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Förord

Varför fällde dom aldrig almama?
På våren 1971 blev Sverige världsberömt för den omtumlande striden 
om almama. En tunnelbaneuppgång skulle dras fram under almama i 
Kungsträdgården i Stockholm. Det fanns det demokratiskt fattade 
beslut på. Men en snabbt växande utomparlamentarisk aktion för 
almaraas bevarande visade att den representativa demokratin inte 
alltid kunde ta sin representativitet för alldeles given. Man var 
uppenbart tvungen att se på planeringsfrågor i klarare medvetande om 
betydelsen av existerande miljövärden. Den gången visade sig detta 
vara helt möjligt, när man väl accepterat almamas roll i staden. Man 
fick söka ett annat läge för den beslutade tunnelbaneuppgången.

1992 antogs utan någon större uppståndelse en detaljplan för kvarteret 
Larmtrumman i Göteborg efter ett mycket segdraget planarbete. 
Planen hade under arbetets gång redovisat ganska solida strävanden 
att värna kvarterets kulturhistoriska värden. I den slutliga versionen 
hade dock dessa strävanden reducerats till i sammanhanget 
blygsamma anspråk på bevarande av huvuddelen av gatufasaderna. 
Risken för ersättningsanspråk enligt plan- och bygglagen, PBL, hade 
lagt sordin på ambitionerna. Efter att planen blivit klar övertogs dock 
kvarteret av en ny ägare, som visade sig intresserad av att bevara 
kvarteret helt i enlighet med kulturmiljövårdens ursprungliga 
önskemål. Det gick tydligen att få någon sorts lönsamhet även på den 
lösningen, med en fastighetsägare som såg möjligheterna i kvarterets 
kulturvärden.

Där ser man - eller...? - Frågan är vad vi ser. Antikvarier, planerare, 
kommunpolitiker och lagstiftare får säkert olika associationer av dessa 
båda exempel. Det är ganska självklart att vi alla i första hand ser det 
vi vill se, utifrån våra attityder till och våra eventuella roller i kultur
miljövården. Alla kan nog enas om att det var bra att det gick bra för 
almama och Larmtrumman och att det är roligt när det går att rädda 
kulturvärden i den yttre miljön som förefaller tillspillogivna. Men är 
det solskenshistorier - bortsett från att almstriden är en av efterkrigs
tidens viktigaste händelser i demokratihänseende? Kan man dra några 
upplyftande slutsatser om kulturmiljövården för framtiden av dem -
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bland alla de mindre upplyftande fall som så lätt dominerar bilden?

En iögonenfallande slutsats är att det trots allt gick bra för almama 
och Larmtrumman. Dvs trots att man lagligen fattat beslut om, enligt 
den lagstiftning som gällde 1971 respektive 1992, att det inte skulle 
gå på det sättet. Det leder till den i viss mening upplyftande slutsatsen 
att man aldrig skall misströsta. Så länge skadan inte är skedd finns det 
alltid hopp om att få de krafter som hotar miljöns kulturvärden att 
komma på bättre tankar.

Ser man däremot till funktionsdugligheten hos den fysiska 
planeringen, blir det lika uppenbart att denna vare sig lyckats 
åstadkomma det resultat som i backspegeln visat sig både möjligt och 
önskvärt, eller ens lyckats fullfölja de mindre önskvärda avsikter som 
var de båda lagliga beslutens egentliga innebörd. Det ger inte några 
särskilt respektingivande utgångspunkter för att behandla den fysiska 
planeringen och NRL/PBL- systemet som redskap för kultur- 
miljövården. Planeringslagstiftningen går tydligen inte att lita på - 
vare sig när den synes gagna eller när den synes missgynna kultur
miljövårdens intressen. Så var det före NRLV PBL-reformen och det 
tycks inte vara annorlunda nu.

Trots detta har den organiserade kulturmiljövården länge sökt stärka 
sin delaktighet i den fysiska samhällsplaneringen. Kan det verkligen 
bära sig, eller har man när allt kommer omkring gjort sig orealistiska 
förväntningar om vad den fysiska planeringen genom NRL/PBL- 
reformen skulle kunna innebära för omsorgen om miljöns kultur
värden?

Utanförskap och innanförskap i planeringen
Det har sedan flera decennier varit en uttalad samhällelig strävan att 
integrera kulturminnesvården i den fysiska samhällsplaneringen. 
Kulturminnesvården har vidgat perspektivet från vad man kallat ett 
monumenttänkande till ett miljötänkande och verksamhetsfältet som 
helhet har från 1988 kommit att betecknas kulturmiljövård.. 
Miljötänkandet har ställt anspråk på ett breddat inflytande på den yttre 
miljöns förvaltning och gestaltning och därmed på en bredare 
förankring i den fysiska planeringen av kulturmiljövårdens intressen.

I praktisk planering möter så antikvarier och planerare situationer där 
man trots uppenbart gemensamma syften och ömsesidig professionell 
respekt förundras över varandras hållning till själva planerings- 
uppgiften. Förundran gäller planerares tilltro till planeringens 
möjligheter, respektive antikvariers obenägenhet att dra nytta av dessa 
möjligheter för kulturmiljön. Den motsvaras av en ömsesidig förund
ran över att bli uppfattad så, när man engagerat och nyanserat söker 
bidra till det gemensamma syftet. Värdegemenskapen får dock 
normalt överbrygga förhållandet att man inte alltid begriper sig på 
varandras professionella trossatser. Kvar ligger ändå ett grundläggan
de kommunikationsproblem och ruvar, som nog hänger ihop med att 
man har lite olika föreställningar om integrationen av kulturmiljö
vården i den fysiska planeringen.

Det är inte så alldeles enkelt att veta om kulturmiljön vinner eller 
förlorar på att det är lite dunkelt på den här punkten. Det är väl inte 
uteslutet att det kan vara god taktik från antikvarisk synpunkt att spela 
med en kombination av innanförskap och utanförskap i den fysiska 
planeringen. Man bygger då på att lagstiftningen ställer uttryckliga



anspråk på att de mest betydelsefulla delarna av det yttre kulturarvet 
ändå skall skyddas. Det må ankomma på kulturmiljövårdens olika 
intresseföreträdare att välja sina strategier i det avseendet. Men ändå 
inte helt och hållet. Den samhälleliga kulturmiljövården bedrivs i hög 
grad genom den fysiska planeringen och måste organiseras utifrån 
detta. Kulturmiljövården är en del i planeringsverksamheten och dess 
verksamhetsformer har därigenom en avgörande betydelse för dess 
faktiska resultat. I praktiken väsentligt större än vad lagen som sådan 
har.

Kulturmiljövård är heller inte bara en fråga om resultat i form av 
skyddade värdefulla objekt och miljöer. Det är ett förhållningssätt till 
förvaltningen och gestaltningen av den yttre miljön som helhet. I den 
delen har den organiserade samhälleliga kulturmiljövården ett ansvar 
för att ta del i de processer som formar miljön och också att göra 
andra aktörer delaktiga i omsorgen om kulturvärden, såsom en 
gemensam utgångspunkt för formandet av vår framtida miljö. Det 
förutsätter en långsiktig upplysningsverksamhet och att också 
kulturmiljövårdare och planerare närmar sig varandra, såväl i fråga 
om professionell kompetens som i förhållningssättet till den egna 
yrkesrollen.

För att nå därhän behöver båda grupperna vidga sina perspektiv, men 
de behöver också utveckla verksamhetsformer som kan omsätta en 
gemensam medvetenhet om miljöns kulturvärden i praktisk påverkan 
på förvaltningen och gestaltningen om den yttre miljön. Frågan är om 
den fysiska planeringen och de villkor som planeringslagstiftningen 
tillhandahåller, ger ändamålsenliga och hanterliga utgångspunkter för 
detta.

Klart är att planeringslagstiftningen som sådan är svårtillgänglig och 
att redan detta är ett hinder att överbrygga för en kommunikation över 
professionsgränsema mellan antikvarier och planerare. Det är också 
helt uppenbart att planeringslagstiftningen rymmer faktiska 
begränsningar för en kulturmiljövårdande behandling av den yttre 
miljön. Dessa behöver också tydliggöras om det ska gå att ge någon 
trovärdighet åt tanken på tvärfacklig samverkan och en integration av 
kulturmiljövården i den fysiska planeringen. Syftet med denna rapport 
är därför att från ett planerarperspektiv söka nyansera bilden av den 
fysiska planeringens och speciellt planeringslagstiftningens styrka och 
svagheter för kulturmiljövården.

Stockholm i juni 1994

Ivar Eklöf
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Inledning
Utgångspunkterna (Hösten 1992)
De samhälleliga utgångspunkterna
Utgångspunkten för den samhälleliga kulturmiljövården sammanfattas
1 portalparagrafen till kulturminneslagen, 1 kap 1 § KML:

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår 
kulturmiljö.
Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter 
skull visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar 
eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt 
möjligt undviks eller begränsas. ”

Målen för kulturmiljövården anges i Kulturmiljöpropositionen 
(1987/88:104) så här:

Kulturmiljövården skall:
- bevara och levandegöra kulturarvet,
- syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön,
- främja den lokala kulturella identiteten,
- möta hoten mot kulturmiljön,
- bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska 
sammanhang.

Vad kan samhällsplaneringen, i bemärkelsen fysisk planering, bidra 
med för att uppfylla dessa mål? Vilka möjligheter har den och vilket 
ansvar tillkommer planerare och planväsendets institutioner och 
myndigheter som en följd av detta?

Utgångspunkten för kulturmiljövården i den fysiska planeringen ges i
2 kap 6 § i naturresurslagen (NRL) som säger att:

"Mark och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av områdenas...kulturvärden...skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada...kulturmiljön.
Områden som är av riksintresse för...kulturminnesvården... skall 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. ”

Naturresurslagens regler gäller som utgångspunkt för tillämpningen 
av numera tolv olika mark- och miljölagar (de sk NRL-1 agama) och 
skall samordnas genom den fysiska planeringen enligt plan- och 
bygglagen (PBL). Lagen har sålunda på detta sätt formulerat det 
sammanhållande målet för kulturmiljövården och den fysiska plane
ringen.

De professionella utgångspunkterna
Vilken glädje kan då kulturmiljövården ha av den fysiska planeringen 
enligt NRL/PBL-systemet? Är det rimligt att ställa frågan så? Kultur
minneslagen talar ju om ansvar. Borde inte den intressanta frågan vara
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vad som är innebörden av det ansvar för kulturmiljövården, som 
genom NRL/PBL tillkommer den fysiska planeringen?

Är dessa två frågor möjligen samma fråga, ställd på två olika sätt? 
Delvis kan man se det så, men det är olika frågor, som i flera avseen
den ger ganska olika svar. Däri ligger en stor del av förklaringen till 
skillnaderna i planerares och antikvariers sätt att närma sig den fysis
ka planeringens roll i kulturmiljövården.

Kan det vara så att planerare funderar över vilken glädje kulturmiljö
vården kan ha av den fysiska planeringen, medan antikvarier funderar 
över vilket ansvar planeringen har för kulturmiljövården? Ja, i 
grunden är det nog så. Man läser lagen med de glasögon som 
yrkesrollen och den professionella traditionen har försett en med och 
NRL/PBL håller öppet för många synsätt.

De organisatoriska utgångspunkterna
I en mycket förenklad modell av kulturmiljövården i fysisk planering 
representeras kunskapen av den kulturhistoriska forskningen, 
avsikten (intresset) av den antikvariska verksamheten och redskapet 
av den fysiska planeringen. Om man lånar begrepp från en annan 
modell - beställar/utförar-modellen, som prövats som organisa
tionsmodell för kommunal verksamhet - kan man från dessa utgångs
punkter se relationen antikvarie - planerare som en beställar/utförar- 
relation i organisatoriskt hänseende. Det är där naturligt att beställaren 
fäster särskilt avseende vid sina möjligheter att genomdriva sina 
intentioner, medan utföraren ser sina egna handlingsmöjligheter, 
liksom beställarens kompetens att dra nytta av dessa, som mer 
givande för resultatet än själva ansvarsförhållandet. I det avseendet är 
modellen direkt överförbar på relationen antikvarie - planerare i den 
fysiska planeringen. Däremot är den det inte i fråga om den politiska 
styrningen, som med planlagstiftningens konstruktion närmast är 
knuten till utförarrollen.

Om man söker applicera samma modell på relationen forskare - 
antikvarie, så kan man visserligen se antikvariens uppgift att omsätta 
forskningsresultat i praktisk tillämpning som en utföraruppgift, men 
forskaren, eller forskningen, kan inte tillskrivas någon samhällelig roll 
som beställare. Däremot är det omvända förhållandet relevant för 
kulturmiljövård i fysisk planering. Den antikvariska verksamheten 
bygger sin legitimitet på systematiserad kulturvetenskaplig 
kunskapsuppbyggnad, vilket ställer den i en beställarrelation även till 
forskningen. Äntikvarie/forskar-relationen blir därigenom, även den, 
en beställar/utförar-relation.

Studiens utgångspunkter
3 exempel - 6 perspektiv
Organisationsmodellen sätter såväl forskare som planerare i ett 
likartat förhållande till den antikvariska verksamheten i planeringen. 
Studiens ena syfte har därför varit att låta forskare och planerare 
utveckla sina möjligheter, strävanden och verksamhetsbetingelser 
kring tre miljöexempel med olika kulturhistoriskt innehåll. Det är 
Markim-Orkesta i Vallentuna, Norderön i Storsjön och Vallgravs- 
stråket i Göteborg, som behandlats av en arkeolog, en kulturgeograf, 
respektive en bebyggelsehistoriker och av tre planerare, en för varje 
exempel. Utgångspunkten i de olika exemplen har av överskådlighets- 
skäl förenklats så långt att ett enda vetenskapligt perspektiv har förut
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satts ge området dess kultuhistoriska intresse och att detta också utgör 
det helt dominerande samhällsintresset i området. Denna del består av 
sex självständiga uppsatser, som parvis hålls samman av de tre 
miljöexemplen.

NRL, PBL och kulturen
Studiens huvuddel avser att med stöd av exemplen lyfta fram 
principiella aspekter på den fysiska planeringens och speciellt 
NRL/PBL-systemets roll i den samhälleliga kulturmiljövården. Den 
tar upp den ovannämnda frågan om sambandet mellan planeringens 
möjligheter och ansvar för kulturmiljön och ser på NRL/PBL- 
systemets innebörd för detta. Utgångspunkten är närmast moralisk: 
Planeringen ställer anspråk på öppenhet, systematik och 
genomsiktlighet i kulturmiljövårdens värdesystem för att kunna 
förvalta kulturmiljöintressen. Kulturmiljövårdens intressenter måste 
ha möjligheter till motsvarande inblick i planeringens 
verksamhetsbetingelser för att kunna spela den roll som systemet ger 
utrymme för och faktiskt också förutsätter.

Genomsiktligheten i ett så komplext och tekniskt system som 
NRL/PBL-systemet är allmänt låg. Så låg att man bl a kan diskutera 
om det egentligen är förenligt med strävan till öppenhet och 
demokratiskt direktinflytande på förvaltningen av den yttre miljön. 
Det är inte ens alldeles säkert att det är tillräckligt gripbart för de 
företrädare för olika samhällssektorer som har att bidra med den 
professionella informationsförsörjning som systemet bygger på.

Kulturmiljövården är också särbehandlad i NRL/PBL-systemet, på ett 
sätt som gör förhållandet mellan planlagstiftningen och den sektoriella 
speciallagstiftningen, KML, otydligt. Systemet uppfattas därmed lätt 
som en sekunda speciallagstiftning för kulturmiljövården, vilket inte 
gör dess möjligheter (och omöjligheter) rättvisa.

Vad som gör systemet rättvisa är å andra sidan inte alldeles lätt att 
säga, med de blandade signaler som det ger om bl a just 
kulturmiljövårdens frågor. Det går inte att svara på i alla avseenden, 
därför att systemet inte är och knappast heller avser att vara så 
entydigt att detta skulle vara möjligt. Det är emellertid principiellt 
intressant att pröva olika synsätt på detta, för att känna av vilka 
signaler NRL/PBL-systemet ger till den i sammanhanget centrala 
frågan - omsorgen om miljöns kulturvärden.

Resultatet (Våren 1994)
Grundfrågan i studien har varit den fysiska planeringens egentliga roll 
och uppgifter i den samhälleliga kulturmiljövården. Är det 
planeringens uppgift att skapa förutsättningar för att tillvarata den 
ärvda miljöns kulturvärden i formandet av den framtida? Eller är 
planeringens uppgift att visa hänsyn till kulturvärden och skydda 
värdefulla områden mot åtgärder som kan påtagligt skada 
kulturmiljön? I det första fallet har planeringen en offensiv roll i 
kulturmiljövården, i det senare en mera defensiv. Det senare antyder 
dessutom att tillvaratagandet av kulturvärden skulle vara någonting 
annat - lite vid sidan av - det egentliga formandet av den framtida 
miljön. Den tolkningen av planeringens roll i kulturmiljövården kan te 
sig lite krystad, men det är den av de båda som utgår från de uttryck 
som planeringslagstiftningen använder.
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Nu behöver man inte läsa lagen riktigt så, om man ser till dess helhet. 
Planeringens offensiva roll i kulturmiljövården är på många sätt en 
underförstådd utgångspunkt för hela planeringssystemets 
uppbyggnad. Lagen är bara ett ramverk kring vad som ändå måste 
vara en del i en samordnad samhällelig verksamhet för att föra 
kulturarvet vidare till vår framtida miljö. Men helheten i 
lagstiftningen är komplex och lagen behandlar mera samordningens 
och samverkans yttersta gränser, än käman i verksamheten som sådan. 
Det är lätt hänt att man hamnar lite vid sidan av planeringssystemets 
och planeringslagstiftningens sammanhållande struktur, om man tar 
fasta på enskilda detaljregler.

Det ska man å andra sidan inte behöva göra. Lagen måste vara rimligt 
tillgänglig för alla som förutsätts tillämpa den i sin verksamhet. 
Studien har dock visat att det många gånger är svårt att uppfatta 
systemets grundstruktur, bland alla speciella detaljer som gäller just 
kulturvärden. Det är dels en fråga om lagreglernas mentala 
uppfattbarhet för den som inte är djupt förtrogen med hela systemets 
uppbyggnad och detaljutformning. Men det är också en fråga om att 
motsättningarna i regelverket är för många för att det ska vara riktigt 
möjligt att betrakta dem som enbart variationer på ett bärande 
grundtema. Delar av reglerna passar helt enkelt inte till detta.

3 exempel - 6 perspektiv
De sex uppsatserna kring tre exempel har i projektet haft två 
näraliggande huvudsyften: Att belysa hur kulturhistorisk kunskap kan 
överföras till beslut om mark och bebyggelse och att ge infallsvinklar 
för analysen av NRL/PBL-systemets betydelse i sammanhanget. Det 
senare behandlas i rapportens huvuddel och den ger förklaringar till 
flera av de frågor som behandlas i exemplen. Den har därför placerats 
före exemplen i rapporten.

Exemplen behandlar hur målet att skydda kulturvärden kan uppnås 
inom lagstiftningens och planeringssystemets ramar, därför att det är 
så lagstiftningen definierar systemets kulturmiljövårdande huvudupp
gift (”..skall så långt möjligt skyddas..” 2:6 NRL) och det är lagstift
ningens effekter som varit föremålet för studien.

