt MB, och inte enbart för 

kulturreservaten. 

2.3.1 Möjligheter att vidta åtgärder vid brister i skötseln av 
kulturreservat 

MB syftar till att främja en hållbar utveckling, bland annat genom att 

skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer och att hushålla 

med vår fysiska miljö ur ekologisk, social, kulturell och 

                                                      
24 Naturvårdsverket (2001) Operativ tillsyn. Handbok 2001:4, Handbok för 

tillsynsmyndigheten, s. 76–77.  
25 Naturvårdsverket (2017) Definition av operativ tillsyn, 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Tillsyn/Definition-

av-operativ-tillsyn/. Metoder för hur en skrivbordsmässig tillsyn av kulturreservat 

bör bedrivas behöver utvecklas.  
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samhällsekonomisk synpunkt.26 Länsstyrelserna har när det gäller 

kulturreservat till uppgift att kontrollera regelefterlevnaden av MB 

samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd 

av MB. Tillsynsmyndigheten ska även vidta de åtgärder som behövs 

för att åstadkomma rättelse. 

Tillsynsmyndighetens möjligheter att åstadkomma rättelse vid 

överträdelser av MB och föreskrifter för kulturreservat regleras främst 

enligt 26 kap. MB. De åtgärder som länsstyrelsen kan använda sig av 

är 

 fatta beslut om föreläggande27 

 förena föreläggande med vite28 

 inrätta rättelse på den felandes bekostnad29 

 fatta beslut om upphävande av kulturreservat30 

Ovan nämnda åtgärder gäller för tillsynsområden enligt MB i stort och 

har inte tidigare använts för kulturreservat. De möjliga åtgärderna bör 

inte heller användas utom i ytterst specifika fall där rådgivning och 

information inte är tillräckligt. Särskilt gäller restriktion kring 

upphävande av beslut om kulturreservat, då detta enbart ska användas 

undantagsvis. Enligt 26 kap. 9 § MB gäller för tillsynsmyndigheten att 

”mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet inte 

får tillgripas”. Detta kan ses som ett genomgående rättesnöre för när 

länsstyrelsen bör vidta någon av ovan listade åtgärder.  

                                                      
26 SFS 1998:808 Miljöbalk, 1 kap. 1 §. 
27 SFS 1998:808 Miljöbalk, 26 kap. 9 §. 
28 Ibid., 26 kap. 14 §. 
29 Ibid., 26 kap. 18 §. 
30 Ibid., 7 kap. 7, 9 §. 
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3 Länsstyrelsernas tillsyn av 

kulturreservat 

I följande kapitel redogörs för hur länsstyrelserna har arbetat med 

tillsynen av kulturreservat under 2014–2016. Redogörelsen baseras på 

enkät- och intervjusvar. 

3.1 Hälften av länsstyrelserna har utrett tillsynsbehovet 

I enkätsvaren uppger hälften av de svarande länsstyrelserna (totalt 18 

stycken) att de har utrett tillsynsbehovet för länets kulturreservat. Alla 

utom en av dessa nio länsstyrelser uppger att de har genomfört en 

behovsutredning för tillsynen minst två gånger under åren 2014–2016. 

Av de tre intervjuade länsstyrelserna, har en utrett tillsynsbehovet och 

ytterligare en länsstyrelse har planer på att genomföra en utredning. 

Den tredje länsstyrelsen, som varken har genomfört en 

behovsutredning eller har planer på att göra det, anger det ringa antalet 

kulturreservat inom länet som anledning till varför de inte har utrett 

tillsynsbehovet för dem. De anser att de även utan en sådan utredning 

har god kunskap om kulturreservatens tillstånd. 

3.2 Knappt hälften av länsstyrelserna har inkluderat 
kulturreservat i en tillsynsplan varje år 

I enkäten tillfrågades länsstyrelserna om de under 2014–2016 har 

upprättat en tillsynsplan där länets kulturreservat ingår. Det framgår 

att knappt hälften av de länsstyrelser som har besvarat enkäten har 

upprättat en tillsynsplan som inkluderar länets kulturreservat under 

den studerade perioden. Vidare framgår att 7 av 18 länsstyrelser har 

upprättat en tillsynsplan där kulturreservat ingår som tillsynsobjekt 

under alla tre undersökta år. 