Det första exemplet, Markim-Orkesta, behandlar en situation där 
detta perspektiv varit helt relevant, därför att området är föreslaget att 
tas upp på Unescos världsarvslista. Ett villkor är då att det är skyddat 
genom någon form av reglering i den nationella lagstiftningen.

I de två andra fallen har samma perspektiv varit utgångspunkten, men 
exemplen visar upp en viss motsträvighet mot att inordna sig i 
lagstiftningens och planeringssystemets fållor. Exemplet Norderön 
visar på planeringsverksamhetens stora beroende av att ha en 
samlande kulturhistorisk utgångspunkt att utgå ifrån. Det pekar också 
på att denna utgångspunkt har en rent gestaltande funktion, som man i 
dialogen om miljöns utformning inte kan avvara - i alla fall inte helt. 
Exemplet ställer många invanda uppfattningar på huvudet, men 
tydliggör att kulturmiljövårdande fysisk planering är en gestaltande 
verksamhet, även när den ”bara” skyddar befintliga samband och 
sammanhang.

Exemplet Norderön är avsiktligt tillspetsat, men det tredje exemplet, 
Vall gravsstråket, visar upp samma fråga såsom en generell fråga för



den kulturmiljövårdande planeringen. Exemplet behandlar en 
innerstadsdel och kommer från flera infallsvinklar in på spänningen 
mellan kulturvärden som utgångspunkt för gestaltning, respektive som 
objekt för skyddsreglering. Det är ett genomgående avvägnings- 
problem i behandlingen av kulturvärden i ett dynamiskt förlopp, som 
förvaltningen av en innerstadsdel i kontinuerlig omvandling är.

Kulturmiljövården vid skiljovägen
Exemplen pekar mot att skillnaden mellan en defensivt skyddande 
och en offensivt tillvaratagande roll för den fysiska planeringen, inte 
enbart är en fråga om hur man läser lagens uttryckssätt, utan har en 
mer djupgående betydelse för kulturmiljövården i planeringen: Målet 
att skydda vissa kulturvärden genom planmässig reglering - den 
sektoriella kulturmiljövårdens strävan till sk säkerställande - 
konkurrerar delvis med målet att alltid behandla kulturvärden som en 
utgångspunkt vid åtgärder i den yttre miljön. Vilken betydelse denna 
konkurrens får beror mycket på vilka arbetsformer som används vid 
planering och beslut om åtgärder i den yttre miljön, men det har 
ytterst att göra med vad lagstiftningen primärt riktar sina anspråk mot 
- formerna för kunskapsförmedling, samordning och samverkan , eller 
ramarna för aktörernas rättigheter och skyldigheter, i förhållande till 
miljön och till varandra.

I den del problemet ligger i planeringens arbetsformer borde dessa 
kunna utvecklas i en riktning där de båda målen skulle kunna förenas 
och samverka med varandra. Den utveckling av planeringsformer som 
pågått under 90-talet pekar på nya möjliga vägar för detta. Bland 
annat den framväxande användningen av MKB (miljökon
sekvensbeskrivningar) såsom arbetsform för alternativsökning och 
utveckling av kunskapsunderlag till beslut om miljöförändringar.

Samtidigt kan man dock se ett mönster i utvecklingen där det 
kvalificerade skyddet, av fysiskt väldefinierade och välavgränsade 
objekt, vinner terräng på den generella omsorgens och den 
samordnade kulturmedvetna gestaltningens bekostnad. Uppdrivna 
anspråk på specificering och reglering av skyddvärda objekt holkar ur 
föreställningen om kulturvärden som en aspekt på miljön som helhet 
och tenderar att behandla kulturvärden som en form av 
markanvändning, hänförlig till vissa områden, men inte till andra. Den 
traditionella planeringstekniken och den gemensamma strävan hos 
såväl exploateringsintressenter, planerare som kul turmiljö vårdare att 
ha kulturmiljöintressena under kontroll, driver på en sådan utveckling. 
Lagreglerna i NRL/PBL går i samma riktning och detta hänger nära 
samman med systemets grundläggande strävan att så välavgränsat 
(och enkelt) som möjligt dela upp rättigheter och skyldigheter mellan 
många aktörer i ett decentraliserat beslutssystem. Detta kan gagna ett 
objektinriktat säkerställande av särskilda kulturvärden, men det är 
svårare att förena med en kulturmiljövårdande fysisk planering, som 
måste bygga på så svårfångade ting som helhetssyn, samordning, 
samverkan och kulturmiljövårdande attityder.

NRL, PBL och kulturen
Den ursprungliga tanken, att bara genom att beskriva NRL/PBL- 
systemets bakgrund, idé, möjligheter och begränsningar, ge en platt
form för bättre dialog över professionsgränserna, har visat sig 
otillräcklig. Det existerande systemet blir svårtillgängligt utan alterna
tiv att relatera sina slutsatser till. Beskrivningen har därför komplette-
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rats med några alternativa möjligheter, som samlats under rubriken 
”Önskelistan”. Önskelistan är inte i första hand avsedd som förslag till 
lagreformer, även om den är skriven så, utan är ett sätt att sålla fram 
vilka faktorer som ter sig mest avgörande för kulturmiljövårdens vill
kor i NRL/PBL-systemet och försöka finna öppningar till nya vägar. 
Den leder också in mot en övergripande slutsats i avsnittet ”Utvägen”.

Kulturmiljövården - den udda NRL-sektorn.
Det som gör planeringslagstiftningens möjligheter och begränsningar 
så svåra att både beskriva och att uppfatta är att man samtidigt 
beskriver en spegelbild av kulturmiljövårdens sektorlagstiftnings 
begränsningar. NRL/PBL-systemet bygger på att den fysiska 
planeringen samverkar med de sektorverksamheter på mark- och 
miljöområdet som omfattas av lagsystemet. Sektorerna har sina mål 
och sina genomförandemedel, medan planeringen har ett övergripande 
samordnings- och intresseavvägningsmål och sina grundvillkor och 
genomförandeinstrument för detta.

Kulturmiljösektom skiljer sig emellertid från övriga NRL-sektorer 
genom att ”sektorlagstiftningen” för bevarande av den byggda miljöns 
kulturvärden ligger i själva planlagstiftningen, PBL. Det finns 
visserligen en sektorlagstiftning, kulturminneslagen (KML), som 
medger bevarandereglering av bebyggelse, men den är inte ansluten 
till NRL-lagama och den är exklusivt inriktad på bevarande av 
”synnerligen märklig”bebyggelse. Den motsvarar därmed inte tillämp
ningsområdet för hushållningsbestämmelsema i NRL. I stället har 
särskilda instrument för bevarandereglering av bebyggelse lagts in 
direkt i plan- och bygglagen. PBL medger därmed den bevarande
reglering enligt NRLs hushållningsregler som KML inte förmår.

Att reglerna för bevarande av bebyggelse ligger i planlagen PBL är 
helt i linje med regleringen, av byggnader och byggande i övrigt. 
Byggandets villkor är så nära förknippade med markanvändningens 
villkor att de av många skäl reglerats gemensamt, både i lagen och i 
praktiken. Samma ömsesidiga beroende gäller även för förvaltningen 
av den byggda miljön och det är därför logiskt att omsorgen om dess 
kulturvärden också reglerats i plan- och bygglagen.

Det kan därför vara svårt att både se och värdera betydelsen av att 
skillnaden gentemot villkoren för andra NRL-sektorer ändå finns, 
liksom vilka effekter den får för den samhälleliga kulturmiljövårdens 
villkor. Slutsatsen av studien är emellertid att denna skillnad har stor 
betydelse, både för planeringslagstiftningens lagtekniska utformning 
och tillämplighet och inte minst för hur dess tillämpningsmöjligheter i 
praktiken uppfattas och hanteras.

Bevarandereglering enligt PBL- en möjlighet som hämmar.
De vidgade bevarandemöjlighetema i PBL har samtidigt fått en till- 
bakahållande effekt på omsorgen om kulturvärden såsom allmän 
utgångspunkt för förvaltning och gestaltning av den yttre miljön. Det 
hänger samman med att inte bara markanvändningen, utan också det 
rena markinnehavet, har en dominerande betydelse för fördelningen 
av rättigheter och skyldigheter i PBL.

Omsorg om bebyggelsens kulturvärden förutsätts bara i begränsad 
omfattning få påverka det fastighetsvärde som är kopplat till marken 
och dess möjliga användning. Anspråk som går längre behandlas som 
ersättningsgilla intrång i fastighetsägarens rättigheter och uppfattas
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därför i hög grad som just intrång. Den tekniska utformningen av 
bevaranderegleringen i PBL är också inflätad i den ordinära 
hänsynsregleringen på ett sätt som ger all reglering av befintlig 
bebyggelse en anstrykning av intrång.

Även om sålunda ersättningsmöjlighetens egentliga syfte varit att 
möjliggöra en ren bevarandereglering inom plan- och bygglagens ram, 
så har dess effekt snarare blivit att hänsyn till kulturvärden betraktas 
som intrång i fastighetsägarnas rättigheter. Att bevarandereglema, 
liksom de ersättningsregler som är förknippade med dessa, placerats i 
den allmänna samordningslagstiftningen PBL och inte i en sektorlag, 
underblåser uppfattningen att hänsyn till kulturvärden är ersättnings- 
berättigande.

Låt kulturmiljövården bli som andra !
Att reglerna för aktiv bevarandereglering sitter i PBL gör dem 
dessutom svårtillgängliga för staten och sektororganisationen. Det 
rimmar inte med normalföreställningen om statens roll i NRL/PBL- 
systemet, dvs föreställningen att staten är huvudman för riksintressen 
och att den statliga sektororganisationen har egna genomförandemedel 
för deras förvaltning.

Från ekonomisk (ersättnings-)synpunkt har det knappast någon 
betydelse att regleringsinstrumenten för bevarande sitter i PBL och 
inte i en statlig sektorlagstiftning. Inga ersättningspengar är ändå i 
omlopp och om så vore skulle de ändå ha mariginell betydelse i 
förhållande till markanvändningen, när det gäller att skapa uthålliga 
forvaltningsbetingelser för kulturvärden. Sakligt sett skulle sålunda 
förhållandet stat - kommun i fråga om den byggda miljöns 
kulturvärden mycket väl kunna vidareutvecklas enligt den modell som 
man har valt i NRL/PBL. Men modellen vänder upp och ner på 
normalföreställningama om.systemets funktionssätt och detta stör 
kommunikationen mellan systemets aktörer. Det har också blivit för 
mycket för lagstiftaren att hålla ordning på.

En kulturmiljölag (kulturvårdslag) som både stat och kommun har 
gemensam tillgång till skulle hjälpa. Kanske inte i sak - som för
stärkning av kulturmiljövårdens formella positioner. Det är heller inte 
det primära. Det viktiga är att den skulle göra det lättare att se vad 
som är vad i NRL/PBL-systemet och därmed tydliggöra sektorverk
samhetens och planeringens roller i kulturmiljövården.

Med en kulturmiljölag i ryggen skulle man också kunna minska 
behovet av detaljregler i plan- och bygglagen så att den bättre klarade 
sin basfunktion, att organisera förvaltningen av den yttre miljön, med 
omsorgen om miljöns kulturvärden såsom en av flera grundläggande 
utgångspunkter.

Man kan behöva hjälpa den utvecklingen på traven. En betydelsefull 
del är att utveckla dialogen mellan kulturhistoriker och planerare om 
planeringens försörjning med kulturhistorisk information och 
planeringsunderlag. Det är en huvudfråga i uppsatserna kring de tre 
exemplen. Man kan behöva hjälpa lagstiftningen på traven också. Till 
att tydliggöra att kulturmiljövård är en fråga om långsiktigt 
samhällsansvar och förutsätter en medveten och uthållig samverkan 
mellan många aktörer, t ex. Man ska kanske inte vänta sig så 
revolutionerande förändringar i den riktningen. Men man kanske kan 
komma en bit på väg redan genom att öka medvetenheten om
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lagstiftningens bakgrund, utgångspunkter och effekter. Det är det som 
”NRL PBL och kulturen” vill göra.

Vad ska hända nu då?
Resonemangen om lagstiftningens effekter kan bitvis ge intryck av att 
hela NRL/PBL-systemet är moget för papperskorgen, men det är en 
vrångbild till följd av det valda perspektivet. Systemet är i grunden 
robustare än så, även om det rymmer målkonflikter i sina 
kulturmiljövårdande funktioner. Man ska sålunda inte överskatta 
NRLVPBL-systemets förmåga att driva fram och formellt garantera en 
kulturmiljövårdande fysisk planering. Men man ska heller inte 
underskatta dess betydelse som informationssystem och offentligt red
skap för att organisera samordning och samverkan med den opinion 
för omsorg om kulturarvet som växer sig allt starkare i samhället.

Analysen av NRL/PBL har fokuserat de delar som har särskild 
betydelse för kulturmiljövårdens speciella villkor i systemet. Det 
innebär att den i hög grad koncentrerats till plan- och bygglagens 
nyckelfunktion och den särskilda bevarandereglering som tagits in i 
denna. Rent tekniskt utgår beskrivningen från de lagregler som gällt 
från reformen 1987 och går punktvis ganska djupt in i en analys av 
just dessa. Det har varit nödvändigt att konsekvent hålla fast vid dessa 
för att ge resonemangen stadga. Medan projektet pågått har dock en 
översyn av PBL och ett förslag till miljöbalk vuxit fram och det finns 
kanske anledning att vänta att den formella bakgrunden till 
resonemangen blir kortlivad i många detaljer. Däremot skulle det vara 
överraskande om de frågor beskrivningen tar upp skulle bli inaktuella 
genom de pågående reformarbetena.

Miljöbalksarbetet pekar mot en utvecklad kulturmiljölagstiftning, 
vilket är det mest lovande. PBL-översynen pekar mot en 
uppstramning av den kulturhistoriska medvetenheten i planeringen, 
vilket inte är betydelselöst heller. Men frågorna - de dilemman som 
NRL/PBL sökt lösa på sitt sätt och som PBL-översynen och 
miljöbalken kanske löser på ett annat - dem kommer man knappast 
ifrån. Man måste ha i minnet att en planeringslagstiftning i hög grad 
handlar om en balansering av en rad samhälleliga dilemman och 
målkonflikter. Så frågorna lär nog finnas kvar, även om deras 
formella uttryck förhoppningsvis kan ändras till det bättre.
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Upptakten
-nya kultur- och planerings- 
tänkanden

Genombrottet
Det vidgade kulturperspektivet
Kulturmiljövård hette fram till 1988 kulturminnesvård. Begreppet 
kulturmiljövård etablerades genom Kulturmiljöpropositionen 
(1988:104), för att bekräfta en inriktningsförändring i den 
samhälleliga omsorgen om det yttre kulturarvet. En förändring som i 
realiteten pågått under flera decennier. Det traditionella 
”objekttänkandet” inom kulturminnesvården hade vidgats till vad man 
kallat ett ”miljötänkande”. Skillnaden bestod i att man i synen på 
förvaltningen av det yttre kulturarvet tagit in de rumsliga samband 
som utgjort objektens betingelser i tiden och som länkar ihop dem till 
upplevbara sammanhang även i dag.

Omsorgen om kulturellt betydelsefulla rumsliga sammanhang förde 
fram kulturminnesvården som ett aktivt samhällsintresse i den fysiska 
planeringen. Denna tillskrevs därmed en direkt kulturvårdande 
funktion, vilket innebar en vidgning av det allmänna krav på hänsyn 
till kulturvärden, som alltid underförstått hade gällt. Även formellt, 
från åtminstone 1931 års stadsplanelag och framåt.

Det praktiska genombrottet för denna förändrade syn kom med den 
fysiska riksplaneringen i början av 1970-talet. Den innebar att statens 
roll i den fysiska planeringen - som redan då var en verksamhet för 
vilken kommunerna bar huvudansvaret - förändrades från att vara 
allmänt lämplighets- och rättsövervakande, till att direkt företräda 
vissa nationellt och regionalt betydelsefulla markanvändnings- miljö- 
och resurshushållningsintressen. Samhällets intresse av att nyttja den 
fysiska planeringens samordningsmöjligheter i kulturvårdande syften 
introducerades därmed som ett statligt intresse. Detta skedde samtidigt 
med att staten böljade släppa sina övergripande planeringsbefogen- 
heter till kommunerna, till förmån för ett kommunalt självbestämman
de i enlighet med intentionerna i den kommunindelningsreform som 
avslutades 1974.

Det statskommunala dubbelkommandot
Det blev på det sättet lite konstigt. Kulturminnesvården - som vid den 
tiden sågs som en så genomgjutet statlig uppgift att till och med den 
statliga sektororganisationen med självklarhet också kallades 
kulturminnesvården - tillfördes kompletterande påverkansmöjligheter 
på förvaltningen av den yttre miljön, men i en form som staten 
samtidigt strävade att avhända sig ansvaret för, till förmån för ett 
kommunalt självbestämmande. De nya påverkansmöjlighetema kunde 
inte användas annat än i samverkan med kommunerna, men några 
pretentioner på att använda dem i annat än i de områden som särskilt 
behandlats som riks- eller regionalt intressanta i den stats-kommunala 
fysiska riksplaneringen fanns inte heller.

Arten av påverkansmöjlighet föll också utanför det normala för ett
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statligt sektorintresse. I stället för att såsom andra statliga sektorer på 
mark- och miljöområdet, ha tillgång till regeringsinstrument för att 
genomföra sektorintresset där detta var prioriterat, så fick 
kulturminnesvården del i ett kommunalt samordningsinstrument. 
Detta betydde i sak att samhället inte tänkte sig ett sektoriellt 
genomförande av den vidgade omsorgen om det yttre kulturarvet. 
Man avsåg i stället att åstadkomma detta genom samordning. Staten 
var högsta planeringsövervakare och kunde bevaka att instrumentet 
inte användes på något olämpligt sätt i riksintresseområden. Men det 
var ändå bara en defensiv bevakning. Initiativrätten till att aktivt 
utnyttja den fysiska planeringens spelmöjligheter var sedan länge ett 
kommunalt privilegium (det sk kommunala planmonopolet).

Instrument till låns
Om man ser till den goda saken - omsorgen om kulturmiljön - 
behövde man ju inte fästa så stort avseende vid om samhällets aktiva 
redskap för detta tillförts kommunerna eller den statliga 
sektororganisationen. Samhällsplaneringen bedrevs trots allt i 
samverkan stat - kommun och var man inte överens om intentionerna 
så skulle man ändå inte nå så långt. Ett sektoriellt regeringsinstru
ment kunde knappast användas i direkt strid med de kommunala 
planeringsintentionema. Samförstånd stat - kommun borde då leda till 
samma resultat i sak och staten kunde ställa anspråk på ett sådant 
samförstånd i de områden av intresse för kulturminnesvården som 
utpekades i den fysiska riksplaneringen (FRP).

Det var emellertid inte så, som lite försåtligt sagts ovan, att den 
samhälleliga kulturminnesvården tillfördes ett redskap för att hantera 
samband och sammanhang, om än i den kommunala fysiska 
planeringens form. Det var den gamla vanliga fysiska planeringen 
som tillskrevs aktivt kulturmiljövårdande uppgifter. Den hade redan 
regeringsinstrument, stads- och byggnadsplaner, som när det gällde 
den byggda miljön kunde reglera inte bara rumsliga sammanhang, 
utan också detaljer i miljöns utformning. Eftersom regleringsinstru- 
menten redan fanns, så var det bara att se till att de utnyttjades för de 
kulturmiljövårdande uppgifter som de möjliggjorde.