En av de intervjuade länsstyrelserna arbetar utifrån en tillsynsplan för 

den breda kulturmiljötillsynen som styrs av såväl kulturmiljölagen 

(KML) som MB. Av intervju med en annan länsstyrelse framkommer 

att länsledningen har antagit en tillsynsplan, och att innehållet ses över 

en gång per år. I tillsynsplanen har länsledningen definierat vad som 

ska ses som tillsyn. Den tredje intervjuade länsstyrelsen saknar 

tillsynsplan, men menar att handläggaren som arbetar med 

kulturreservatsfrågor tycker sig ha haft en bra övergripande bild även 

utan tillgång till en plan. Denna godtycklighet i tillsynsarbetet är dock 

något som nämnda länsstyrelse försöker komma ifrån, genom att göra 

tillsynen av kulturreservat mer formaliserad och inte så 

personberoende. 

Sett till de fyra län som har flest kulturreservat är det två län som har 

upprättat eller sett över tillsynsplanen för samtliga år (2014–2016). De 

andra två län som har tre kulturreservat vardera har inte upprättat 

någon tillsynsplan alls. Samma resultat kan ses för de län som har två 
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kulturreservat vardera. Även för denna grupp är det nämligen hälften 

som har upprättat en tillsynsplan där kulturreservaten ingår något eller 

alla de undersökta åren, och hälften som inte har upprättat någon 

tillsynsplan där kulturreservat ingår överhuvudtaget. I de län som 

enbart har ett kulturreservat har majoriteten en upprättad 

tillsynsplanför bland annat kulturreservat. 

3.3 En majoritet av länsstyrelserna har utfört tillsyn 

Av enkätsvaren framgår att 14 av de 18 länsstyrelser som har besvarat 

enkäten har utfört någon form av tillsyn av kulturreservaten under 

2014–2016. Vidare visar svaren att de länsstyrelser som har utfört 

tillsyn har genomfört minst ett tillsynsbesök hos länets kulturreservat 

under den tillfrågade perioden.  

Två av de länsstyrelser som uppger att de inte har utfört någon tillsyn, 

svarar att de trots det ändå har en god bild av hur kulturreservaten 

sköts. Detta genom nära dialog med de aktörer som sköter reservaten, 

och även genom besök. En av dessa länsstyrelser menar att man på 

grund av bristande tidsresurser har bedömt att det inte är rimligt att 

avsätta tid för formell tillsyn utöver den stora arbetsinsats som läggs 

på den löpande förvaltningen. 

Av enkätsvaren framkommer även att en majoritet av de 14 

länsstyrelser som uppger att de har utfört tillsyn, har gjort det vid 

samtliga av sina kulturreservat. Fem länsstyrelser har inte utfört tillsyn 

av alla kulturreservat inom sitt län. En länsstyrelse har inte genomfört 

tillsyn vid något av sina tre kulturreservat under den studerade 

perioden. En av länsstyrelserna som uppger att de har utfört tillsyn, 

beskriver i enkäten att det är svårt för en ensam handläggare att hinna 

utöva tillsyn av kulturreservaten i enlighet med ambitionsnivån i MB. 

Av de tre intervjuade länsstyrelserna har två utfört tillsyn, medan den 

tredje inte har utfört någon regelrätt tillsyn under den undersökta 

perioden. I det länet har det tidigare gått till på så vis att regelbundna 

besök i kulturreservaten har gjorts av en medarbetare. Samma 

medarbetare har utfört tillsynen såväl som handlagt ärenden i 

kulturreservatsfrågor utan att skilja förvaltning och tillsyn åt. Besöken 

och andra ställningstaganden i kulturreservatsfrågor har dock inte varit 

dokumenterade, vilket har försvårat övertagandet av ansvaret för 

kulturreservatsfrågor till andra medarbetare. För närvarande pågår en 

omstrukturering av arbetet med kulturreservatsfrågor på samma 

länsstyrelse. De nuvarande medarbetarna tror att den nya, mer 

strukturerade, formen för tillsyn kommer att leda till att tillsynsarbetet 

också blir enklare. Detta till exempel genom att man har för avsikt att 

förbättra dokumentationen av tillsynerna. 