Genomförandet som kom bort
Vid tiden för introduktionen av den fysiska riksplaneringen var 
planering för bebyggelse den helt dominerande inriktningen i den 
fysiska samhällsplaneringen. Dess lagliga bas hette till och med 
byggnadslagen (BL) och och var från 1947. Den hade således 
tillkommit i slutfasen i det svenska agrarsamhället med bl a c:a 2500 
primärkommuner och en jämförelsevis låg urbaniseringsgrad. 
Markanvändning för bebyggelse var något särskilt. Stad och land var i 
lagens föreställning skilda åt.

En bygglagutredning var tillsatt 1968 och den fysiska riksplaneringen 
utvecklades delvis genom delreformer i byggnadslagen och delvis 
genom riksdagsuttalanden, i olika omgångar. Bygglagreformen lät 
vänta på sig och man fick lov att utveckla den kommunala 
översiktsplaneringen parallellt med pågående lagreformarbete för att 
få instrument för den resurshushållningsplanering som FRP behövde.

När den fysiska riksplaneringen avslutat sitt sk planeringsskede och 
gick in i ett genomförandeskede kring 1978, var fortfarande 1947 års 
byggnadslag gällande planlagstiftning och denna utnyttjades då för 
FRPs genomförande. Genomförandet hade inte behandlats som något
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särskilt skede i den fysiska riksplaneringen. Den omfattade ett 
inventeringsskede, ett programskede och ett planeringsskede. 
Genomförandeskedet uppstod - därför att planeringsskedet hade tagit 
slut - innan man hade fått den planeringslagstiftning som man hade 
haft anledning att vänta sig när man drog igång FRP i slutet på 60- 
talet.

Man hade i den fysiska riksplaneringen hur som helst inte gjort något 
stort nummer av genomförandefrågoma, så staten fick fick lov att 
använda de styrmedel som stod till förfogande för detta och däri 
utgjorde byggnadslagens planprövningssystem en central del. Det 
vore också fel att påstå att någon egentligen skulle ha tänkt sig något 
annat.

När staten så, i slutet av 70-talet, började pröva kommunala 
detaljplaner utifrån nya utgångspunkter visade sig staten många 
gånger fästa större avseende vid dessa utgångspunkter i förhållande 
till etablerad planeringspraxis än vad kommunerna kanske hade 
föreställt sig. Gamla segdragna planärenden som efter många års 
förhandlingar letat sig fram till fastställelseprövning vägrades till slut 
fastställelse för att de stred mot riksplaneringens intentioner.

Därmed kom en markerad motsättning till stånd mellan statlig 
hushållningsplanering och kommunal bebyggelseplanering. Det 
uppfattades som att staten vridit ett vitalt samordningsinstrument för 
samhällsutveckling ur händerna på kommunerna för att använda det 
till sektoriell resurshushållning i ett riksperspektiv. Principiellt sett var 
detta alldeles sant, men kanske inte så omstörtande och heller inte så 
överumplande, efter sex - sju års förberedelser. Rent symboliskt var 
det dock dramatiskt och ledde till allt skarpare kommunala anspråk på 
att riksintressena måste lagregleras - i grunden för att få ordning på 
spänningarna mellan två svårförenliga planeringssträvanden.

Förvaltning - länken mellan förändring och bevarande
Utvecklingen gick mot en ökad polarisering mellan förändrings- 
inriktad kommunal bebyggelseplanering och bevarandeinriktad 
sektoriell hushållningsplanering. Kulturminnesvården hamnade - 
genom att den i sin vidgade form var hänvisad till den fysiska 
planeringen som styrmedel - i skärningspunkten mellan de båda olika 
planeringsinriktningarna. (För tydlighetens skull: Även sektoriella 
exploateringsintressen, som storindustrilägen, djuphamnslägen, osv, 
behandlas bevarandeinriktat i hushållningsplaneringen. Målet är att 
skydda den exploateringsbara markresursen. Ianspråktagandet - 
genomförandet - ligger utanför planeringsformens huvudsyften.)

Vad hade då kulturminnesvården, som måste betecknas som ett 
typiskt bevarandeintresse, där i mittfältet att göra? Det låter sig 
enklast förklaras om man för in begreppet förvaltning, som länk 
mellan förändring och bevarande.

Bebyggelseutveckling består av såväl förvaltning som av föränd
ringar. Förändringarna anpassar och stimulerar denna förvaltning och 
kan också om man vill betraktas som en del i själva förvaltningen. 
Det är en fråga om i vilken skala man betraktar förloppet. Förvalt- 
ningsvolymen hos bebyggelsekapitalet representerar ett kanske femtio 
gånger så stort ekonomiskt värde som den årliga fömyelsevolymen.

Bevarande består på motsvarande sätt av såväl skydd som förvaltning.
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Det yttre kulturarvet är genomgående ett uttryck för mänsklig på
verkan på den yttre miljön. Det är för sitt fortbestånd därigenom i 
väsentliga delar också beroende av en fortgående aktiv mänsklig för
valtning. Skydd är därigenom inte det egentliga målet för kultur
miljövårdens resurshushållningsintressen. Skyddet måste kopplas till 
ett genomförandeled, i form av förvaltning, för att bli meningsfullt.

Förvaltningsintresset ger sålunda kulturmiljövården starka gemen
samma drag med den traditionella bebyggelseplaneringen, i strävan att 
organisera en stimulans till aktiv samverkan mellan många aktörer om 
nyttjandet av den yttre miljön. Annars kan inte incitamenten till 
fortsatt omsorg om miljöns kulturvärden upprätthållas.

Utvecklingsbehovet
Den byggda miljön som resurs - men för vad?
Bevarande av den byggda miljön var fram till 1970-talet knappast 
någon framträdande fråga, vare sig hos allmänheten eller hos 
samhällets instutitioner. Intresset växte emellertid snabbt då man 
upptäckte att vi under 60-talet byggt bort inte bara bostadsbristen och 
trafiknätens begränsningar, utan också mycket av den svenska 
stadsbygdens identitet och kulturella egenart. Ett sökande efter 
bevarandeinriktade arbetsformer för den fysiska planeringen böljade 
växa fram, parallellt med - men inte direkt betingat av - kulturminnes
vårdens insteg i den fysiska riksplaneringen. Det fanns ett uppenbart 
behov av bevarandeplanering och det knöt naturligt samman planerare 
och kulturminnesvårdare i sökandet efter metoder för detta. Likaså 
sökte man efter rent formella möjligheter att med byggnadslagens 
regler hävda bevarandeintressen i värdefulla bebyggelsemiljöer. Det 
gällde då inte enbart hänsyn vid förändringar, utan också ett faktiskt 
bevarande av bebyggelse, i sk bevarandeområden.

Så här i efterhand kan man konstatera att man fann en lite väl finurlig 
lösning till detta problem. En av de metoder man fastnade för byggde 
på en regleringsmöjlighet som senare kom att hamna i allmänt 
vanrykte. Inte primärt för hur den hade utnyttjats i bevarandesyfte, 
men bevarandeintressena fick också en släng av sleven. Den är därför 
väl ägnad att ta som utgångspunkt för att belysa det klimat i vilket 
bevarandefrågoma kom att behandlas i NRL/PBL-ref ormen.

I en rapport från ett seminarium i Visby, byggnadsvårdsåret 1975, 
rekommenderade planerare och kulturminnesvårdare samfällt en 
kombination av nybyggnadsförbud och program för dispensgivning, 
såsom instrument för bebyggelsehantering i sk bevarandeområden. 
Bland de syften som senare kom att redovisas som vägledande för 
NRL/PBL-ref ormens utformning nämndes avskaffande av just 
nybyggnadsförbud och dispenser som ett av de allra främsta. Under 
loppet av några år, i slutet av 70-talet och i början av 80-talet, hade 
det uppstått ett allmänt politiskt samförstånd om att dessa företeelser 
var av ondo för en sund fysisk planering.

Det problem som hade uppmärksammats allt mer var att kommunerna 
kunde utnyttja nybyggnadsförbuden - som var avsedda att ge rådrum 
för planering och planläggning inom ett visst område - till att 
permanenta detta rådrum och ta styckebeslut i form av dispenser i 
vaije enskilt lovärende som uppkom i området.
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Vad som sakligt sett var problemet med detta är inte lika lätt att reda 
ut som att det naturligtvis var otillbörligt av samhället att förbehålla 
sig detta rådrum under oöverskådlig tid. Genom detta åsidosatte man 
också det som gav samhället legitimitet som samordnare av allmänna 
och enskilda bebyggelseintressen, nämligen planering och planlägg
ning. Detta blev allt tydligare när kommunerna, som sedan länge hade 
ensamrätt till initiativet till planläggning, under 70-talet också böljade 
få mer eller mindre fullständiga dispensmöjligheter. De kunde därmed 
befria sig själva från de krav som i grunden var avsedda att förmå dem 
att planera.

Bebyggelsemiljön - den ömsesidiga resursen
Idén med nybyggnadsbegreppet i byggnadslagen var att samhället 
skulle ha inflytande över nyinvesteringar i bebyggelse av någon bety
delse. Sk nybyggnadsåtgärder krävde därför lov. I dessa ingick inte 
enbart nya byggnader, utan även ombyggnader som var ägnade att 
förlänga en befintlig byggnads livstid. Var det fråga om investeringar 
som byggde på eller förutsatte samordning och samverkan mellan 
flera fastighetsägare (sk tätbebyggelseåtgärder) så skulle kommunen 
göra en plan för det berörda området innan man fick ge lov till sådana 
åtgärder.

Avsikten med kravet på planläggning var inte bara att ge överblick 
över olika åtgärders konsekvenser för kringliggande fastigheter, utan 
också att få bekräftelse på att åtgärderna var intressanta både för 
samhället och för fastighetsägarna i området. Annars skulle man i 
princip göra en felinvestering genom att inte utnyttja den före
kommande viljan till tätbebyggelse på de ställen där tätbebyggelsens 
speciella poäng, dess tillgänglighets- eller ”infrastrukturella” egenska
per, kunde nyttjas på det samhällsekonomiskt, eller åtminstone kom- 
munalekonomiskt, bästa sättet.

Infrastrukturella egenskaper är ett lite tekniskt influerat uttryck för 
vad som skulle kunna kallas ömsesidighet i markanvändningen. Ett 
avloppsnät ligger bäst där flera har råd att ansluta sig till det och där 
dessa inte har fritt utsläpp i rabatterna eller i sjön som ett ekonomiskt 
och praktiskt gynnsammare alternativ. Det är en enkel, teknisk, 
illustration till det som är typiskt i tätbebyggelsesituationer och som 
tilltar ju mer komplex situationen blir. Infrastruktur är ett lite svår- 
fångat begrepp som betecknar de nätverk som betingar möjligheterna 
att använda en viss fastighet på en viss plats på olika sätt. Man talar 
om teknisk infrastruktur, såsom vägar, vatten och avlopp och om 
social infrastruktur, som skola, hälsovård, samlingslokaler, mm. Med 
ökande tätbebyggelsegrad stiger markanvändningens beroende av 
fastigheternas infrastrukturella sammanhang. Man skulle tillspetsat 
kunna säga att det som är karaktäristiskt för tätbebyggelse, till skillnad 
från areell markanvändning, är att markanvändningsbetingelserna 
ligger utanför fastighetsgränsen.

Detta har betydelse för kulturmiljövårdens möjligheter att agera i den 
fysiska planeringen, eftersom kulturvärden i miljön inte är någon form 
av markanvändning, utan närmast är att betrakta som just en 
ömsesidig egenskap i miljön.

Handlingsfrihet på anständiga villkor
Meningen med nybyggnadsförbuden var sålunda att ingen skulle 
investera i åtgärder som kunde försvåra en samordning av allmänna
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och enskilda intressen vid en kommande planläggning. Meningen 
med tätbebyggelseförbudet var att samhället skulle ha skaffat sig 
kontroll över denna samordning (genom planering och planläggning) 
innan man fick ge lov till åtgärder i området. Ordvalet gav en 
förbudsprägel åt vad som egentligen var anspråk på medvetenhet, 
långsiktighet och delaktighet för berörda, vid beslut om bebyggel
seåtgärder.

Vad man än kallade det så stack det naturligtvis i ögonen att samhället 
syntes sitta och samla på sig handlingfrihet genom olika förbud. 
Likaså att kommunerna, vars samordningsansvar dessa förbud var till 
för att befrämja, kunde ge sig själva dispens ifrån dem och samla 
handlingsfrihet även på längre sikt. Åtminstone om detta skedde utan 
att kommunerna utvecklade det som gav dem legitimitet som 
samordnare i markanvändningsfrågor, nämligen uppbyggnaden av en 
beslutsberedskap genom planering och planläggning. Att sedan de 
långvariga nybyggnadsförbuden inte var något generellt fenomen, att 
de många gånger berodde på trångmål som kommunerna oförskyllt 
försatts i av tex 1955 års VA-lag, mm, spelade inte så stor roll när 
man stod i begrepp att generellt decentralisera makten över 
planeringen till kommunerna. Man blev tvungen att bygga in spärrar i 
lagstiftningen mot att kommunerna otillbörligt samlade på handlings
frihet, utan att ställa någon motprestation i utsikt.

Bevarande kräver medvetenhet och planmässig beredskap
Genom att förorda nybyggnadsförbud med program för dispens- 
givning såsom regleringsform i bevarandeområden kom kultur
minnesvården att liera sig med kommunernas strävan att utveckla 
lättadministrerade former för att upprätthålla en handlingsfrihet för 
bebyggelseförändringar. Det ligger ju nära till hands att det blir så 
även om det knappast är en sammankoppling som man normalt tänker 
sig. Om samhället inte riktigt har bruk för den befintliga miljön, i de 
former som har varit upphovet till att den tillkom, så får man tänka 
över vad man vill använda den till i stället. Då tonar dess möjligheter 
som potentiell resurs för angelägna förändringar fram. Dessa möjlig
heter ter sig speciellt värdefulla om man inte har något riktigt grepp 
om vilka dessa angelägna förändringar är och inte har någon 
planmässig beredskap för hur de skall tillgodoses.

Förvaltnings- och bevarandeperspektivet på den byggda miljön kräver 
då en hög medvetande- och beredskapsnivå hos den kommunala 
planeringen för att man ska kunna se den befintliga miljöns 
möjligheter och inte ska behöva samla på förfall som en potentiell 
förändringsresurs. Man kan säga att det var detta - den höga 
medvetande- och beredskapsnivån - som man i lagreformarbetet 
ifrågasatte om den kommunala planeringen rent allmänt var mäktig.
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Reformen
- hushållningens, decetrali- 

seringens, och handlings
frihetens lagstiftning

Utgångspunkterna
Det allmänna Iämplighetsvillkoret
När lagreformarbetet gled in på sitt tredje decennium, 1980-talet, hade 
man sålunda fullt utvecklade frihetsrörelser på två fronter att ta hand 
om. Kommunerna skulle ha sitt självbestämmande i fråga om den 
yttre miljöns utformning och behövde därför få statens aspirationer 
och pretentioner på det området under hanterlig kontroll. Fastighets
ägarna kunde inte anständigtvis behöva tillhandahålla handlingsfrihet 
för kommuner som inte kunde, eller inte ville, upprätthålla ett aktivt 
planmässigt initiativ i fråga om den byggda miljöns utveckling. 
Kommunerna skulle ha sin frihet och fastighetsägarna sin.

Vad reformen i grunden krävde var därför nya spelregler för 
förhållandet mellan den fysiska planeringens huvudaktörer: stat, 
kommun och fastighetsägare. Målet för verksamheten - den goda 
miljön - var däremot inte ifrågasatt. Med all respekt för strävandena 
att ge innehållet, den goda miljöns egenskaper, ett framåtsyftande och 
spänstigt uttryck i lagen, så var det spelreglerna som var reformens 
kärnfråga.

Boven i dramat var det synbarligen så oskyldiga ”allmänna lämplig- 
hetsvillkoret”, som sammanfattade byggnadslagens principiella 
utgångspunkter för behandlingen av den byggda miljön. Det stod i 5 § 
BL, andra stycket, som lydde:

För att mark skall få användas till tätbebyggelse förutsattes, att den 
vid planläggning enligt denna lag prövats från allmän synpunkt 
lämpad för ändamålet.

Detta innebar att åtgärder, som hade betydelse utanför den egna 
fastigheten (tätbebyggelseåtgärder), fick vidtas endast om de var 
önskvärda från kommunal synpunkt och inordnade i ett sammanhang 
(en plan) och att denna accepterats som lämplig från allmän synpunkt 
av staten (genom fastställande av planen).

Den omvända bevisföringen
Syftet med det allmänna Iämplighetsvillkoret var i sak inte egentligen 
kontroversiellt. Ingen menade i grunden något annat än att åtgärder 
som hade betydelse utanför fastighetsgränserna behövde samordnas 
och att detta måste ske på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Det 
var sättet att komma fram till hur detta skulle åstadkommas och 
makten att avgöra vad som krävdes, som man behövde tillföra mera 
medvetenhet, spänst och ömsesidigt ansvar mellan aktörerna.

Vad man i princip behövde göra var att vända lite på bevisbördan i 
planeringssystemet. Man behövde ange mål och ramar för verksam-

23



heten och säga att åtgärder - i stället för att vara allmänt förbjudna tills 
de befunits lämpliga - var tillåtna om de svarade mot målen, höll sig 
inom ramarna och inte krävde planläggning för att kunna samordnas 
över fastighetsgänsema. Det allmänna lämplighetsvillkoret fick vika 
för en hinderslöshetsprövning där samhället fick ett tydligare anspråk 
på sig att motivera varför en åtgärd eventuellt var olämplig, i stället 
för att luta sig mot villkoret att den skulle ”prövas lämplig”.

I sak kan skillnaden mellan vad som är lämpligt och vad som inte är 
olämpligt tyckas subtil. Väl subtil kanske, för att motivera ett 
lagreformarbete som skulle komma att ta 19 år att genomföra. Man 
kan säga att skillnaden mellan vad som är lämpligt och vad som inte 
är olämpligt inte är något annat än en definitionsfråga. Men just detta 
är ingen obetydlig fråga. Den leder in mot det som kan sägas vara hela 
NRL/PBL-reformens grundfråga och samtidigt dess grundproblem: 
Vem ska definiera?

Både staten och kommunerna var utsatta för tryck - från kommuner 
respektive fastighetsägare - som gick ut på att de hade tolknings
företräde i lämplighetsfrågor som inte motsvarades av någon överläg
sen lämplighet, förmåga, eller beredskap, att identifiera eller hantera 
dessa frågor. Ambitionen var oftast både hög och vällovlig. Det 
yttersta syftet - en god miljö - var allmänt accepterat, men när ambi
tionen översteg den genom planering dokumenterade intentionen och 
likaså förmågan att aktivt hantera genomförandet av den, då löpte man 
risk att köra fast i ambitiös vanmakt.

Miljöplanering i trångmål
Detta var ett genuint dilemma för lagreformarbetet. Den övergripande 
resurshushållningsplaneringen (FRP), satte press på den kommunala 
utvecklingsplaneringen, som-i sin tur kunde pressa fastighetsägarnas 
forvaltningsbetingelser ner i botten för att behålla sin handlingsfrihet. 
Man var tvungen att lätta på trycket, men man hade egentligen behov 
av att öka det. Stigande komplexitet i samhällsutvecklingen och ökan
de miljömedvetenhet gjorde den övergripande resurshushållnings
planeringen allt angelägnare. Den gamla föreställningen - att miljön 
räckte till för alla samhällssektorer att sköta sitt, bara de fördelades 
lämpligt i rummet - hade fått vika för en medvetenhet om en tilltagan
de trängsel mellan övergripande mark- och miljöintressen.