Enkätsvaren visar att åtta av länsstyrelserna både har utrett 

tillsynsbehovet för kulturreservaten och genomfört tillsyn av 

desamma. Något färre länsstyrelser, sex stycken, har utfört tillsyn utan 

att först ha genomfört en behovsutredning. En länsstyrelse har 
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genomfört en utredning av tillsynsbehovet men inte utfört tillsyn. 

Möjligheten finns dock att en utredning av tillsynsbehovet har 

fastställt att tillsyn inte är nödvändig under föreliggande 

verksamhetsår. 

3.4 En majoritet av tillsynerna har genomförts i fält 

Totalt har 13 länsstyrelser utfört tillsyn i fält, 7 enbart i fält, 6 vid 

skrivbord och i fält samt 1 enbart vid skrivbord. Enkätsvaren visar att 

tre av de fyra länsstyrelser som har tre kulturreservat vardera utför 

tillsyn i fält. Den fjärde länsstyrelsen har dock inte genomfört någon 

tillsyn alls under den studerade perioden.  

Några länsstyrelser skriver i sina enkätsvar på vilket sätt de utför 

tillsynen. De beskriver att deras tillsyn består av uppföljning av om 

ansvariga följer skötselavtalen, och planering av kommande 

skötselåtgärder. Detta görs i första hand i fält, men det har också skett 

genom att brukarna av kulturreservaten har fått fylla i och skicka in 

uppföljningsprotokoll till länsstyrelserna. Det förekommer att 

kommunen är med i samband med tillsynsbesöken. En annan 

länsstyrelse som utför tillsyn i fält såväl som vid skrivbord, meddelar 

att de har ett främjande och förebyggande tillsynsarbete. Med detta 

menas att man ger information och för en dialog om gällande 

föreskrifter och tillståndsplikt med fastighetsägare och föreningar 

verksamma inom kulturreservatet. Tillsynen sammanfaller också, 

menar samma länsstyrelse, med avsyning av bidragsstödda mark- och 

byggnadsvårdsåtgärder och uppföljning av de villkor för beslut som 

länsstyrelsen ställt. 

Två av de tre intervjuade länsstyrelserna använder kulturreservatens 

skötselplaner som grund för den tillsyn som görs vid besök i fält. En 

av länsstyrelserna följer upp skötselplanen samlat vid ett par tillfällen 

per år, medan en annan löpande stämmer av med brukarna av 

kulturreservaten. Besöken kan vara årstidsstyrda på så vis att dem 

förläggs till när särskilda skötselåtgärder enligt skötselplanen ska 

utföras. Besöken har i fallet med den ena länsstyrelsen inte varit 

föranmälda. På plats har medarbetaren fört protokoll, vilka har 

baserats på kulturreservatens skötselplaner. Protokollen har sedan 

delgetts brukarna. Den tredje intervjuade länsstyrelsen arbetar för 

tillfället med en utvärdering av uppfyllelsen av skötselplanerna. Bland 

annat vill man börja använda en uppföljningsmall för skötselplaner 

som ska göra det enklare att följa upp efterlevnaden regelbundet. 

En av de länsstyrelser som har utfört tillsyn i fält, uppger i enkäten att 

det är oklart hur tillsynen av kulturreservaten bör gå till. En risk som 

påtalas av ett par länsstyrelser är att tillsynen av kulturreservat kan 

försämras av att samma handläggare har arbetat tätt tillsammans med 

brukarna av kulturreservaten och varit inblandad i det löpande arbetet.  

En annan svårighet som en av dessa två länsstyrelser tar upp är att 

kulturreservat, särskilt då det utgörs av jordbruk, är föremål för flera 
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av länsstyrelsens tillsyner, till exempel från landsbygdsfunktionen. 

Organisationsmässigt behöver då länsstyrelsen som en samlad 

myndighet internt synkronisera sina tillsyner av samma område, vilket 

kan vara svårt om länsstyrelsefunktionerna exempelvis är lokaliserade 

till olika orter. Mer samorganiserade tillsynsinsatser kan vara 

nödvändigt för att avhjälpa missförstånd då de olika tillsynerna i vissa 

frågor har olika utgångspunkter. Även två andra länsstyrelser berättar 

att andra funktioner än den för kulturmiljö utövar tillsyn av delar av 

kulturreservaten. Det handlar även i dessa fall bland annat om 

landsbygdsfunktionen som utför tillsyn av djurskydd, betestryck och 

jordbruksstöd. Även naturvårdsfunktionen utövar tillsyn i de fall delar 

av kulturreservatet också är ett Natura 2000-område31. 