För egentligen första gången i mark- och miljölagstiftningens historia 
blev man tvungen att se samhällsintresset av en långsiktigt god för
valtning av den yttre miljön, inte enbart som en uppsättning mål, utan 
som ett reellt trångmål. Man behövde utveckla det långsiktiga skyddet 
av vitala resurser i den yttre miljön, men kunde inte behandla vare sig 
den ordinära utvecklingsplaneringen, eller den löpande förvaltningen 
av den yttre miljön, såsom buffertar för detta. Det kan diskuteras om 
man egentligen gjorde så tidigare heller, men instrument för detta 
fanns i lagstiftningen och exempel på överutnyttjande av dessa gick 
också att lyfta fram. Decentraliseringssträvandena krävde nu att lagen 
garanterade att så inte kunde ske i fortsättningen.

De lösningar man sökte var konsekvenser av detta - ett behov av att 
ventilera ut ett övertryck från ett växande antal frågor och ett långt
gående och ingående samhällsansvar i den fysiska planeringen, utan 
att ändå släppa ut alltför många väsentligheter. Hoppet fick ställas till 
att man skulle kunna koncentrera både statens och kommunernas
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intressesfärer till väsentligare frågor, för att kunna garantera en 
erforderlig handlingsfrihet för kommuner respektive fastighetsägare, 
inom de ramar som därmed gavs.

Reformens villkor
De utgångspunkter för NRL/PBL-reformen som ovan beskrivits, var i 
viss mån revolutionerande, men det fanns inga avsikter eller 
förutsättningar att genomföra någon revolution i fråga om plan
väsendets struktur och verksamhetsformer. Vad man närmast efter
strävade var en renodling av den uppgiftsfördelning som på formella 
och informella grunder redan fanns, så att parterna skulle klara att 
fylla sina uppgifter utan väsentligt ökade krav på insatser från någon. 
Ett absolut villkor var att några sådana ökade krav i alla fall inte 
skulle drabba kommunerna.

Man hade därmed ganska enkla huvudlinjer att utgå ifrån. Staten för
knippades med skyddsinriktad resurshushållningsplanering, kommu
nerna med utvecklingsinriktad bebyggelseplanering och fastighets
ägarna med genomförande och förvaltning. Allt var respektabla sam
hällsintressen som var inbördes beroende av varandra.

Kommunerna skulle fungera som sammmanhållande länk i plane
ringen, mellan staten å ena sidan och fastighetsägarna å den andra. 
Man tänkte sig en hierarkisk turordning (även om man samtidigt ville 
undvika en sådan), där stat och kommun först bedrev resurs
hushållningsplanering och därefter kommunen bedrev utvecklings- 
planering i samverkan med fastighetsägarna, inom ramen för denna.

Planeringens gränser
Någon form av forvaltningsplanering, som kunde tänkas vara en för 
kulturmiljövården intressant variant för att sluta kretsen av planerings
former - resurshushållning - utveckling - förvaltning - ingår inte i 
modellen för den fysiska planeringen. Det är visserligen en sanning 
med modifikation, men i princip bygger modellen på att samhället 
utövar erforderligt inflytande på förvaltningen av miljön genom att ge 
och inte ge, tillstånd till förändringar. Det förutsätts ligga i fastighets
ägarnas intresse, i lika hög grad som samhällets, att förvalta sina 
fastigheter på bästa sätt inom ramen för de rättigheter och tillstånd 
som har givits dem.

Planering får då i stället vara samhällets sätt att reda ut och förbereda 
vilka tillstånd man vill ge respektive inte vill ge, på olika platser och i 
olika situationer, för att nå en från allmän synpunkt lämplig utveck
ling och förvaltning av den yttre miljön. Systemets räckvidd blir 
därmed (i princip) begränsat till sådana åtgärder som kräver tillstånd 
för att få utföras. Systemet är också begränsat till sådana egenskaper 
hos den yttre miljön och sådana aspekter på förändringar av den, som 
det kan anses vara ett samhällsintresse att bevaka när man prövar om 
tillstånd skall ges till en åtgärd.

Detta kan synas som ett bakvänt sätt att beskriva något så naturligt 
som att samhället inte skall planera för åtgärder man inte kan påverka, 
eller pröva tillstånd till åtgärder från utgångspunkter som det inte är 
något samhällsintresse att bevaka. Denna tanke var dock en mycket 
central punkt i hela NRL/PBL-reformen, som reformarbetet gick ut på 
att försöka ringa in. Det var detta som det allmänna lämplig-
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hetsvillkoret i byggnadslagen ansågs som alltför ospecifikt för att 
kunna garantera. Man må ha vilken uppfattning man vill om huruvida 
samhället hade tagit sig an lämplighetsavgöranden orättmätigt, i 
onödan, utan att ha beredskap eller förmåga att hantera dem, eller vad 
det kunde vara. Det gick inte att ha kvar en grundregel som kunde 
uppfattas som att den inte bara legitimerade, utan till och med krävde 
detta. Man tvangs därför i stället definiera vilka intressen som det var 
samhällets uppgift att bevaka och tillgodose vid beslut om åtgärder i 
den yttre miljön.

Från bygglag till planlag
Planeringslagstiftningen fick genom detta i PBL en helt omvänd 
grundprincip: I stället för att tillstånd skulle lämnas enbart om en 
åtgärd var lämplig, så skulle tillstånd lämnas om den inte enligt ett 
antal uppräknade kriterier var olämplig. Det innebar ett totalt 
systemskifte för planeringslagstiftningen, där dock den nya ordningen 
paradoxalt nog var svår att skilja från den som tidigare hade gällt. 
Gamla välbekanta regler gick in i det nya systemet, men i en ny 
funktion, genom den samtidiga decentraliseringen av ansvaret för den 
yttre miljöns utformning till kommunerna.

Det allmänna lämplighetsvillkorets sakliga innebörd, som fanns 
uppräknad i 12 och 13 § i byggnadsstadgan (BS), överfördes till 2 kap 
PBL som ”Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och 
vid lokalisering av bebyggelse”. Ytligt sett såg det ut att vara samma 
sak i en nyare tappning. Det var anspråk som tidigare ställts på 
kommunerna för att de skulle få igenom sina planer, men som de nu 
hade ansvar för att själva bevaka. Anspråken hade emellertid också - 
genom den omvända bevisföringen - fått en uttalad funktion såsom 
rättighet för samhället att hävda just dessa intressen. En rättighet som 
samtidigt var förknippad med en skyldighet att motivera varför man 
ville hävda dem på ett visst sätt, på en viss plats, eller i en viss situa
tion.

Vilken av dessa tre signaler - ansvar att bevaka, rättighet att hävda och 
skyldighet att motivera - som tonar fram starkast ur lagstiftningen kan 
man ha olika uppfattningar om. Det är dock knappast någon tvekan 
om att de två sista, som har betonats av reformen, blivit relativt sett 
starkare på den förstas bekostnad. Annars hade det egentligen inte 
funnits tillräcklig anledning att göra någon riktigt genomgripande 
reform.

NRL/PBL-systemet introducerade med detta en uppdelning av ansvar 
och skyldigheter, rättigheter och befogenheter, mellan planväsendets 
aktörer, som gjorde systemet både öppnare och tydligare än tidigare 
ordning, men samtidigt mera svåröverskådligt och motsägelsefyllt. 
Man kan säga att det är genom detta som planlagstiftningen - på gott 
och ont - tar steget från att vara en traditionell sektorlagstiftning för 
bebyggelse, till att bli en egentlig planeringslagstiftning för den yttre 
miljön.

Den omvända bevisföringen och rätten till pågående markan
vändning - den ena ventilen
Det ökade trycket på den fysiska planeringens förmåga gjorde som 
sagt att man behövde vädra ut ett övertryck för att lämna handlings
frihet åt såväl kommuner som fastighetsägare. Den mest generella 
åtgärden var slopandet av det allmänna lämplighetsvillkoret till 
förmån för den omvända bevisföringen vid lovprövning enligt PBL.
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Den omvända bevisföringen var i sig lätt att introducera i lagstiftnin
gen. Den kommer till uttryck i 8 kap 11-12 § PBL som säger att 
ansökningar om lov skall bifallas om inte vissa uppräknade hinder 
föreligger. Ett sådant är om åtgärden inte motsvarar de allmänna 
intressen som enligt vad som ovan sagts räknas upp i 2 kap PBL. Där 
hänvisas också till hushållningsbestämmelsema NRL, vilka tas upp i 
det följande. Det är de övergripande planerings- och resurshus- 
hållningskraven som står i dessa kapitel. Om en åtgärd strider mot 
dem så ska sålunda inte (eller behöver i varje fall inte) en ansökan om 
lov bifallas.

En sådan regel skulle dock innebära att man från fastighetsägarens 
perspektiv var tillbaka vid nolläget i fråga om handlingsmöjligheter 
om kommunen kunde motivera att det fanns något allmänt skydds- 
intresse (som t ex framtida bebyggelse), som gjorde vidare åtgärder på 
hans fastighet olämpliga. Han hamnade i så fall i samma osäkerhet 
som de gamla nybyggnadsförbuden gav. Vad skulle han göra under 
tiden och hur lång skulle den tiden kunna bli? Man införde därför en 
särskild princip, som redan tidigare gällt för de areella näringarnas 
markanvändning, men inte för den byggda miljön - den sk rätten till 
pågående markanvändning.

Rätten till pågående markanvändning innebär, i den form som den 
infördes i PBL, egentligen två olika saker. Dels är den en rätt att vidta 
vissa förbättringsåtgärder på en fastighet, vilka vid en övergång till en 
annan markanvändning i en nära framtid kan te sig som onödiga 
investeringar. Det var detta som låg bakom nybyggnadsbegreppet och 
nybyggnadsförbuden enligt BL. Dessa var, krasst uttryckt, ett medel 
för samhället att undvika onödiga kostnader vid ett eventuellt behov 
av att lösa in en fastighet för att genomföra en plan för en ny 
markanvändning. Den möjligheten begränsades genom rätten till 
pågående markanvändning i PBL. Fastighetsägaren fick rätt att vidta 
vissa uppräknade åtgärder även om de var olämpliga med hänsyn till 
de allmänna intressena i 2 kap PBL och hushållningsbestämmelsema 
i 2 o 3 kap NRL.

Den andra innebörden av rätten till pågående markanvändning har 
närmare anknytning till dess ursprung i de areella näringarnas 
markanvändning. Den innebär en spärr mot att anspråk på hänsyn till 
allmänna intressen ska innebära en sådan begränsning i villkoren för 
verksamheten på fastigheten, att ”den pågående markanvändningen 
avsevärt försvaras . Med detta menas då att begränsningen har en inte 
obetydlig ekonomisk effekt för verksamheten och därmed även för 
fasti ghets värdet.

NRL/PBL-reformen slog ihop dessa två innebörder till en frizon för 
fastighetsägare, som samhället fick erbjuda något mera lockande för 
att kunna influera. Därmed hade man skapat den ena ventilen - den 
mellan samhället (det allmänna) och fastighetsägarna - som det 
ovannämnda övertrycket i planeringssystemet ställde anspråk på.

Resurshushållningsplanering stat - kommun och det kommunala 
självbestämmandet - den andra ventilen
Någon med rätten till pågående markanvändning (PM) analog 
konstruktion av ventilen för förhållandet stat - kommun var däremot 
inte tänkbar. Rätten till PM innebar ju, för att inte hyckla med detta, 
en begränsning av samhällets möjligheter att råda över den yttre 
miljöns utveckling och förvaltning. Statens inflytande på den
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kommunala planeringen skulle ju avse resurshuhållning av nationell 
betydelse. Den kunde man inte med berått mod offra till förmån för en 
schablonregel för kommunalt självbestämmande, som staten fick 
erbjuda något mera lockande alternativ för att kunna påverka eller 
bryta igenom. Kommunerna hade dessutom sedan länge - genom det 
kommunala planmonopolet - både huvudredskapet och därmed det 
underförstådda huvudansvaret för den yttre miljöns utveckling. 
Resurshushållningen måste åstadkommas genom samverkan stat - 
kommun. Samverkan behövde organiseras så att utrymmet för det 
kommunala självbestämmandet över den yttre miljöns utveckling blev 
så klart som möjligt, inom resurshushållningsplaneringens ram.

I huvudsak kan resurshushållningsplanering beskrivas som samordnad 
sektorien markanvändningsplanering. Man koordinerar, samhälls
sektorerna emellan, sina specifika markanvändningsintressen, till 
ömsesidigt beaktande vid tillståndsgivning enligt respektive sektor
lagstiftning. Parallelliteten mellan den statliga och den kommunala 
organisationen - som utgångspunkt för en samordnad resurshus
hållningsplanering - var dock begränsad. Staten representerade något 
20-tal samhällssektorer med väsentliga mark- och miljöintressen 
medan kommunen som huvudansvarig företrädde en enda - be
byggelsemiljön - en jättesektor med mångfacetterade uppgifter, men 
som sektoriellt markanvändningsintresse ändå bara en.

Grundprincipen var dock enkel. Samhället skulle organisera tillstånds- 
givningen till förändringar som påverkade den yttre miljön så att man 
åtminstone inte trampade varandra på tårna, sektorintressen och 
tillståndsmyndigheter emellan. Samordningsansvaret las på kommu
nerna som hade tillgång till samordningsredskapen - planerings
instrumenten - med beslutsbefogenheterna förlagda på politisk nivå, i 
kommunfullmäktige. Länsstyrelserna skulle fungera som statlig 
intressesamordnare och företrädare för staten i planeringsfrågor. (Så 
att kommunerna hade en part och inte ett 20-tal disparata statliga 
intressenter att samordna resurshushållningsplaneringen med.)

För att en ömsesidighet i intressebevakningen skulle vara möjlig 
behövde alla sektorer gemensamma regler, för behandling av 
ömsesidiga allmänna markanvändningsintressen, att åberopa vid 
tillståndsgivning enligt de olika sektorlagama. De regler av detta slag 
som redan fanns varierade mellan sektorlagarna, eftersom dessa 
tillkommit vid olika tillfällen och med olikartade, mer eller mindre 
snävt definierade syften. Sådana gemensamma regler gavs genom 
tillkomsten av naturresurslagen (NRL). Dess hushållnings- 
bestämmelser gjordes likformigt tillämpliga såsom allmänna intressen 
att beakta vid beslut enligt ursprungligen 9, sedemera 12, olika mark- 
och miljölagar.

Detta gjorde att även staten kunde åta sig att hålla ordning på sitt eget 
handlande, i enlighet med den med kommunerna gemensamma över
siktsplaneringen. Den kommunala översiktsplanen gjordes obliga
torisk för att fungera som ett, om inte formellt, så ändå moraliskt, 
bindande dokument över övergripande allmänna markanvänd
ningsintressen och som ett principavtal mellan stat och kommun om 
hur riksintressen skulle tillgodoses. För att bekräfta detta gavs stat och 
kommun vissa möjligheter till ömsesidigt inflytande på tillstånds- 
beslut enligt respektive sektorlagstiftningar. (Plan- och bygglagen har 
här den dubbla rollen som planeringslagstiftning och som sektor
lagstiftning för bebyggelse.) Statens anspråk på den kommunala 
planläggningen och tillståndsgivningen skulle bevakas av länssty-
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relsema och skulle bara avse sektoriella mark- och miljöintressen av 
nationell betydelse (riksintressen).

Systembygget
Den enkla grundmodellen
Figuren nedan föreställer NRL/PBL-systemet som det vanligen brukar 
redovisas i grafisk form. NRL framställs som en ”paraply”-lag vars 
hushållningsbestämmelser ska tillämpas vid beslut enligt de 12 lagar 
som är knutna till NRL (1 kap 2 § NRL). Meningen är att tillstånd en
ligt var och en av lagarna ska prövas mot de krav som ställs i respek
tive lag, men att dessutom hushållningsbestämmelsema i 2 och 3 kap 
NRL ska vägleda besluten.

PLANSYSTEMET

Fig 1. Plansystemet i grafisk fonn, enligt 
kursmaterialet till NRL/PBL-utbildningen 
1987. Op, dp och oh står for respektive över
siktsplan. detaljplan och områdesbestäm
melser. Spec, lag står fór de övriga 11 lagar, 

förutom PBL, som är knutna till NRL, enligt 
1 kap 2 § NRL.

Hushållningsbestämmelsema säger att 
områden, som har särskilt viktiga egen
skaper för något samhälleligt intresse, så 
långt möjligt skall skyddas mot mot 
åtgärder som kan påtagligt skada de 
viktiga egenskaperna hos området. Det 
kan gälla både exploateringsintressen 
och bevarandeintressen. Varken möjlig
heter att anlägga en djuphamn eller 
gruva, eller möjligheter att bevara en 
reproduktionslokal för ädelfisk eller ett 
ängsladelandskap ska i onödan även
tyras genom beslut enligt de 12 NRL- 
lagama.

För att tillgodose detta ska den kommu
nala planeringen för användning av 
mark och vatten ha hushållnings
bestämmelsema som utgångspunkt och 
inriktas mot att dessa ska kunna till
godoses. Hushållningsintressenas inne
börd och anspråk ska samordnas i den 
kommunala översiktsplaneringen, så att 
alla myndigheter som lämnar tillstånd 
och genomför åtgärder enligt de 12 
NRL-lagama kan veta vilka intressen de 
skall beakta vid sina respektive beslut. 
Beslutsmyndighetema ska alltså pröva 
att kraven enligt den egna lagen är 
uppfyllda och dessutom att beslutet inte 
åsidosätter NRLs hushållningsbe
stämmelser.

Att ett område t ex har angivits som betydelsefullt för friluftslivet, ska 
sålunda beaktas vid beslut om exempelvis vägbyggande (enligt 
väglagen) i området. På motsvarande sätt ska ett områdes kultur
värden beaktas vid beslut om t ex täkttillstånd (enligt naturvårdslagen) 
eller lov till byggande (enligt plan- och bygglagen).

Modellen illustrerar också, att när det är viktigt att markanvändningen 
ordnas och tillstånds(lov-)kraven tillämpas på ett alldeles bestämt sätt 
inom ett område för att ett allmänt intresse skall tillgodoses, så kan 
detta regleras i en detaljplan för området. Den binder då både
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fastighetsägare och tillståndsmyndigheter till vad som där reglerats. 
När bara tillämpningen av vissa krav behöver regleras, så kan man 
använda den enklare formen, områdesbestämmelser. Liknande regle- 
ringsmöjligheter ger i första hand naturreservat och naturvårdsområde 
enligt naturvårdslagen, men det har inte fått plats i figuren. Även 
byggnadsminne enligt kulturminneslagen (KML) är en motsvarande 
regleringsform, men KML ligger inte under NRL-paraplyet, så den 
skulle inte synas ens om utrymmet var större.

Det man dock inte ser i modellen är villkoren för hur man kan använ
da de redskap som systemet tillhandahåller - lov, tillstånd, planer och 
förordnanden - och hur de sätt på vilka de kan utnyttjas är förknippade 
med varandra. Systemmodellen har sina begränsningar.

Modellen och det resonemang som förts i det föregående har ändå 
fångat in tre av de fyra frågor som presenterades som huvudpunkterna 
i målen för NRL/PBL-reforemen, när den till slut blev mogen för att 
föras fram till ett riksdagsbeslut på hösten 1986. Dessa fyra punkter 
var:
- att decentralisera mer ansvar för planläggningen till kommunerna
- att avskaffa de långvariga nybyggnadsförbuden
- att förenkla de krångliga bygglovreglema
- att stärka hushållningen med naturresurserna i den fysiska plane
ringen

Det som inte har behandlats är ”avskaffandet av de krångliga bygg
lovreglema” - lovpliktsreformen i PBL. Den ska tas upp här nedan 
tillsammans med några summariska beskrivningar av andra delar av 
PBLs instrument och beslutsordning (”PBLs redskap”) som kan ha 
betydelse för förståelsen av de resonemang om kulturmiljövårdens 
förutsättningar i systemet som tas upp i det följande.

Redskapen
Krav och intressen
Samhället kan hävda anspråk på fastighetsägares åtgärder med den 
yttre (byggda) miljön på i huvudsak tre olika sätt:

- Planläggning
- Tillståndsprövning
- Fastighetsägares egenansvar, med möjlighet till efterkontroll.

PBL-reformens strävan var att anspråken skulle kunna hävdas på 
enklast möjliga sätt i vaije enskilt fall, för både kommunerna och 
fastighetsägarna. Där inga allmänna intressen (eller granneintressen) 
lägger hinder i vägen för det ska lov lämnas till åtgärder som kan 
uppfylla lagens krav på byggnader, anläggningar och tomter, vilka 
ställs i 3 kap PBL.

Tredje kapitlets krav på byggnader mm har inte tagits upp i det 
föregående därför att det där har handlat om planering, som metod att 
hävda allmänna intressen vid beslut om markanvändning och 
lokalisering av bebyggelse (2 kap PBL). Det har gällt i vad mån och 
under vilka omständigheter, en åtgärd kan få vidtas på en viss plats 
och i en viss situation.

Bestämmelserna i 3 kap PBL handlar i stället om de krav som ställs 
på själva åtgärden och dess resultat i de avseenden som påverkas av
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den. Åtgärder som berör t ex en byggnads grundkonstruktion och 
stomme ska enligt 3 kap 4 § leda till en betryggande bärförfåga, 
stadga och beständighet hos dessa delar av byggnaden. Det har inte så 
mycket att göra med var den ligger eller vad den skall användas till. 
Går inte det kravet att uppfylla så får man göra på annat sätt eller 
avstå.

Det är ett övergripande samhällsintresse att byggnader har en sådan 
bärförmåga och stadga att de inte är farliga för dem som vistas i eller 
intill dem. Det är därför lätt att motivera att detta anspråk ställs som 
ett generellt krav på byggnader, även om det kan vara tekniskt 
komplicerat att definiera vad som erfordras för att det ska vara 
uppfyllt i olika fall.

Vad gäller byggnaders ändamålsenlighet från teknisk, funktionell, 
samhällsekonomisk, fastighetsekonomisk, social, kulturell och 
estetisk synpunkt, finns dock en ständigt pulserande diskussion om 
vad som är samhällets angelägenheter, respektive enskilda 
angelägenheter, i utvecklingen och förvaltningen av den byggda 
miljön. För att inte trassla in sig i denna diskussion kan man 
konstatera att 3 kap PBL innehåller krav av alla dessa slag, som 
liksom de allmänna intressena i 2 kap skall hävdas där det är befogat, 
vilket innebär att det beror på vad åtgärden avser om kravet gör sig 
gällande på det ena eller andra sättet.

För att skilja mellan allmänna intressen (2 kap) och krav på byggnader 
mm (3 kap) så får man alltså tänka sig att det det är 
markanvändningen och situationen i omgivningen som avgör var och 
hur allmänna intressen enligt 2 kap gör sig gällande, medan det är 
åtgärdens art och den fastighet och byggnad på vilken den vidtas som 
avgör hur kraven i 3 kap är tillämpliga. Det blir inte alldeles 
kristallklart ändå. Men det kan man knappast lasta lagstiftningen 
ensam för. Miljön är mycket sammansatt och likaså alla de 
egenskaper som vi vill att den ska uppvisa. Det intressanta är snarast 
hur man i lagstiftningen gått tillväga för att sortera alla dessa 
komplexa egenskapssamband och för att paketera dem till hanterbara 
beslutssituationer, för såväl kommuner som enskilda.

Lov att ställa krav på krav att söka lov
Utgångspunkten var sålunda: Så enkelt och så lite onödigt som möj
ligt. Enklast för byggnadsnämnden, (BN), som är tillståndsmyndighet 
för byggande enligt PBL, vore ju om fastighetsägarna på eget ansvar 
fick svara för att kraven på byggnader mm i 3 kap PBL var uppfyllda, 
med risk att få göra om eller ta bort, om det vid inspektion visade sig 
att så inte var fallet. PBL öppnar också för den möjligheten, vilket 
framgår av 8 kap 11-12 § där det anges som villkor för lov, att 
åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

För både samhället och den byggande skulle det emellertid vara 
olyckligt om en åtgärd skulle behöva göras om, eller helt enkelt 
avlägsnas igen. Det skulle innebära såväl en samhällsekonomisk som 
en fasti ghetsekonomisk förlust, förutom att det skulle skapa bety
dande irritation i umgänget mellan myndigheten och den byggande. 
För befintliga byggnader skulle skadan heller inte alltid kunna göras 
ogjord när man väl börjat förändra dem. Den modellen kan vara en 
lösning för nybyggnad och med kompetenta, professionella bygg
företag, men knappast något mer.
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En grund för kraven på lov till bebyggelseåtgärder är därför att inte 
bara samhället, utan också den byggande, förutsätts ha fördel av att 
åtgärder förprövas, för att på ett mer konstruktivt och rådgivande sätt 
tillvarata den kompetens som ändå skulle krävas för efterkontroll. 
Avgiftsfinansieringen av bygglovhanteringen motiveras också, på ett 
sammansatt sätt, av att nyttan av kontroll och service ytterst tillfaller 
den byggande, som en kombination av serviceavgift och riskpremie 
mot onödiga felinvesteringar.

Bevekelsegrundema för lovprövning är mer sammansatta än så och 
man kommer inte ifrån att inslaget av samhällsintresse respektive 
enskilt intresse varierar mellan olika situationer och olika slag av 
åtgärder. Det leder, även om man måste acceptera en schablonisering 
av lovtaxan och därmed en viss kostnadsutjämning mellan olika 
lovärenden, till ansråk på en nyansering av lovplikten, så att den så 
nära som möjligt återspeglar angelägenheten och nyttan av 
prövningen i förhållande till åtgärdens art.

Som framgår av det ovannämnda försöket att skilja på kraven i 3 kap 
och de allmänna intressena i 2 kap, är det emellertid inte enbart 
åtgärdens art, utan också den situation i vilken den skall vidtas, som 
avgör om en åtgärd behöver prövas från den ena eller andra 
utgångspunkten. För att nyansera lovplikten behöver man därför 
arbeta med två, i sig inte alldeles lättdefinierade parametrar - 
åtgärdens art och den situation i vilken den skall vidtas.

PBL ägnade fyra hela lagtextsidor åt detta (8 kap 1-9 §) och det får 
betecknas som en redaktionell prestation att det inte blev fler. En 
given utgångspunkt var att alla åtgärder som kan kräva lov måste 
finnas uppräknade i lagen. En annan var att åtgärder som inte kräver 
lov, men som ändå ”i skälig utsträckning” (3 kap 9 o. 14 §) skall 
uppfylla kraven på byggnader mm, också måste stå där för att 
omfattas av lagens krav.

Sen gällde det att klara ut vilka åtgärder som kunde befrias från krav 
på lov i olika situationer. I 5 § anges vilka åtgärder som kan befrias, 
om inte lov erfordras för att tillvarata grannars intressen eller 
allmänna intressen. I 6 § anges vilka åtgärder som kan göras lov
pliktiga utöver vad som annars gäller. I den senare hamnade vissa 
åtgärder ”i värdefull miljö”, nästan ensamma. Beslut om sänkning 
eller höjning av lovplikten avses kommunen ta i form av detaljplan 
eller områdesbestämmelser (se nedan).

Utöver detta skiljde man mellan vad som generellt krävde lov inom 
detaljplan respektive utanför. Inom detaljplan var fler åtgärder 
generellt lovpliktiga än utanför. Ett av skälen till detta var att det 
skulle bli för otympligt att göra om gamla detaljplaner för att stämma 
av dem mot lovpliktsregler som väsentligt skiljde sig från dem som 
planen byggt på när den upprättades.

Utanför detaljplan sökte man däremot begränsa de generella kraven på 
lov så långt det gick. Man nöjde sig heller inte med att kommunerna 
därutöver kunde minska lovplikten, där det inte påverkade allmänna 
intresen eller granneintressen, utan begränsade den generella lovplik
ten ytterligare för en- och tvåbostadshus ”utanför samlad bebyggelse”. 
Detta definierades som grupper om 10-20 hus. Skälet var att man 
bedömde sannolikheten som liten för att kommunerna skulle orka 
befatta sig med att sänka lovplikten i områden där vare sig allmänna 
intressen eller granneintressen var särskilt uttalade. Dessutom fans
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redan tidigare särskilda undantagsregler, som generellt befriade vissa 
åtgärder beträffande en- och tvåbostadshus från krav på lov. (Frigge- 
bodar, plank och skärmtak.)

För att klara all denna lovbefrielse var man tvungen att tänka sig att 
den normalt inte skulle åsidosätta allmänna intressen och granne
intressen. I huvudsak kan man också förutsätta att det mönster man 
följde pekar i den riktningen. Ju mindre åtgärder och ju glesare be
byggelse, desto mindre allmän betydelse och desto färre och avlägsna
re grannar.

Man hade också en ventil att ty sig till, i form av möjligheten att att 
höja lovplikten i värdefull miljö. Var det så att kommunen ville, så 
fanns möjligheten att reglera en höjning av lovplikten, både i detalj
plan och områdesbestämmelser.

Regleringsinstnimenten 
- detaljplan och områdesbestämmelser

Lite juridiskt lättvindigt kan man beskriva regeringsinstrumentet 
detaljplan (dp) som ett bindande markanvändningsavtal, mellan 
kommunen och berörda fastighetsägare inom ett område. Till detta är 
vissa regler knutna om genomförande av den avsedda markan
vändningen, så att kommunen normalt skall svara för genomförande 
av allmänna anläggningar inom planen och att fastighetsägare 
tillförsäkras en rätt att utnyttja den i planen medgivna byggrätten 
under en genomförandetid, som kan sättas till 5 - 15 år. Därefter kan - 
men behöver inte - kommunen ändra eller upphäva planen, eller lösa 
fastigheter för att genomföra den i planen medgivna markan
vändningen. I planen kan skrivas in bestämmelser om bebyggelsens 
placering och utformning och lovplikten kan varieras enligt vad som 
behandlats i det föregående.

Områdesbestämmelser (ob) är snarast att beteckna som ett 
förordnande om vissa bindande regler för åtgärder inom ett område, så 
att löpande beslut därefter kan följa på förhand samordnade regler i de 
avseenden som behandlats. (Bl a vad gäller lovplikt.) Områdes
bestämmelser kan inte detalj regi era markanvändningen i området, 
vilket däremot detaljplanen skall göra på ett uttömmande sätt.

Detaljplanekravet i PBL (5 kap 1 §) anger att detaljplan skall göras för 
ny sammanhållen bebyggelse, för en ny enstaka byggnad som får 
betydande inverkan på omgivningen och för bebyggelse som skall 
förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett samman
hang. Detaljplan behöver inte upprättas i den mån tillräcklig reglering 
skett genom områdesbestämmelser.

Den stora förändring som PBL införde, vad gäller detaljplaner, var att 
man gav dem sk genomförandetid. Det var en betydelsefull förändring 
därför att en av grundorsakerna till att man tidigare hade kört fast i 
långvariga nybyggnadsförbud var att den byggrätt som detaljplanen 
gav var evig. Fastighetsägaren kunde avstå från att nyttja den, men 
han hade den ändå kvar. Han behövde alltså inte bidra på något sätt 
till den utveckling inom området som var planens avsikt och som 
kommunen och andra investerade i. Han hade ändå byggrätten kvar 
om han, kanske flera decennier senare, skulle vilja utnyttja den.

Ett skäl till detta var att man annars inte skulle veta alls vad 
fastighetsägaren hade för rättigheter på just den aktuella platsen. Med

33



rätten till pågående markanvändning hade man löst detta i PBL. 
Kommunen kunde därför ges rätt att efter genomförandetiden fritt 
ändra planen i de delar den inte var genomförd. Däremot stärkte man 
fastighetsägarnas rättigheter under själva genomförandetiden, så att 
om en detaljplan ändras före genomförandetidens utgång så har 
fastighetsägarna rätt till ersättning för de olägenheter de eventuellt kan 
ha av detta.

En nästan outrotlig missuppfattning är att detaljplaner efter PBL- 
reformen bara gäller under genomförandetiden. Så är det alltså inte. 
De gäller fortfarande för evigt om de inte ändras eller upphävs, men 
kommunen kan ta initiativ till att ändra dem efter genomförandetiden, 
utan hinder av de eventuellt outnyttjade rättigheter de ger.

För att inte trassla till det med vidare detaljer om detta kan man säga 
att detaljplanen genom sin avtalskaraktär kan gå mycket långt i 
fördelning och reglering av markanvändningsvillkoren inom ett områ
de, vilket inte minst av grannerättsliga skäl kan vara betydelsefullt där 
det är trångt. Områdesbestämmelserna som har förordnandekaraktär 
kan inte gå lika långt, men med avseende på formella möjligheter att 
reglera befintlig bebyggelse i bevarandesyfte är regleringsinstrumen- 
ten dp och ob likvärdiga.

Det i sammanhanget betydelsefulla med detaljplan och områdes
bestämmelser är att de samordnat och i förväg, där det är ett allmänt 
intresse att bevara en bebyggelse eller vissa egenskaper hos den, kan 
uttrycka i bestämmelseform hur kraven på befintliga byggnader i 3 
kap PBL skall tillämpas. Där det inte finns förutsättningar eller behov 
av att helt entydigt reglera detta i bindande bestämmelser kan man i 
stället välja att göra åtgärder på den befintliga bebyggelsen lovpliktiga 
i erforderlig omfattning.

PBLs redskapsarsenal täcker genom just detta - de möjligheter som 
regleringsinstrumenten dp och ob ger - det behov av instrument som 
kan erfordras för att bevara från allmän synpunkt värdefull bebygelse. 
Man bör också peka på - trots de svårigheter som skall tas upp i det 
följande - att det är logiskt att bevarande av värdefull miljö är knuten 
till de regeringsinstrument i PBL som aktivt kan hantera det 
ömsesidiga beroendet mellan fastigheter, dvs dp och ob. Kulturmiljö 
är, som tagits upp på sid 21, en sambandsegenskap som måste hante
ras genom samordning och samverkan mellan berörda fastighetsägare. 
Tröskeln till att tillvarata möjligheterna har dock kommit att te sig 
speciellt hög för kulturmiljövården, genom att just det ömsesidiga 
beroendet mellan fastigheter hör till det som man i förenklings- 
strävandena i PBL-reformen fått lov att rikta in sig på att reducera.

Beslutsordningen
NRL skall tillämpas genom beslut enligt de 12 NRL-lagama och 
innehåller därför inte någon egen beslutsordning, mer än en speciell 
ordning för regeringsbeslut i vissa större frågor, som dock inte 
behandlas här (4 kap NRL).

Bebyggelsefrågoma i NRL/PBL-systemet behandlas sålunda genom 
tillämpningen av PBL. Det arv man hade från den tidigare lagstift
ningen (BL) var en beslutsordning där planfrågor (allmänna intressen 
i markanvändning och bebyggelse) beslutades av kommunen (genom 
planläggning) och prövades i sk administrativ ordning, i första hand 
av länsstyrelserna och i andra hand av regeringen. Lovärenden å andra
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sidan avgjordes av byggnadsnämnden, som var en så kallad special- 
reglerad kommunal nämnd och i den egenskapen fungerade som en 
myndighet för byggfrågor. Lovärenden överprövades i rättslig ord
ning, i första hand av länsstyrelsen även dessa, men därefter av 
kammarrätterna och regeringsrätten. Grundprincipen var alltså att 
1 ämplighetsfrågor, avvägningar mellan markanvändningsintressen, 
prövades i administrativ ordning, medan frågor som gällde krav på 
byggnader prövades i rättslig ordning.

Denna princip behöll man i PBL så att allmänna intressen (2 kap PBL 
och NRL) ska behandlas i administrativ ordning och krav på byggna
der i 3 kap PBL i rättslig ordning, med samma beslutande och prövan
de organ som tidigare.

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen ska sålunda även fortsättningsvis pröva frågor om 
allmänna intressen i kommunala planer, men numera bara om någon 
fastighetsägare (eg. sakägare, som är en lite vidare krets) klagat på att 
de hävdats på ett sätt som åsidosatt hans enskilda intressen. Det är en 
grundregel för alla beslut enligt PBL (liksom det var det även i BL) 
att såväl allmänna som enskilda intressen skall beaktas. (1 kap 5 § 
PBL). Om kommunen eller den klagande sedan inte blivit nöjda med 
länsstyrelsens beslut har regeringen avgörandet.

Länsstyrelsen skall däremot inte pröva om planen tillräckligt tillgodo
ser de allmänna intressena i 2 kap PBL eller 2 kap NRL, såvida det 
inte gäller ett riksintresse. Om länsstyrelsen bedömer att ett riksin
tresse kan påtagligt skadas, ska den ta upp planen (dp/ob) till prövning 
på eget initiativ, oavsett om någon klagat på den eller ej. Om sedan 
länsstyrelsen upphäver planen, därför att den inte tillgodoser riksin
tresset, kan kommunen överklaga beslutet till regeringen. Ingen annan 
kan överklaga länsstyrelsens beslut med hänvisning till hur riksin
tressen har behandlats.

Detta är prövningsordningens sätt att uttrycka, dels det kommunala 
självbestämmandet i fråga om allmänna intressen som inte är av 
riksintresse, dels att länsstyrelsen är den samlande företrädaren för 
staten i fråga om riksintressen i den fysiska planeringen.

Byggnadsnämndens roll
På motsvarande sätt bibehöll byggnadnämnden (BN) i PBL sin roll 
som specialreglerad tillståndsmyndighet för lovärenden. (Genom en 
senare ändring kan numera även en annan nämnd fylla BNs funktion, 
men detta saknar betydelse i sammanhanget.) Man gjorde ingen 
förändring i prövningsordningen heller, utan lov kan överklagas av 
sakägare, först till länsstyrelsen och sedan till kammarrätten och re
geringsrätten.