3.5 Majoriteten av länsstyrelserna har inte följt upp sin 

tillsynsverksamhet avseende kulturreservat 

Majoriteten av länsstyrelserna, 14 av 18, har enligt enkätsvaren inte 

följt upp och utvärderat sin tillsynsverksamhet enligt MB, där 

kulturreservat ingår som en typ av tillsynsobjekt. Tre länsstyrelser 

uppger att de har följt upp den tillsynsplan de tagit fram. 

En länsstyrelse svarade i enkäten att de har följt upp och utvärderat 

tillsynsverksamheten, men av dess intervjusvar kan man uttyda att 

länsstyrelsen inte har gjort det. Ingen av de fyra länsstyrelser som har 

tre kulturreservat vardera har följt upp och utvärderat 

tillsynsverksamheten.  

En av de tre länsstyrelser som inte har följt upp och utvärderat sin 

tillsynsverksamhet, har inte heller planer på att börja med det och 

anger ett par anledningar till detta. För det första anser länsstyrelsen 

att arbetsinsatsen inte är proportionerlig sett till antalet kulturreservat 

som länet förvaltar (tre stycken). För det andra upplever länsstyrelsen 

att de har bra kännedom om tillståndet i kulturreservaten och att de få 

problem som finns kopplat till dem redan är kända hos länsstyrelsen. 

3.6 Kompetensutveckling i tillsynsfrågor för kulturreservat är 

ovanligt 

Under de senaste åren har 3 av 18 länsstyrelser kompetensutvecklat 

sin personal gällande tillsyn av kulturreservat. Frågan i enkäten om 

kompetensutveckling har dock begränsats till 2014–2016. Det är 

därför möjligt att länsstyrelserna kan ha genomfört 

kompetensutvecklande insatser före år 2014 och därmed gjort 

bedömningen att inte satsa på kompetensutveckling i tillsynsfrågor 

under de undersökta åren. 

                                                      
31 Natura 2000-områden är ett områdesskydd för att bevara ett representativt urval 

av naturmiljöer i landet, med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda 

utifrån ett europeiskt perspektiv. Naturvårdsverket (2017) Vad är Natura 2000, 

http://www.naturvardsverket.se/natura2000 (tillgängligt 2017-07-07). 
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Ett par länsstyrelser anger Riksantikvarieämbetets årliga nätverksträff 

för handläggare av kulturreservatsfrågor som ett viktigt tillfälle för 

kompetensutveckling. Dagarna anses också utgöra en viktig 

mötesplats för de handläggare som arbetar med frågan, eftersom flera 

av dem är ensamma på sin länsstyrelse när det gäller arbete med 

kulturreservat. 

Kravet på kompetensutveckling gäller all tillsyn enligt MB, där 

kulturreservat enbart utgör en del. En av de intervjuade länsstyrelserna 

för diskussioner med naturvårdsfunktionen inom sin organisation 

angående tillsynsfrågor. Man har också genomfört ett gemensamt 

utbildningstillfälle med länsstyrelsens funktioner för kulturmiljö och 

naturvård angående tillsyn enligt MB. En annan av de intervjuade 

länsstyrelserna anser inte att kompetensutvecklande insatser behövs 

just för tillsynsarbetet med kulturreservat. Det handlar snarare om en 

högre prioritering av resurser för tillsynen. En tredje av de intervjuade 

länsstyrelserna anser att det vore bra med ytterligare 

kompetensutveckling, men tror att det saknas en generell samsyn om 

tillsynsbegreppet och tillämpningen av den, vilket möjligtvis kan 

försvåra kompetensutvecklingen. Samma länsstyrelse ser möjligheter 

till att kompetensutvecklande insatser skulle kunna leda till en mer 

enhetligt utförd tillsyn. 