Elfte kapitlet i PBL innehåller byggnadsnämndens ”myndighets- 
instruktion” som ger BN uppgiften att - utöver funktionen som ren 
tillståndsmyndighet - bl a verka för en god byggnadskultultur samt en 
god stads- och landskapsmiljö och att uppmärksamt följa den all
männa utvecklingen och ta de initiativ som behövs i fråga om plan
läggning och byggande. BN skall - liksom alla ti 11 ståndsmyndigheter 
enligt NRL-lagama - pröva att ansökningar om tillstånd (lov) upp
fyller kraven i den egna lagen (i BNs fall 3 kap PBL) och att därvid 
berörda allmänna och enskilda intressen beaktas.
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Effekterna
- kulturmiljövården och de 

svåra frågorna
Ansvaret
Vilket ansvar ger lagen?
”...Ansvaret delas av alla...” (1 kap 1 § Kulturminneslagen)

”Ytterst vilar ansvaret för kulturmiljövården på staten” 
(Kulturmiljöpropositionen 1987/88: 104)

”1 Sverige är det sedan länge hävdvunnet att det är ansvars- och 
hänsynstagandet från de enskilda ägarna, brukarna och användarna av 
mark, byggnader och anläggningar som utgör grund och förutsättning 
för tillvaratagandet av kulturmiljövärdena.” (Kulturmiljöproposi
tionen)

”Kommunernas ansvar för kulturmiljövården är dessutom mycket 
betydande. I praktiken kommer det att få beaktas främst i den plane
ring och vid de åtgärder som företas inom ramen för PBL och NRL.” 
(Kul turmi lj öproposi tionen)

Kommunernas ansvar för kulturmiljövården är sålunda väsentligen 
knutet till de anspråk som NRL/PBL-systemet ställer i detta hän
seende. Som de yttersta uttrycken för detta står NRL/PBLs båda 
”imperativ” - att riksintressen skall skyddas (2:6 NRL) och att särskilt 
värdefull bebyggelse inte får förvanskas (3:12 PBL).

Samtidigt är det uppenbart att något absolut skydd av riksintressanta 
kulturmiljöer och av särskilt värdefulla byggnader inte är planerings
lagstiftningens syfte att på något oeftergivligt sätt garantera. Därmed 
uppstår frågan om vad som dess absoluta krav egentligen står för. 
Förtjänsten med den eftersträvade integrationen i planeringen sätts då 
från sektoriell synpunkt lätt i fråga. Om inte kommunerna har anspråk 
på sig att ta det ansvar som lagen formulerar absoluta krav på, så kan 
man fråga sig vilken glädje den samhälleliga kulturmiljövården har av 
att blandas in i den fysiska samhällsplaneringen.

Det är emellertid inte särskilt fruktbart att ställa frågan på det sättet. 
Den samhälleliga kulturmiljövården är integrerad i den fysiska 
samhällsplaneringen. Helt enkelt därför att den inte är löst på något 
annat sätt. Speciellt gäller detta den byggda miljöns kulturvärden. Det 
ger naturligtvis kommunerna ett särskilt ansvar. Det viktiga är inte en
bart i vad mån lagstiftningen på ett tillräckligt entydigt sätt förmår 
inskärpa detta, utan vilka förutsättningar den totalt sett ger kommu
nerna i deras roll i kulturmiljövården - den nationella angelägenhet för 
vilken vi alla delar ansvaret.

Det är svårt att se vika dessa förutsättningar egentligen är, om man 
inte också ser på vilka de inte är, dvs ser på förutsättningarnas be
gränsningar. Kännedomen om de faktiska begränsningarna och deras 
motiv öppnar vägen för att strategiskt tillvarata möjligheterna. En 
grundläggande faktor är därvid hur den samhälleliga kulturmiljö-
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vården rent organisatoriskt har fogats in i NRL/PBL-systemet.

Systemmodellen och kulturmiljövården
NRL/PBL-systemets konstruktion präglas av en grannlaga balansgång 
mellan å ena sidan behovet av samordning, i bland annat omsorgen 
om så subtila egenskaper som den byggda miljöns kulturvärden och å 
andra sidan reformens symbolfrågor, som handligsfrihet, avreglering, 
egenansvar och självbestämmande.

Som beskrivits i det föregående har man i princip löst detta genom att 
låta de båda strävandena överlappa varandra - att ge möjligheter i 
lagen för bådadera och låta myndigheters och intressenters agerande i 
tillämpningen avgöra prioriteringarna i vaije enskilt fall. Det är i och 
för sig i enlighet med hela planeringens idé, att alla beslut utgör 
avvägningar mellan de olika sektorsintressen och andra frågor som 
berörs av beslutet. Det gäller för alla de samhällssektorer som om
fattas av NRIVPBL-systemet och är i den meningen inget speciellt.

Behandlingen av kulturmiljövårdens intressen följer dock inte den 
sektorindelade intressentmodell som systemet i övrigt är baserat på. 
Modellen utgår i huvudsak från att respektive samhällssektor skall och 
kan genomföra de intressen man sökt hävda utrymme för i mark- 
användningsplaneringen. Dvs, vägverket bygger väg i vägreservat och 
naturvården upprättar naturreservat där det inte räcker med att t ex 
avstå från att lämna tillstånd till grustäkt, för att ta några enkla 
exempel. Kulturmiljövårdens sektororganisation är emellertid vare sig 
tillståndsmyndighet eller genomförandeorgan för omsorgen om den 
byggda miljöns kulturvärden i NRL/PBL. Sektorlagstiftningen KML 
rymmer visserligen ett genomförandeinstrument i form av byggnads- 
minnesförklaring. Det är dock så exklusivt avgränsat till ”synnerligen 
märkliga” byggnader, att det rent formellt inte täcker sakområdet för 
kulturmiljövårdens intressen i den byggda miljön. Den sektoriella 
kulturmiljövårdens genomförandeinstrument i bebyggelsefrågor, 
ligger därför inom just NRLVPBL-systemet och då i PBL.

Bebyggelsen som sådan har heller ingen egen sektorslagstiftning. Den 
är för nära länkad till själva markanvändningen för bebyggelse för att 
man ens vid en så omfattande omsortering av mark- och miljölagama 
som NRL/PBL-reformen innebar, skulle välja att lyfta ut den ur plan
lagstiftningen. Därav just plan- och bygglagen. Genomförande och 
förvaltning av bebyggelse är inte heller sektoriellt organiserad, såsom 
exempelvis vägbyggande, utan bedrivs av ”den byggande allmän
heten”, som i och för sig är en mycket vid krets och till och med 
rymmer sektoroganinsationer. Men det är ändå ingen sektoriell orga
nisation för ”genomförande av bebyggelse” som sådan.

Tillståndsmyndigheten för byggande inom plan- och bygglagens ram 
är byggnadsnämnden (BN), som är en specialreglerad kommunal 
nämnd och i den egenskapen principiellt likställd med vilken annan 
sektormyndighet som helst. Bebyggelsens koppling till själva markan
vändningen - vilken är kommunens (dvs ytterst kommunfullmäk
tiges) uppgift att hantera - är dock så markerad att man i PBL till och 
med gjort det till en planfråga att (genom variationer i lovplikten) 
avgöra vilka frågor som BN som tillståndsmyndighet skall kunna 
behandla. Det är speciellt behandlingen av den byggda miljöns kultur
värden som i PBL blivit föremål för denna ordning, genom att den till 
vissa delar förutsätter en aktiv höjning av lovplikten för att omfattas 
av NRIVPBLs regler.



Omsorgen om den byggda miljöns kulturvärden i NRL/PBL passar 
sålunda inte till den sektoriella kulturmiljövårdens uppbyggnad och 
inte heller till NRL/PBL- systemets grundstruktur. Det är därmed inte 
sagt att detta skulle vara fel eller olyckligt för den samhälleliga 
kulturmiljövården totalt sett. Det beror mycket på hur man ser på dess 
roll, dess mål och dess resultat. Det förutsätter en organiserad och 
medveten samverkan mellan många aktörer för att en målinriktad 
nationell kulturmiljövård (riksintressehantering) i bebyggelsefrågor 
skall vara möjlig, men det breddar samtidigt möjligheterna långt 
utöver vad som skulle gå att uppnå med en rent sektoriellt organ
iserad verksamhet.

Avgörande för vart man kan nå på den vägen är de villkor som gäller 
för kommunernas och byggnadsnämndernas behandling av den bygg
da miljöns kulturvärden. Dessa villkor kan möjligen komma att ändras 
vid den pågående översynen av PBL, men de dilemman lagstiftaren 
har haft att brottas med förändras inte så mycket. Därför görs här en 
ganska grundlig genomgång av bevarandereglernas karaktär och 
problem i NRL/PBL-systemet, för att ge en avstamp till en diskussion 
om faktiska handlings- och utvecklingsmöjligheter

Kraven
Byggnadsnämnden och kraven på byggnader
Det är alltså BN som tillämpar villkoren för lov till bebyggelse i 8 kap 
11-12 § PBL, som behandlats i det föregående. Vägledning i fråga om 
hur allmänna markanvändnings- och resurshushållningsintressen 
berörs skall BN - i likhet med alla tillståndsmyndigheter enligt NRL- 
lagama - hämta ur kommunens översiktsplan, men såsom myndighet 
självständigt bedöma hur de ska tillämpas i det enskilda lovärendet 
och motivera sitt beslut utifrån detta. Översiktsplanen är inte 
bindande, eftersom den bara behandlar allmänna intressen och dessa 
alltid skall vägas mot enskilda intressen, vid beslut som berör 
fastighetsägares rättigheter (lkap 5 §). Finns det däremot detaljplan 
eller områdesbestämmelser för området, så har avvägningen mellan 
allmänna och enskilda intressen behandlats när dessa upprättades. De 
är därför bindande, i de avseenden som de reglerar, för både för 
enskilda och för BN vid beslut i lovärenden. (Jämför 8 kap 11 § med 
8 kap 12 § PBL.)

Vilka åtgärder med den befintliga byggda miljön skall då byggnads
nämnden pröva och från vilka utgångspunkter?

Om det finns ett allmänt intresse av att ett områdes kulturvärden 
skyddas, ska man som sagt beakta detta när man prövar en ansökan 
om lov till någon bebyggelseåtgärd. Då ska BN ställa de krav på 
åtgärder som behövs för att skyddet för kulturvärdena skall uppnås, 
eller - om inte detta är möjligt - neka lov till åtgärden.

De krav BN kan ställa på hur åtgärden utformas och utförs är sådana 
som har stöd av kraven på byggnader mm, i 3 kap PBL. Det är till stor 
del krav på att byggnader blir säkra, beständiga, energisnåla, handi
kapptillgängliga och på andra sätt ändamålsenliga för sin funktion. 
Det gäller såväl när man uppför dem, som när man investerar i åtgär
der för att bibehålla dem. Det är ett självklart samhällsintresse att in
vesteringar i bebyggelse leder till att bebyggelsemassan som helhet 
utvecklas och förbättras i dessa hänseenden.
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Kraven på befintlig bebyggelse - 3 kap 10 § PBL
Bebyggelsens miljömässiga egenskaper skulle dock inte vara möjliga 
att påverka om man alltid var tvungen att godta alla sorters åtgärder 
som skulle kunna uppfylla de funktionella kraven på ett godtagbart 
sätt. Därför ställs ett inledande krav i 3 kaps första paragraf på att 
byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är ”lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kultur
värdena på platsen”. Det gäller alla nya byggnader och skall uppfyllas 
på samma sätt som de tekniska och funktionella kraven. Det är alltså 
ett baskrav, som gör att tekniska och funktionella lösningar måste^väl
jas så att även detta krav är uppfyllt. T ex kan både tegel- och plåttak 
uppfylla beständighetskraven, men hänsynen till kulturvärdena på 
platsen kan göra att bara tegel är godtagbart.

När det gäller befintliga byggnader kan emellertid omsorgen om deras 
särart och värden innebära begränsningar i möjligheterna att finna 
ändamålsenliga lösningar till de tekniska och funktionella kraven. Då 
innebär lovprövningen ett balansproblem, som BN måste ha stöd av 
kraven i 3 kap för att kunna hantera. Därför finns en grundregel för 
behandlingen av befintliga byggnader i 3 kap 10 §, som säger att 
åtgärder på dessa skall utföras varsamt, så att byggnadens särdrag 
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljö
mässiga och konstnärliga värden tas till vara.

Paragrafens fortsättning rymmer själva balansproblemet. Där står 
nämligen att ”Härutöver skall tillses att...” och så följer en uppräkning 
av de tekniska och funktionella krav som skall ställas på till
byggnader, ombyggnader, respektive andra ändringar av en byggnad. 
Sedan sägs att kommunen i dp eller ob kan sänka dessa krav under 
förutsättning att bebyggelsen inom området får godtagbara egen
skaper. Slutligen sägs att vid tillämpningen av de tekniska och 
funktionella kraven skall hänsyn tas till byggnadens förutsättningar. 
Med detta avses enligt specialmotiveringen till paragrafen de tekniska, 
kulturhistoriska och ekonomiska förutsättningarna.

Här kan man säga att BN i och med detta borde ha det erforderliga 
stödet för att hävda kulturhistoriska värden i den befintliga bebyggel
sen. Men grundtonenen i paragrafen är ändå tekniskt funktionell, uti
från en i huvudsak social utgångspunkt. Det markeras särskilt i propo
sitionen att avsikten inte är att BN skall kunna sänka de funktionella 
kraven utan stöd av ett kommunalt beslut i dp eller ob, som baseras på 
en helhetssyn på dessa krav inom det berörda området. Möjligheten 
till kvarboende i ett område med låg tillgänglighet för rörelsehindrade 
är ett exempel på ett balansproblem mellan sociala, ekonomiska, tek
niska och miljömässiga aspekter av detta slag. Avvägningsmöj- 
ligheten tar i hög grad sin utgångspunkt i brukarnas intresse av att inte 
få befintliga bruks- och miljövärden bortsanerade, till kanske så höga 
kostnader att de själva blir bortsanerade.

Förvanskningsförbudet i 3:12 - PBLs gåta
Till följd av detta behövs också ett stöd för att hävda skydd av 
kulturhistoriska och miljömässiga värden hos sådan bebyggelse som 
från allmän (samhällelig) synpunkt är särskilt värdefull, i sig eller för 
den miljö i vilken den ingår. Ett sådant krav ställs därför i 3 kap 12 § 
och är formulerat så, att sådana byggnader inte får förvanskas. Det ger 
BN stöd för att hävda krav på en viss utformning och ett visst 
utförande av en åtgärd, även om åtgärden också i nagot alternativt 
utförande skulle kunna uppfylla de övriga kraven i kapitlet.
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Just den sistnämnda paragrafen, 3:12, framstår när man läser strödda 
paragrafer, eller kanske bara just den, som ett bindande krav på BN att 
prioritera förbudet mot förvanskning vid prövning av lov till åtgärder 
på alla byggnader som uppfyller kriteriet att vara särskilt värdefulla, i 
sig eller i sitt sammanhang. Detta är inte sant. BN har under vissa 
omständigheter inte ens rätt att hävda kravet fullt ut, om det inte har 
stöd i en rättsverkande bestämmelse i detaljplan eller områdesbe
stämmelser, en sk skyddsbestämmelse enligt 5 kap 7 eller 16 § PBL.

Att det är på det sättet kan förklaras med att 3:12 är en blandning av 
krav och allmänt intresse och i viss utsträckning borde stå i 2 kap PBL 
i stället, även om det nog inte skulle bli lättbegripligare av detta. 3:12 
är nämligen som ovan sagts tillkommen för att medge skydd av 
bebyggelse som från allmän synpunkt är särskilt värdefull. Kravet är i 
den delen inte generellt, utan ett redskap för ett allmänt intresse. Detta 
borde dock inte påverka BNs möjligheter att tillämpa det vid lov
prövning, på samma sätt som alla möjliga andra allmänna intressen, 
enligt både PBL och NRL. Det är också lagstiftarens uttalade mening 
att så skall ske.

Att man just här behöver hålla isär begreppen, så att kravet i vissa fall 
först efter reglering i plan kan tillämpas fullt ut, är en om inte annat 
ganska svåröverskådligt behandlad effekt av hur rätten till pågående 
markanvändning och andra rättigheter utformats och reglerats i PBL.

Rättigheterna
Rätten till PM - pågående markanvändning
Allmänt sett är rätten till pågående markanvändning en begränsning i 
fastighetsägares skyldighet att ta hänsyn till allmänna intressen som 
kan beröra hans fastighet. Om hänsynen innebär andra begränsningar 
än vad som generellt gäller för markanvändningen på fastigheten och 
de tillstånd som givits för denna, så har fastighetsägaren rätt till ersätt
ning om det leder till att den pågående markanvändningen avsevärt 
försvåras.

Rätt till PM i stället för nybyggnadsförbud
Rätten till pågående markanvändning innebär i PBL en rätt till be
gränsade återinvesteringar i bebyggelsen på en fastighet, även om 
detta inte skulle passa allmänna intressen. De allmänna intressena kan 
då vara att bibehålla bebyggelsen som den är, dvs oförvanskad, eller 
att få bort den till förmån för något annat.

Det är det gamla nybyggnadsbegreppet - det som gav samhället kon
troll över återinvesteringar i befintlig bebyggelse - som i PBL bytts 
mot en rätt för fastighetsägare att vidta vissa åtgärder med bebyggel
sen på sin fastighet för att anpassa den till den ”pågående mark
användningen”. De inbegriper vissa begränsade ändringar, med hän
syn till att villkoren för den medgivna användningen naturligen kan 
förändras över tiden.

De ändringar det är fråga om är sk kompletteringsåtgärder enligt 8 
kap 13 § PBL. De får utföras utan hänsyn till allmänna intressen - dvs 
utan att prövas mot 2 kap PBL och NRL - om de kan uppfylla kraven 
på byggnader mm i 3 kap PBL. Vill samhället förmå fastighetsägaren 
att avstå från sådana åtgärder får man erbjuda en mer lockande mark
användning i stället - eller betala, om kravet som det heter ”avsevärt
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skulle försvåra pågående markanvändning”.

Att allmänt hålla tillbaka återinvesteringar i pågående markan
vändning ska alltså inte vara möjligt. Rätten till PM ger fastighets
ägaren en definierad rättighet att vidmakthålla den befintliga fastig
hetens ekonomiska värde, där kommunen inte utnyttjat sitt plane
ringsinitiativ till att precisera någon uthållig alternativ intention för 
förvaltningen av fastigheten.

Förbud mot förvanskning - ett allmänt intresse i kravkapitlet
Villkoret för rätten till PM, att åtgärderna skall kunna uppfylla kraven 
i 3 kap PBL, innefattar även forvanskningsforbudet i 3 kap 12 §, men 
dock inte fullt ut. Det ska tillämpas på bebyggelse som från allmän 
synpunkt är särskilt värdefull och blir därmed en form av allmänt 
intresse. Kravet markerar därigenom en rätt för samhället att hävda 
detta, men det är bara till en del ett krav som direkt riktar sig till den 
byggande. Kommer denna rätt i konflikt med fastighetsägarens rätt till 
pågående markanvändning blir det problem. Vad är starkast?

Man kan uttrycka detta på olika sätt. I PBL hänger prioriteringen ihop 
med i vilken form frågan prövas. Det är fråga om ett miljökrav som 
står emot vad som egentligen är en ekonomisk spärregel till skydd för 
fastighetsägarens intressen. Om kravet hävdas direkt vid lovprövning 
sätter rätten till PM en spärr för hur långt det kan gå. Om det innebär 
att PM ”avsevärt försvåras” får det inte ställas.

Om kravet överförs till en utformningsbestämmelse i dp eller ob tar 
bestämmelsen över den ekonomiska spärren. Då kan den ge ersättning 
till fastighetsägaren i stället, i den del som den innebär att PM avse
värt försvåras. Med ”avsevärt försvåras” menas att kravet innebär en 
inte helt obetydlig ekonomisk belastning för fastigheten i förhållande 
till de krav som skulle skulle ställas på en ny byggnad på platsen. 
Reglerna för detta står i 14 kap 8 § PBL.

”Återuppföranderätten”
Forvanskningsforbudet i 3:12 gäller när någon vill vidta åtgärder för 
att kunna fortsätta att använda den befintliga bebyggelsen. Vill han 
däremot förvanska den genom att avstå från att hålla den i stånd eller 
rent av riva den gäller andra regler.