3.7 Åtgärder vid bristande skötsel 

En länsstyrelse har under en tid haft problem med skötseln av ett av 

länets kulturreservat. Länsstyrelsen funderar över om det är önskvärt 

eller inte att ha möjlighet att upphäva reservatsskyddet då det inte 

sköts och länsstyrelsen i detta fall inte har funnit någon lösning på 

problemet. Då tillsynsarbetet hos samma länsstyrelse inte uppges ha 

varit strukturerat och konsekvent genomfört, har de upplevt att det kan 

finnas risk för otydlighet vad det gäller konsekvenserna i situationer 

där brukarna av kulturreservaten inte har utfört det de är ålagda att 

göra. 

Samma länsstyrelse arbetar med att underlätta uppföljningen, genom 

att förtydliga skrivningarna i skötselplanerna. Länsstyrelsen menar att 

tydlighet är nödvändigt på så vis att konsekvenserna av att ett 

kulturreservat inte sköts bör vara kommunicerade. Ett exempel på en 

konsekvens är att länsstyrelsen har funderat över möjligheten att 

kunna upphandla en åtgärd för att få den genomförd. 

3.8 Länsstyrelserna efterfrågar fortsatt stöd i tillsynsfrågor för 

kulturreservat  

Ett par länsstyrelser uppger i intervjuerna att de har eller haft en 

ensam handläggare med ansvar för kulturreservatsfrågor. Den ena av 

dem ser inte detta som ett problem. Den andra länsstyrelsen berättar 

att konsekvenser av detta kan bli att arbetet blir personbundet, mindre 

transparent och att all samlad kunskap om kulturreservat och tillsynen 

av desamma förloras när handläggaren avslutar sin anställning. En 
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annan länsstyrelse efterfrågar en förenkling av administrationen av 

tillsynen av kulturreservat. 

En länsstyrelse önskar att Riksantikvarieämbetet ska komma med 

tydliga anvisningar, tips, råd och utbildningar i hur tillsynen av 

kulturreservat bör genomföras. Länsstyrelsen önskar i detta fall att 

uppnå samförstånd om vad som är tillsyn och vad som faller utanför 

det ansvaret. Samma länsstyrelse är intresserad av att få en nationell 

bild av hur många genomförda tillsyner av kulturreservat som leder 

till anmälningar eller förelägganden. 

Ett par länsstyrelser uppger att de saknar mallar för hur tillsynen ska 

utföras. Tillsynen blir i stället dokumenterad i form av 

tjänsteanteckningar eller liknande. En länsstyrelse menar att det kan 

vara svårt att ta fram allmängiltiga mallar och riktlinjer för 

uppföljning och tillsyn, eftersom kulturreservaten är så olika till sin 

karaktär när det gäller till exempel skötselformer. Däremot anser de 

sig vara betjänta av erfarenhetsspridning i form av att ta del av andra 

länsstyrelsers mallar och protokoll för tillsynen av kulturreservat. 

Samma länsstyrelse anser att den uppföljning av skötselåtgärder som 

bedrivs borde ta fasta på effekterna av genomförda åtgärder i 

kulturreservaten. En länsstyrelse uppger att de tagit fram blanketter i 

samband med att de upprättade en tillsynsplan. Ett sätt att utveckla 

tillsynsarbetet för kulturreservat anser ett par länsstyrelser vara att 

samarbeta i större utsträckning med andra funktioner inom 

länsstyrelserna. Till exempel anses naturvården ha mer vana och 

inarbetade rutiner för hur tillsyn bör bedrivas enligt MB.  
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4 Slutsatser och 

rekommendationer 

Detta avslutande kapitel inleds med en presentation av en modell för 

hur länsstyrelsens tillsyn av kulturreservat är tänkt att fungera utifrån 

lagstiftningen. Modellen är därför en grund för de rekommendationer 

som Riksantikvarieämbetet lämnar i rapporten. Den används i det här 

kapitlet även för att sammanfatta resultatet av hur länsstyrelsernas 

tillsyn av kulturreservat ser ut idag och för hur det är tänkt att utföras. 

4.1 Modell för tillsyn av kulturreservat 

I figur 1 presenteras en modell för hur länsstyrelsen bör arbeta med 

tillsyn av kulturreservat. Vi har valt att kalla modellen för 

tillsynscirkeln. 

 

Figur 1. Tillsynscirkel, Riksantikvarieämbetet (2017). 

De grupperade rutorna till vänster i modellen ovan illustrerar ett 

verksamhetsår för länsstyrelsen. Insatserna i ruta 1 och 2 – utreda 

tillsynsbehovet och upprätta en tillsynsplan enligt MB – ligger nära 

varandra i tid. Tillsynsplanen utgår nämligen från behovsutredningen, 

och de bägge insatserna kan därför följa direkt på varandra. 

De tre översta rutorna har en grön ram, vilken symboliserar att dessa 

insatser ska göras årligen i någon form.32 Insatsen i den orangea rutan 

längs ned – kontrollera föreskrifter och allmänt övervaka 

                                                      
32 När det gäller utredningen av tillsynsbehovet enligt MB ska en utredning för en 

period om tre år tas fram år ett och därefter ses över minst en gång år två och tre. 

Efter tre år görs en ny behovsutredning och processen börjar om.  
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kulturreservaten – ska däremot enbart göras varje verksamhetsår som 

behovsutredningen har kommit fram till att det är nödvändigt. Hur 

stort behovet är avgörs således i ruta 1 – utreda tillsynsbehovet enligt 

MB – och kan därför se olika ut mellan olika verksamhetsår. Ruta 

nummer 4 – följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten enligt MB – 

ska för länsstyrelsens kulturmiljöfunktions del enbart göras varje år 

som insatsen i ruta nummer 3 genomförs. Den gula rutan längs till 

höger – bedriva tillsynen effektivt och kompetensutveckla personalen i 

tillsynsfrågor – har inte heller någon ram. Detta på grund av att 

insatserna i den inte har någon plats i årscykeln, utan ska genomsyra 

allt det tillsynsarbete som länsstyrelsen utför. 

Gula rutor (ruta nummer 1, 2, 4 samt rutan längst till höger) visar de 

insatser i tillsynsarbetet som är gemensamma för all 

tillsynsverksamhet enligt MB. Kulturreservat ska inom de insatserna 

ses som ett tillsynsobjekt bland en rad andra. Den orangea rutan 

(nummer 3) är den enda insatsen som länsstyrelsens 

kulturmiljöfunktion själv behöver ansvara för. 

Sammanfattningsvis visar modellen att tillsynen av kulturreservat är 

en del av det samlade tillsynsarbete enligt MB som bedrivs av 

länsstyrelsen. Vid en snabb blick i MTF kan kraven på länsstyrelsens 

tillsyn av kulturreservat verka omfattande. Sett till ett större 

sammanhang av krav på tillsyn enligt MB, är kraven på tillsyn för just 

kulturreservat begränsade. Det som krävs för de flesta av de i 

modellen illustrerade insatserna är att kulturmiljöfunktionen 

medverkar i länsstyrelsens samlade tillsynsarbete genom 

behovsutredningen, framtagandet av tillsynsplanen och uppföljningen 

av tillsynsverksamheten. Vid denna medverkan bör 

kulturmiljöfunktionen se till att länets kulturreservat inkluderas som 

tillsynsobjekt. 

4.2 Vad säger utvärderingens resultat? 

Utvärderingen visar att hälften av länsstyrelserna har inkluderat 

kulturreservaten i sin utredning av tillsynsbehovet. Lika stor andel av 

länsstyrelserna har upprättat en tillsynsplan för varje år där 

kulturreservaten ingår. Det är inte möjligt att se något mönster av att 

de län med fler kulturreservat i högre utsträckning än de länen med 

färre har en upprättad tillsynsplan. 

Utvärderingen visar också att 8 av 18 länsstyrelser både har utrett 

tillsynsbehovet och genomfört tillsyn av minst ett kulturreservat. Sex 

av dessa länsstyrelser har genomfört insatserna i ruta 1–3 i 

tillsynscirkeln (se figur 1). Två länsstyrelser har inte genomfört steg 2, 

upprättat en tillsynsplan som inkluderar kulturreservat. Det innebär 

också att fem länsstyrelser har utfört tillsyn utan att utreda 

tillsynsbehovet. De har alltså hoppat över ruta 1–2. 