Något krav på att en byggnad ska behållas ställs inte i 3 kap PBL. Det 
kan ställas när någon söker lov att riva den, eller genom en 
bestämmelse om att den inte får rivas, i dp eller ob. Förutsättningen är 
att byggnaden behövs för bostadsförsörjningen eller att dess kultur
värde motiverar det (8:16 PBL). Den behöver dock inte vara ”särskilt 
värdefull” i den mening som avses i 3:12.

Om det är till ”betydande skada” för fastighetsägaren att inte få riva 
en byggnad för att i stället uppföra en ny byggnad av samma storlek 
och för samma ändamål, så ska han kunna få ersättning om han vägras 
detta, enligt 14 kap 8 § PBL. Det kallas ”återuppföranderätten” och 
den gäller även redan rivna byggnader ( som fått eller inte krävt 
rivningslov), upp till fem år efter att de har rivits.

Rätten till underhåll
Någonstans mellan förbudet att förvanska och rätten att återuppföra en 
byggnad ligger skyldigheten att underhålla den. Underhållskravet i 3 
kap 13 § PBL lyder:



”Byggnader skall underhållas så att deras egenskaper i de 
hänseenden som avses i 3 - 7 § i huvudsak bevaras. Anordningar som 
avser att tillgodose kraven i 6 och 7 §§ skall hållas i stånd. 
Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick.

Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till 
omgivningens karaktär.

Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart 
bevaras. ”

Första meningen saknar komma. Man kan tänka sig att sätta komma 
före, respektive efter ”så”, vilket ger paragrafen två olika innebörder: 
"Byggnader skall underhållas, så att deras egnskaper...”, eller: 
”Byggnader skall underhållas så, att deras egenskaper...” I det första 
fallet ställs ett krav på underhåll och resten av paragrafen anger målet 
får detta underhåll. I det andra fallet ställer paragrafen inget krav på 
underhåll, men anger ett mål för detta där det sker. I det fallet blir 
målen i andra och tredje styckena modifieringar av målet i det första 
stycket.

Den första tolkningen framstår spontant som den avsedda, men den 
stämmer inte särskilt väl med kravens karaktär i övrigt i kapitlet. Det 
är bara kraven i andra och tredje meningen och kravet i 17 §, att 
tomter skall hållas i vårdat skick, som innebär sådana aktiva anma- 
ningar. I övrigt gäller kraven i kapitlet för den händelse någon aktiv 
åtgärd vidtas, med byggnader, anläggningar och tomter.

Dubbeltydigheten i paragrafen är säkert avsedd, men mycket talar för 
att det egentliga kravet på underhåll är behandlat i 10 kap 16 o 20 § 
PBL. De handlar om BNs skyldighet att ingripa mot eftersatt under
håll, medan 3:13 reglerar hur det ska ske, om det utförs. Det ger ett 
glapp mellan det egentliga kravet på underhåll och det som erfordras 
för att de olika anspråken i första, andra och tredje styckena i 3:13 ska 
uppnås.

Det yttersta uttrycket för detta står inte i PBL över huvud taget, utan 
följer av de beräkningsgrunder som används vid ersättningsberäk- 
ningar, när den ekonomiska effekten av skyddsbestämmelser och 
rivningsförbud ska jämföras med återuppförandeal temati vet. Då läggs 
alla kostnader för upprustning av byggnaden i den ena vågskålen och 
det resulterande fastighetsvärdet jämförs med återuppförande- 
altemativet i den andra vågskålen. Därmed ingår även eftersatt 
normal underhåll - som en ersättningsgill del - i rätten till pågående 
markanvändning och länkar samman denna med återuppföranderätten, 
som kommunicerande kärl.

Rätten till ersättning - en regulator mellan krav och rättigheter.
Alla tre rättigheterna - rätten att förändra inom ramen för PM, rätten 
att avstå från ”överunderhåll” och rätten att riva och återuppföra en 
byggnad - bildar ett skydd för fastighetsägare mot att fastna i 
tekniskt/funktionellt/ekonomiskt oskäliga eller ohållbara anspråk på 
förvaltning av den befintliga bebyggelsen. Det lär knappast finnas 
någon som skulle ifrågasätta att systemet måste innehålla spärrar mot 
sådana effekter. Konstruktionen av dessa i PBL binder dock samman 
så många variabler att det är svårt att överblicka såväl syftet med
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reglerna som effekterna av dem, vid hänsyns- och bevarandereglering 
av befintlig bebyggelse.

Ersättningsreglernas konstruktion knyter ihop värdeeffekter av allt 
ifrån det traditionellt svåra begreppet ”antikvariska överkostnader” till 
den lika svåra frågan om betydelsen av fastigheters sk lägesfördelar 
och låter intrångsersättning fungera som regulator utefter hela linjen 
däremellan. Rent principiellt är det ingen tvekan om att det är många 
olika faktorer efter denna linje som influerar varandra och därmed 
också fastigheternas marknadsvärde. Men vilka faktorer gör inte det?

Att intrångsersättning dras in som regulator av hur kraven på omsorg 
om kulturvärden ska tillämpas, gör att kraven som sådana ter sig som 
intrång - även de generella hänsyns- och omsorgskraven. Varje form 
av hänsyn, om än aldrig så obetydlig, innebär naturligtvis rent 
principiellt en begränsning av fastighetsägarens handlingsfrihet vad 
gäller att välja utformning, teknik och utförande, vid åtgärder inom 
ramen för pågående markanvändning. Väljer man att låta intrångs- 
ersättningsregler avgöra vad som i det enskilda fallet krävs av 
fastighetsägaren, finns det teoretiskt sett inget hänsynskrav som kan 
undantas med hänvisning till att det inte innebär någon form av 
intrång i rätten till pågående markanvändning. Men det är ett ganska 
teoretiskt resonemang.

Olika krav slår dock olika mot olika slag av fastigheter. Ersätt
ningsregler gör det möjligt att med kraft hävda de anspråk som passar 
till varje enskild fastighet, utan att hejdas av att de såsom generella 
krav i många fall skulle te sig oskäliga eller direkt orimliga. Avgräns- 
ningen av vilka krav som ska kunna hävdas med hänsyn till en 
fastighets kulturvärde definieras då av dess förmåga att bära dessa 
krav och uttrycks som en proportionell andel av fastighetens mark
nadsvärde. Ersättning utgår om intrånget går utöver denna andel, den 
sk kvalifikationsgränsen.

Som modell för att kunna hävda nyanserade krav på omsorg om 
kulturvärden är sålunda intrångsersättning över en viss kvalifika
tionsgräns egentligen en mycket smidig konstruktion. Praktiskt har 
den dock betydande begränsningar, inte minst genom den ovan
nämnda signalen att alla krav uppfattas som ersättningsgilla intrång 
(och därmed underförstått oskäliga). Likaså genom de komplicerade 
procedurer som uppkommer när ersättningsberäkningar ska inlemmas 
i en ordinär planeringsprocess.

Vad gäller frågan om att alla slag av hänsynskrav uppfattas som 
oskäliga intrång, så rymmer konstruktionen av kvalifikationsgränsen 
för intrång i PM en logisk kullerbytta som underblåser den signalen. 
Principen är där att ersättning ska utgå om kraven mer än obetydligt 
inverkar på fastighetens marknadsvärde och alltid om denna inverkan 
överstiger 10 %. Samtidigt är reglerna sådana att när kvali
fikationsgränsen överskrids så utgår ersättning för hela den värde
minskning som kraven orsakat. Därmed har man markerat att kultur
värden som sådana generellt är ersättningsgilla. Kvalifikationsgränsen 
får bara funktionen att hålla undan småärenden. Fastigheter med höga 
kulturvärden kan med denna konstruktion räkna med att vara immuna 
mot ekonomiskt egenansvar för dessa värden.

Nu stämmer inte detta, vare sig med uttalanden i förarbetena, eller 
med de regler som gäller för vanliga bygglovärenden, (som inte styrs 
av någon utformningsbestämmelse i dp/ob). Sådana lovärenden kan
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inte leda till ersättning, men i dessa ska ändå kunna hävdas anspråk på 
omsorg om kulturvärden, även ganska långtgående sådana. Man har 
därför vid tillämpningen av PBL fått utgå från att det ska vara på detta 
sätt och inte som ersättningsreglerna säger, men man har inte kunnat 
räkna med detta vid en eventuell prövning av ersättningsfrågan i 
fastighetsdomstolen.

Den aktuella PBL-översynen kan möjligen komma att rätta till den 
konstiga ersättningsregeln för intrång i PM, men även i övrigt är 
ersättningsmodellen en svårhanterlig konstruktion och lite osamman- 
hängande i den utformning den har fått i PBL. Detta ska utvecklas lite 
närmare i det följande, men i rättvisans och tydlighetens namn måste 
man framhålla att det inte är möjligheten till ersättning som sådan 
som är problemet. Det är just reglernas utformning och inlemmande i 
planeringsprocessen som är svårigheten. Delvis är detta inte heller 
ersättningsreglernas fel, utan kommer sig av att de frågor som de 
syftar till att hantera är lite svårfångade.

Samma värde, men skilda värden
En grundläggande svårighet är att hantera det förhållandet att 
ersättningen ska relateras såväl till fastighetens marknadsvärde som 
till de varierande anspråk som kulturvärden i omgivningen ställer på 
en ny byggnad på samma plats. Innebörden av rätten till pågående 
markanvändning varierar sålunda efter två parametrar samtidigt. 
Kulturvärdena på platsen är den ena och den allmänna prisnivån på 
fastigheter i trakten är den andra. Samma krav, t ex tak av lertegel, på 
två identiskt lika fastigheter (och med samma kulturhistoriska värde), 
kan innebära ett ersättningsberättigat intrång i rätten till PM på den 
ena fastigheten, men inte på den andra. Det beror på var de ligger.

Ligger den ena i en kulturhistoriskt 
värdefull omgivning och den andra inte, 
så blir språnget - mellan vad som gene
rellt skulle kunna krävas av en byggnad 
på platsen och det specifika kravet på 
just den aktuella fastigheten - större för 
den byggnad vars omgivning inte reser 
några särskilda krav på hänsyn till 
kulturvärden.

Ligger den ena fastigheten mer strate
giskt i förhållande till samhällelig infra
struktur och motsvarande, så har den, till 
följd av detta, sannolikt ett högre mark
nadsvärde än den andra. Den kan då 
bära den ekonomiska effekten av det 
specifika kravet lättare och risken för att 
effekten blir så stor att den pågående 
markanvändningen ” avsevärt försvåras” 
i ekonomiskt hänseende är därför 
mindre.

Man får då fyra olika fall för de två fastigheterna, beroende på den 
omgivning i vilken de ligger, enligt figuren ovan. Just i fråga om 
exemplet lertegel på taket kanske det skall stå ”knappast ersättning” i 
alla rutor utom den nedre högra där det skall stå ”möjligen ersätt
ning", men principiellt har detta ingen betydelse. Rätten till pågående 
markanvändning är beroende av den omgivning i vilken fastigheten
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Fig 2. Ersättning i förhållande till värden i 
omgivningen.
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Detta är i och för sig inget märkvärdigt. Alla krav som ställs på fastig
heter skall modifieras med hänsyn till vad som på funktionella, socia
la, miljömässiga och grannerättsliga grunder behöver krävas för lov 
till olika bebyggelseårgärder.

Innebörden av rätten till PM blir emellertid allt svårare att överblicka, 
ju större betydelse omgivningsberoendet får, i relation till de markan- 
vändningsbetingelser som ges av förhållanden inom den egna fastig
heten. Ett underhåll av en enslig lada, utöver vad som krävs för att den 
inte skall falla ihop eller läcka in, är inte alltför svårt att kostnads- 
relatera till fastighetens avkastningsvärde som jordbruksfastighet.

Svårare är det att veta vad ett krav på bibehållande av tegelfasader på 
en byggnad i ett gammalt industriområde som hamnat i innerstadsläge 
skall relateras till. Plåt, som i nyare industriområden? Eller puts som 
på den omgivande bostadsbebyggelsen? Eller kanske rentav tegel, 
med hänsyn till byggnadens egen betydelse för de grundläggande 
anspråken på hänsyn till kulturvärdena på platsen (3:1 och 3:10 PBL)?

Innerstadsläget ger sannolikt ett högre marknadsvärde, men mång
sidigheten i fastighetens användning för industriändamål har sannolikt 
krympt av samma skäl. Samtidigt ger kanske läget en mycket större 
mångsidighet i användningen inom en snävare krets av industriella 
verksamheter. Särskilt om den byggs om invändigt och det är kanske 
ändå behövligt om byggnaden är lite speciellt disponerad. Men då 
kanske inte fönsterindelningen passar så bra och den sitter ju i tegel
fasaden....Om man då ändrar fönsterindelningen kan man undra om
kravet på tegelfasad fortfarande är lika relevant. Hur ska man då 
relatera detta krav till rätten till pågående markanvändning?

Exemplet antyder att det nog mera är fönsterindelningen än kravet på 
tegel i fasaden som avgör om den pågående markanvändningen kan 
ekonomiskt försvåras i just detta fall. Det pekar dock framför allt på 
att det är en härva av avgöranden som kommer in om man vill isolera 
de krav som ställs med hänsyn till byggnadens särskilda värde enligt 
3:12, från dem som ställs ändå, med stöd av 3:1 och 3:10.

Ersättningsreglerna som ”planläggningsprovokatör”
Ska man få perspektiv på ersättningsmöjlighetema i PBL och inte 
förlora sig i beräkningsförfaranden, måste man nog också se dem i ett 
vidare sammanhang än enbart som skydd för fastighetsägare mot 
överumplande och ekonomiskt besvärande detaljregleringar från 
samhällets sida. De är till sin funktion i bebyggelsesammanhang en 
pendang - eller en motvikt - till samhällets (kommunernas) ensidiga 
initiativrätt till väsentliga markanvändningsförändringar (det kommu
nala planmonopolet). Även uttrycket motvikt är till viss del för åter
hållsamt i sammanhanget. Rätten till PM har en rent aktivt markan- 
vändningsinitierande funktion i systemet - en provokation om man så 
vill - mot en slapp hantering av det kommunala planeringsinitiativet.

Om den kommunala plan- och beslutsberedskapen är svag skall mark
ägarna kunna ta ut vad som går av den medgivna markanvändningen, 
vare sig denna är i egentlig mening pågående eller ej. Det är ett incita
ment till planering och planläggning, som i PBL fått träda i det gamla 
tätbebyggelseförbudets och det allmänna lämplighetsvillkorets ställe, 
när spänsten i dessa löstes upp av nybyggnadsförbud och dispenser.
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När inte statens bevakning längre kan sätta press på kommunernas 
planering, så får fastighetsägarnas möjligheter att agera på egen hand 
göra det. Då får man en spontan avkänning av vilken planläggning 
som från allmän synpunkt är angelägen och slipper samtidigt de 
improduktiva låsningstillstånd som nybyggnadsförbuden skapade.

Detta är, från bland annat grannerättslig synpunkt, en lite väl enkel 
tankegång och det står heller inte uttryckligen i förarbetena till PBL 
att den planeringsprovocerande funktionen var en eftersträvad effekt 
av rätten till pågående markanvändning. Men effekten går ändå inte 
att komma ifrån och systemets konstruktion är lättare att förstå om 
man tar in även denna tankegång.

Återuppföranderätten - en rätt till ”medgiven” markanvändning
I botten ger alltså PBL inte enbart en rätt till fysiskt pågående 
markanvändning, som skulle kunna motiveras av ”substansvärdet” av 
gjorda bebyggelseinvesteringar på en fastighet. PBL ger också en rätt 
till ”medgiven” markanvändning som balanserar mot samhällets ini
tiativrätt till förändrad markanvändning och som knyter rättigheterna 
närmare till det rena markägandet.

Det renodlade uttrycket för rätten till medgiven markanvändning finns 
inte i kravkapitlet eller lovkapitlet (3 o 8 kap), utan i ersättnings- 
kapitlet (14 kap) i PBL. Där anges i 8 § att en fastighetsägare är 
berättigad till ersättning om han vägras ersätta en riven byggnad med 
en i huvudsak likadan byggnad, om han söker lov till detta inom fem 
år från det att den revs. Detsamma gäller om rivningsförbud medde
lats i dp/ob eller om han vägrats lov till rivning när han ansökt om 
detta enligt 8:16 PBL.

Denna sk återuppföranderätt frikopplar rätten till markanvändning 
från den rent fysiskt pågående. Den behandlas heller inte formellt som 
någon del i rätten till PM i PBL. Den är emellertid egentligen den 
yttersta konsekvensen av det förvirrande resonemang som ovan förts 
om exemplet med tegelfasaden på industribyggnaden. Ska man hitta 
en utgångspunkt för att bedöma vilka specifika krav som riktas mot en 
byggnad på grund av dess särskilda värde (3:12), i sig eller i sitt 
sammanhang, så är de krav som skulle riktas mot en ny byggnad på 
samma plats nästan den enda stabila grund man kan tänka sig att 
jämföra med. Det anges också i ett förtydligande på sid 581 i 
propositionen, som syftar till att göra det möjligt att skilja på 
skyddbestämmelser och vanliga hänsynsbestämmelser, att det så man 
har tänkt:

"Jag vill därför för tydlighets skull förklara att med 
skyddsbestämmelser avses sådana planbestämmelser som enbart rör 
befintliga byggnader, andra anläggningar och anordningar. 
Bestämmelser som berör helt nya byggnader, t ex sådana som 
ersätter en riven byggnad, räknas däremot inte som 
skyddsbestämmelser, även om de i syfte att slå vakt om 
miljökvaliteter kan vara mer detaljerade än vad som är nödvändigt i 
flertalet planer. "

Förtydligandet ger intryck av att utformningsbestämmelser i plan kan 
vara skyddsbestämmelser enbart där återuppföranderätten är utsläckt 
genom rivningsförbud. (Annars gäller ju bestämmelserna även för en 
ersättningsbyggnad och då skulle de inte vara skyddsbestämmelser.) I 
propositionen utgick man också från att skyddsbestämmelser och riv-
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ningsförbud skulle följas åt, men i riksdagsbehandlingen särade man 
på begreppen, så att de kan meddelas obeeroende av varandra.

Avsikten med detta särskiljande är inte alldeles tydlig, men det ren
odlar den medgivna markanvändningen (återuppföranderätten), såsom 
faktiskt handlingsalternativ för fastighetsägaren, om skyddet av den 
befintliga bebyggelsen på fastigheten (kanske just till följd av skydds
bestämmelserna) skulle te sig alltför betungande, så att det blir mer 
lönsamt att riva och bygga nytt.

Underhåll och markvärde
Återuppföranderätten enligt 14:8 PBL gör sålunda ett utbyte av den 
befintliga byggnaden mot en ny lika stor för samma ändamål till ett 
konkret handlingsalternativ för fastighetsägaren. Det som avgör valet 
mellan bibehållande och utbyte av byggnaden är i huvudsak tre 
faktorer - vilka återinvesteringar i den befintliga byggnaden som 
fastighetens möjliga avkastning kan bära, den befintliga byggnadens 
underhållsstatus och utvecklingen av markvärdena i den omgivning 
där fastigheten ligger.

Om fastigheten genom vankelmodigt underhåll kommit att hamna 
långt ifrån den standard som enligt 3:13 avses med att dess särart skall 
bevaras, så är underhål Iskravet en ekonomisk belastning för den 
befintliga byggnaden i förhållande till återuppförandealtemativet. 
Återuppföranderätten fungerar därmed som en garanti för att ingen 
byggnad skall behöva underhållas i onödan om den kanske lika gärna 
skulle kunna bytas ut, eller ge plats för någon annan markanvändning. 
Den motsvarar därmed något av de gamla nybyggnadsförbudens idé - 
att inte i onödan öka det befintliga bebyggelsekapitalets restvärde 
inför en framtida förändring - men den lägger handlingsfriheten på 
fastighetsägarnas sida i stället.