Enkäten som besvarats av länsstyrelserna visar att 14 av 18 har 

genomfört någon form av tillsyn av kulturreservaten. Majoriteten av 
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länsstyrelserna, nio stycken, har utövat tillsyn av alla kulturreservat 

inom sitt län. Utvärderingens resultat visar att de sätt som flertalet 

länsstyrelser utövar tillsyn idag är uppföljning av skötselplan och -

avtal, planering av skötselåtgärder och platsbesök med 

protokollföring. Länsstyrelsens förvaltande och tillsynande ansvar 

blandas samman och flertalet länsstyrelser utför tillsyn som är på en 

mer detaljerad nivå än vad som är nödvändigt. Samtidigt menar flera 

länsstyrelser att de har svårigheter att mäkta med ett formellt 

tillsynsarbete utöver det omfattande arbete som förvaltningen innebär 

och att kraven på tillsyn är för höga i relation till hur många 

tillsynsobjekt som länen har. Denna uppfattning hör samman med 

föreställningen att kraven på tillsyn av kulturreservat är omfattande. 

Det som tillsynscirkeln (figur 1) istället förmedlar, är att tillsynsarbete 

av kulturreservat innebär relativt att få insatser som är specifika för 

kulturreservaten och därmed kulturmiljöfunktionens eget ansvar. 

Majoriteten, 14 av 18 länsstyrelser, har inte följt upp och utvärderat 

sin tillsynsverksamhet. De har alltså inte genomfört ruta 4 i 

tillsynscirkeln. Detta kan försvåra länsstyrelsens möjlighet att ta 

ställning till värdet av utförd tillsyn. 

Kravet i MTF att länsstyrelsen ska kompetensutveckla sin personal i 

tillsynsfrågor, bland annat gällande kulturreservat, följs i låg grad. 

Under 2014–2016 har 3 av 18 länsstyrelser uppfyllt detta krav. 

Sammanfattningsvis visar enkät- och intervjusvaren att ingen 

länsstyrelse har genomfört insatserna i rutorna 1–4 i tillsynscirkeln 

och därtill kompetensutvecklat sin personal. Tre länsstyrelser har 

genomfört insatserna i rutorna 1–4 men inte kompetensutvecklat sin 

personal under den studerade perioden. 

4.3 Varför ser det ut som det gör? 

Utifrån analys av materialet framkommer flera förklaringar till att 

majoriteten länsstyrelser inte följer lagstiftarens intention om att 

tillsyn ska genomföras utifrån ruta 1–4 i tillsynscirkeln. En förklaring 

till att de allra flesta länsstyrelser inte fullt ut genomför samtliga 

insatser anges vara att de upplever en osäkerhet kopplad till hur en 

korrekt tillsyn ska bedrivas. Det kan också grunda sig på att 

länsstyrelsen först har utrett tillsynsbehovet, men sedan kommit fram 

till att något sådant behov inte förelåg det verksamhetsåret. En annan 

förklaring som präglar intervju- och enkätsvar är att länsstyrelserna 

nedprioriterar tillsynsansvaret på grund av bristande resurser. Det 

innebär att dessa länsstyrelser aktivt frångår ansvaret uttryckt i 

förordningar, därför att de inte ser syftet med tillsynskraven. En 

förklaring till varför tillsynen nedprioriteras är att länsstyrelserna inte 

uppfattar det som att kulturreservat är ett prioriterat område inom 

kulturmiljöarbetet. 

Ytterligare en förklaring till varför majoriteten av de krav på tillsyn 

för kulturreservat inte efterföljs kan vara att länsstyrelsen har dubbla 
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roller som den förvaltande och den tillsynande instansen. Då 

kulturreservatsskyddet utgör en relativ liten del av länsstyrelsernas 

samlade kulturmiljöarbete, är det i många fall samma person som 

ikläder sig både den förvaltande och tillsynande rollen. Av enkät- och 

intervjusvar framkommer att länsstyrelsen i vissa fall anser sig ha en 

god överblick över kulturreservatens tillstånd, även utan ett formellt 

tillsynsarbete. Insynen i kulturreservatens status kommer sig av att 

länsstyrelsen har en ständigt pågående kontakt med brukare i 

kulturreservaten och genom egna besök. Att utöver den förvaltande 

rollen också utöva en mer formell tillsyn, kan möjligtvis betraktas av 

länsstyrelserna som att det ger liten utdelning i förhållande till 

arbetsinsatsen. 

4.3 Rekommendationer 

Utifrån slutsatserna presenterade ovan väljer Riksantikvarieämbetet att 

lämna följande tre rekommendationer för länsstyrelsens tillsynsarbete 

för kulturreservat. 

Vid införandet av kulturreservat som skyddsinstrument i MB 1999 

kan man tolka ambitionsnivån för det nya områdesskyddet som hög. 

Arbetet med kulturreservatsfrågor och tillsynen av desamma utgör 

idag dock en förhållandevis liten del av länsstyrelsernas samlade 

kulturmiljöarbete. Länsstyrelsens tillsyn av kulturreservat bör därför 

anpassas efter hur användningen av skyddsinstrumentet ser ut. Detta 

är möjligt om länsstyrelsen följer tillsynscirkeln som presenterats 

ovan. Inom insatserna som illustreras i tillsynscirkeln finns nämligen 

samordningsvinster inom länsstyrelsens egen organisation. 

Kulturmiljöfunktionen bör således kunna samordnas sig med 

länsstyrelsens övergripande tillsynsverksamhet som ska 

genomföras enligt MB. Med detta avses utredning av tillsynsbehovet, 

upprättande av tillsynsplan och uppföljning och utvärdering av 

tillsynsverksamheten. Länsstyrelsens tillsynsverksamhet kommer då 

att följa kraven enligt MB med tillhörande förordningar.  

Samordningsvinster finns, utöver de tillsynsgemensamma insatserna 

inom länsstyrelsen som nämnts ovan, dessutom inom den insatsen 

som kulturmiljöfunktionen själv behöver ansvara för – den allmänna 

övervakningen av kulturreservatet. Inom den finns möjligheter till 

ökad intern samordning av tillsyner av samma område. 

Exempelvis kan samordning göras av länsstyrelsernas funktioner för 

landsbygd, naturvård och kulturmiljö. Ytterligare en vinst med ökad 

samordning av länsstyrelsens tillsynsfrågor kan vara erfarenhetsutbyte 

mellan handläggare. Tillsynsarbetet i kulturreservatsfrågor är, som 

nämnts tidigare, inom de flesta länsstyrelser relativt litet till sin 

omfattning, medan tillsynsarbetet i stort inom myndigheterna är mer 

omfattande och kan därför erbjuda erfarenhet och upparbetade 

arbetsrutiner. 

Den sista rekommendationen som Riksantikvarieämbetet lämnar i 

samband med den här utvärderingen handlar om att länsstyrelsen bör 
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arbeta för att få till stånd en systematisk tillsyn med inarbetade 

rutiner. Rekommendationen bottnar i kravet på effektivitet i 

tillsynsarbetet. Länsstyrelsen ska därutöver inte göra mer än vad som 

krävs utifrån behovsutredningen och omfattningen av kulturreservat i 

länet. Detta är nyckelfaktorer som talar för en rättssäker tillsyn. Det är 

av samma anledning önskvärt att länsstyrelsen gör skillnad mellan sin 

förvaltande och tillsynande roll genom att i möjligaste mån låta de 

olika uppgifterna hanteras separat. Detta i syfte att kunna tillämpa en 

rättssäker tillsyn även av sig själv som förvaltare. Rutiner bör också i 

förlängningen vara tidsbesparande för länsstyrelsen. Detta antagande 

görs av två anledningar. För det första tydliggörs vad som ingår i 

tillsynen genom att systematisera arbetet, vilket också bör underlätta 

planeringen av densamma. Vidare kan överlämning till nya 

handläggare i och med detta förenklas och arbetet bli mindre 

personberoende. För det andra möjliggör ett systematiskt 

tillsynsarbete för länsstyrelsen att lägga ambitionsnivån för tillsynen 

utifrån sin resursprioritering. Detta kan exempelvis göras utifrån att 

rangordna insatser i tillsynsplanen utifrån en aktualitetsordning. Ett 

annat sätt kan vara att i tillsynsplanen planera vissa insatser årligen, 

medan andra insatser planeras med mindre tätt intervall.  
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