För att undvika att detta skulle leda till en rivningsvåg i inner
städerna, där lägesfördelama ofta är den dominerande komponenten i 
fastighetsvärdena, satte man en högre kvalifikationsgräns för när 
vägrad rivning skulle medföra ersättning, än vad som gäller när 
pågående markanvändning avsevärt försvåras (av skyddsbestämmel
ser). Ersättningen utgår vid vägrad rivning först om ”betydande 
skada” uppkommer och med det menas att en ny byggnad i stället för 
den befintliga skulle kunna öka fastighetens värde med ca 15 % eller 
mer. Den skada som går utöver denna gräns ersätts, men inget annat. 
Gränsen har sålunda en helt annan konstruktion än den som gäller för 
skyddsbestämmelsers ekonomiska effekter.

Det är möjligt att denna konstruktion i praktiken är avvägd så att den 
kan hålla tillbaka en rivningsvåg, åtminstone i lågkonjunkturer, men 
det är svårt att se vilken principiell syn på förvaltningsansvar, 
rättssäkerhet, samhällsinflytande på bebyggelse mm, som den vill 
uttrycka. Genom att den knyter samman markprisfluktuationer med 
variationer i underhåll, framstår den snarare som en förlustgaranti mot 
uteblivna förväntningsvärden, än som ett redskap för att fördela 
ansvar för förvaltningen av den byggda miljöns kulturvärden.

Det ska omedelbart sägas att konstruktionen knappast är avsedd att 
vara enbart det senare, utan en balans mellan flera aspekter på förvalt
ning och utveckling av den byggda miljön. Men eftersom det inte är 
förknippat med något som helst risktagande från fastighetsägarens 
sida att söka rivningslov - han behöver inte ens riva om han får lov -
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så framstår den rent principiella balansen som mindre sofistikerad än 
vad den valda nivån på kvalifikationsgränsen, från ekonomisk syn
punkt, möjligen kan vara.

(Nu ser det ut som procentsatsen kan komma att ändras till 10 % för 
att likna den som används vid intrång i pågående markanvändning. 
Det förändrar dock inget av resonemanget i övrigt.)

Skyddsbestämmelser och ”vanliga” hänsynsregler
Det tekniska förfarandet för att reglera skydd mot förvanskning av 
särskilt värdefulla byggnader i PBL är som ovan sagts att införa 
skyddsbestämmelser för dessa i detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Man kan tänka sig flera motiv till detta. Ett motiv är att behovet av 
skydd är en fråga om byggnadernas förhållande till den omgivning där 
de ligger och att detta då bör behandlas i former som reglerar området 
i ett sammanhang (dvs dp/ob). Det svarar mot syftet med den tredje 
punkten i detaljplanekravet i 5 kap 1 §. Ett annat motiv är att det är 
en rättssäkerhetsfråga att bestämmelserna kan meddelas i en 
rättsverkande form som innebär att avvägningen mellan allmänna och 
enskilda intressen blir behandlad och att beslutet kan överklagas. Det 
finns då inga andra former för detta i PBL än dp och ob. Ett tredje 
motiv är så trivialt som att det måste finnas en bestämmelse, så att 
man vet vad kravet går ut på, om man skall kunna beräkna dess 
ekonomiska konsekvenser ifall fastighetsägaren vill föra ersättnings
talan i fastighetsdomstolen.

Jämför man dessa med hur ett förhindrande av rivning kan hanteras så 
kommer man fram till att det är det sista - behovet av en bestämmelse 
att relatera ersättningstalan till - som är det ofrånkomliga motivet till 
att forvanskningsforbudet i 3:12 PBL i vissa fall kräver skydds
bestämmelser i plan. Rivning - som från kulturmiljö- och rättssäker
hetssynpunkt bara är en mera drastisk form av förvanskning - kan 
nämligen vägras direkt vid prövning av lov enligt 8:16 PBL. Ett av 
motiven till detta är att inte göra beslut svårare att fatta än nödvändigt. 
Resultatet av en rivning framstår ju som ganska lätt att föreställa sig 
utan någon bestämmelse. Ett skyddskrav behöver däremot formuleras 
så att det blir entydigt vad det avser.

”Entydiga” skyddsbestämmelser....
Det finns emellertid en hake i resonemanget. En skyddsbestämmelse 
preciserar vad som krävs av en specifik byggnad, men inte vad som 
generellt sett skulle krävas av den. Som beskrivits ovan måste det 
intrång som skyddsbestämmelser och rivningsförbud orsakar, bedöm
mas i relation till två olika faktorer: Dels vilka krav som generellt 
skulle ställas på byggnaden i den omgivning där den ligger och dels 
fastighetens marknadsvärde, som också det är beroende av dess läge. 
Detaljplanebestämmelser reglerar en syntes av villkor som skall gälla 
för bebyggelseutvecklingen inom det område som planen omfattar. De 
är därför ömsesidigt beroende och kan inte behandla villkor som 
skulle gälla om syftet med helheten radikalt skulle förändras i någon 
del. Det är detta som är bakgrunden till den mycket strikta bindningen 
till planens regler under den s k genomförandetiden.

Planen innehåller därför bara de bestämmelser som motsvarar dess 
syfte. Den ger inget underlag för att bedöma vad som skulle gälla, om 
inte det som är reglerat skulle gälla. Ersättningsberäkningama och det 
s k förtydligandet från sidan 581 i propositionen, bygger på att man på 
något sätt ändå vet vad detta fall skulle innebära. Det gör man strängt
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taget inte alls, utan får uppskatta detta utifrån någon sorts ”normal
krav” och då blir det lätt de krav som skulle gälla om ”kulturvärden på 
platsen” totalt saknades.

Detta komplicerade förhållande går inte att lösa med en massa villkor
liga bestämmelser. Det skulle bli en hel kedja av bestämmelser av 
typen ”om inte si så är det så”. Det är inte heller riktigt bra att lägga 
möjligheten till skyddsbestämmelser som ett särskilt instrument, vid 
sidan av dp/ob, så att man skulle göra planer som om skydds
bestämmelsemöjligheten inte fanns och sedan lägga dessa ovanpå. Då 
är det inte säkert att man får med den influens på villkoren för övrig 
bebyggelse i området, som de särskilt värdefulla byggnaderna måste 
få utöva. Från den synpunkten är det bättre att knyta den kultur
historiskt/miljömässiga och den ersättningstekniska bedömningen till 
samma beslutsform och det är det som man i PBL har valt.

....men tvetydiga prövningsformer
PBL har dock inte knutit dessa två slag av bedömningar till samma 
prövningsform. Den miljömässiga bedömningen avgörs i samband 
med planprövningen av länsstyrelsen (eller regeringen) i den mån 
någon ifrågasätter de miljömässiga argumenten för att ställa de krav 
som ställs. Den ekonomiska bedömningen görs först därefter, av 
fastighetsdomstolen. Dit kan fastighetsägare, inom två år efter att pla
nen vunnit laga kraft, vända sig för att få frågan om ersättning prövad.

En bestämmelse, som fastighetsdomstolen bedömer gå utöver vad 
som annars skulle krävas av en ny byggnad på platsen, kan då ge 
ersättning om skadan bedöms som stor i förhållande till fastighetens 
marknadsvärde. Då har redan genomförandetiden börjat löpa och 
kommunen kan sålunda inte ändra bestämmelsen, vilket väl kanske 
inte heller borde ske, om den är miljömässigt väl motiverad. Effekten 
blir emellertid, att förutom att det är fastighetsdomstolen som till slut 
avgör vad som skulle vara skäliga krav på en byggnad om den inte i 
sig vore så värdefull, så kan kommunen inte säkert överblicka detalj
planens ekonomiska effekter i samband med att den antas.

Oklarhet som blockerar
Det tar självklart emot att fatta beslut vars ekonomiska innebörd man 
inte kan överblicka. Det strider dessutom mot PBL, därför att enligt 6 
kap 1 § ska kommunen redovisa de ekonomiska effekterna av planen i 
en särskild genomförandebeskrivning som hör till planhandlingama. 
Om kommunen då tar in gissningar i denna, som handlar om vilka 
regleringar man tror kan komma upp i fastighetsdomstolen, kostnads- 
utfallet i denna och de processkostnader som kan följa av prövningen 
(de ska nästan alltid betalas av kommunen enligt 15 kap 5 och 6 §), 
så stimulerar man om inte annat fastighetsägare till att pröva hur det 
kan gå. Tar man inte upp detta, vilket är det naturliga, så har man 
ingen kontroll, eller budget för ersättningar, vilket är det vanliga. 
Slutsatsen blir oftaatt man (för säkerhets skull) avstår från att reglera 
även vanlig hänsyn till kulturvärdena på platsen enligt 3:1 och 3:10.

Effektivare kan man knappast hindra tillkomsten av regleringar av 
befintlig bebyggelse i plan. Det blev så uppenbart att man senare fick 
lov att införa en särskild regel i PBL (5:28 a) som gjorde det möjligt 
för kommunen att förelägga fastighetsägare att redovisa sina eventu
ella ersättningsanspråk inom en viss tid, innan man antar planen.

Då gick i alla fall systemkonstruktionen ihop. Men frågan är vilka
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reella möjligheter det gav. Man flyttade genom föreläggandemöjlig
heten osäkerheten om var fastighetsdomstolen skulle hamna i sin 
bedömning, från kommunerna till fastighetsägarna. Ställda inför ett 
föreläggande om att precisera ett eventuellt ersättningsanspråk måste 
de anta att de avhänder sig en rättighet om de inte framställer något 
anspråk. Det driver fram föreställningen att omsorg om kulturvärden 
som sådan är ersättningsberättigande, vilket trots allt inte är lagens 
egentliga innebörd.

Möjligheten till normal hänsynsreglering i plan till skydd av den 
befintliga miljöns kulturvärden kräver därmed stor medvetenhet, 
kunskap och pedagogik från den kommunala planeringens sida, för att 
nå en lika oundgänglig acceptans för regleringen från fastighets
ägarnas sida. Möjligheten finns sålunda, men tröskeln för att utntyttja 
den är hög.

Skyldigheterna
”Skall skyddas” - NRLs gåta
De allmänna hushållningsbestämmelsema anger att områden, som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av någon speciell egenskap, 
så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
denna egenskap. För områden som är av riksintresse har man i 
lagtexten tagit bort ”så långt möjligt” och bara skrivit att de ”skall 
skyddas” mot sådana åtgärder. Då blir det inte längre ett mål för 
planering och beslutsfattande, utan ett minimikrav på skydd mot vissa 
åtgärder i dessa områden.

Det var sannolikt för att markera att riksintressen hade kvar sin gamla 
karaktär av anspråk på kommuner och myndigheter som riksin- 
tressebestämmelsema i 2 kap NRL fick en formulering som skiljde sig 
från de allmänna hushållningsbestämmelsema. Man ville därmed 
tydliggöra att de utgjorde anspråk på det allmännas företrädare - 
skyldigheter att agera på ett bestämt sätt - till skillnad från de all
männa hushållningsbestämmelsema som inte var riktade till någon 
särskild part, utan en markering av samhällets rätt (och avsikt) att 
hävda dem som allmänna intressen.

Synbarligen syftar riksintresseanspråken till att säkra att åtminstone 
dessa områden skall ges det skydd mot påtagligt skadliga åtgärder, 
som berörda sektorlagstiftningar under ”NRL-paraplyet” medger. 
Principiellt sett är emellertid anspråkens funktion att ge utgångs
punkterna för statens bevakning av riksintressetillämpningen vid plan- 
och tillståndsbeslut. Det är då att se som en begränsning av anspråken 
att de inte innefattar uttrycket ”så långt möjligt”, som de allmänna 
hushållningsbestämmelsema ger rätt att hävda.

Skillnaden i uttryckssätt kan sägas vara betydelselös, innehållsmässigt 
sett, om man utgår från att det finns någon underförstådd idé om vilka 
åtgärder som kan påtagligt skada ett hushållningsintresse. Det mesta 
talar för att det enda lagstiftaren tänkt sig är att det är de tillstånds- 
pliktiga åtgärderna enligt NRL-lagama som kan tänkas åstadkomma 
sådana effekter.

Frågan kvarstår ändå hur man skall se på aktiva insatser för att mot
verka ”spontana” åtgärder, sådana som inte kräver tillstånd men som 
kan förhindras med en aktiv reglering enligt NRL-lagama. T ex
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genom bildande av naturreservat, eller genom att införa av rivnings- 
lovplikt utanför detaljplaneområden.

Frågan blir ännu mera komplicerad om man ser till markanvändnings- 
och bebyggelseplaneringens allmänna möjligheter att göra spontana 
skadliga åtgärder obehövliga eller ointressanta bland berörda fastig
hetsägare. Ska dessa inte räknas in? Då är man inne på en speciell, 
men mycket väsentlig del av NRL/PBL-systemets möjligheter som 
resurshushållningsinstrument. Det gäller den vanliga utvecklings- 
planeringens möjligheter att ge den kulturhistoriskt värdefulla miljön 
en långsiktigt bärkraftig användning. Det är ingen obetydlig fråga. 
Den har vital betydelse för den samhälleliga omsorgen om bebyggel
sens kulturvärden, kanske mer än för något annat sektorintresse.

Skilda krav? - Eller samma, men i olika röstläge?
Om NRLs riksintressekrav vad gäller PBL bara omfattar dess defen
siva möjligheter - att vägra lov till lovpliktiga åtgärder - blir dess 
innebörd en annan än om också dess offensiva möjligheter omfattas 
av samma krav. Om det är den första, defensiva, innebörden som 
gäller, så har staten i praktiken frånhänt sig ansvaret för den riks- 
intressanta kulturbygden, i bemärkelsen det bebyggda kultur
landskapet utanför detaljplanelagt område. Där är yttre förändringar 
och rivning av bebyggelse lovbefriad, så den når man inte annat än 
genom offensiva åtgärder, vilka i princip förutsätter kommunala 
initiativ. Om avsikten är att också den senare, offensiva, innebörden 
omfattas av kravet, vilket synbarligen är lagstiftarens förhoppning, så 
ger NRL/PBL-systemet mycket vankelmodiga signaler om detta.

Bakgrunden till vankelmodet är ganska given. I praktiken ligger hela 
genomförandeansvaret för den bebyggelseinriktade samhälleliga 
kulturmiljövården på kommunerna, som en del i dessas allmänna 
förvaltnings- och utvecklingsansvar för den byggda miljön. Statens 
roll i det avseendet, både som fastighetsägare och som sektor
organisation för byggnadsvård enligt kultuminneslagen, KML, är som 
ovan sagts starkt objektinriktad och i sammanhanget ganska marigi- 
nell.

PBL-reformens utgångspunkt var att kommunerna inte mäktade mot
svara den kontroll över bebyggelsemiljöns utveckling som byggnads
lagen (BL) både medgav och underförstått också krävde av dem. PBL 
förde då in rätten till pågående markanvändning, som en ventil för att 
öka fastighetsägarnas rådighet över sina fastigheter. Genom detta 
höjde man också ribban för kommunens möjligheter till kontroll över 
den befintliga bebyggelsens förvaltning.

Samtidigt gällde som utgångspunkt för hela reformarbetet att det inte 
fick leda till ökade anspråk på insatser från kommunernas sida. Att i 
den situationen införa formella krav på ett aktivt offensivt utnyttjande 
av PBLs särskilda kulturmiljövårdande möjlligheter var principiellt 
sett inte möjligt, men ändå nödvändigt för att NRL/PBL-systemet 
skulle fungera för den riksintressanta kulturmiljövården.

Varför man då inte valde den från planmässig synpunkt mer ambi
tiösa, men ändå formellt sett inte mer resurskrävande, generella 
formuleringen ”så långt möjligt” som utgångspunkt även för statens 
plan- och tillståndsprövning enligt PBL, är på många sätt en gåta. 
Möjligen får man se det som ett uttryck för ömsesidig misstro mellan 
stat och kommun och en symbol för strävan efter skarpa konturer för
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det kommunala självbestämmandet. Den absoluta spärregeln till 
hinder mot påtaglig skada av riksintressen innebär en markering av en 
gräns för kulturmiljövårdens intressen, till stöd för andra intressens 
frihet. Regeln leder till att man prövar planbeslut mot gränsen för 
lägsta tolerabla skydd av kulturvärden, i stället för mot bästa möjliga 
tillvaratagande. Därmed blev bara den defensiva sidan kvar och 
dessutom ganska tillbakaträngd.

Inflytandet
Lite möjligheter till alla
Mycket av det som i PBL ter sig som problem för kulturmiljövården 
är egentligen effekter av en avsikt att tillgodose kulturmiljöintressen i 
en utsträckning som sålunda inte var möjlig i tidigare planerings
lagstiftning. Man borde kanske därför ta det som en framgång att 
möjligheterna ändå kommit till och acceptera att de inte alltid motsva
rar vad man kan tycka sig utläsa ur enskilda paragrafers bjudande for
muleringar.

Den fråga som då uppställer sig är vad som kan menas med ”man” i 
sammanhanget. Aktörerna i systemet är många. De är åtminstone all
mänheten (”medborgarna”), fastighetsägarna, grannarna, byggnads
nämnderna, kommunerna, sektormyndighetema enligt NRL-lagama, 
länsstyrelserna och regeringen. Ska alla vara lite nöjda med de 
styrmöjligheter respektive de relativa friheter de har fått genom 
NRL/PBL? Detta var alldeles uppenbart lagstiftarens förhoppning, om 
man ser till lanseringen av PBL som den ökade handlingsfrihetens och 
det kommunala självbestämmandets lagstiftning och till den 
omfattande behandling som bevarandefrågoma ägnades i både 
propositionen och i riksdagsbehandlingen. A andra sidan skulle en 
planlagstiftning, som reglerar balansen mellan olika markanvänd- 
ningsintressen, ha hamnat fel om någon part blev alldeles helnöjd. Det 
är också orimligt att tänka sig att ett typiskt nollsumme-spel, som 
inflytandet över den yttre miljön, skulle kunna fyllas med vidgad 
handlingsfrihet för alla aktörer utan att det skulle kräva några offer.

Delvis löste man detta genom att bygga upp befogenhetsstrukturen i 
lagstiftningen efter en mera renodlad intressentmodell och låta 
intressenternas möjligheter överlappa varandra. Det allt överordnade 
samhällsansvaret i BL, baserat på en föreställning om en absolut 
allmän lämplighet, fick därmed vika för mer pragmatiska före
ställningar. Men till syvende og sidst måste ändå överlappande 
möjligheter kunna bringas till avgöranden i rimligt effektiva former. 
Då måste man rensa i överlappningarna och göra vissa avgränsningar 
för att det inte ska bli för ostyrigt. Gör man inte dessa avgränsningar i 
lagen, så rensar systemet sig självt - mer eller mindre effektivt - enligt 
den praktiska maktfördelning mellan aktörerna som det lämnar ut
rymme för.

Den faktiska inflytande- eller maktstrukturen i systemet kommer 
egentligen fram när man ser på vem som kan kräva vad av någon 
annan och vem som kan kontrollera eller ändra på andras beslut. Lite 
om detta har sagts tidigare i avnittet om redskapen, men bara mycket 
summariskt.

Överlappningarna mellan aktörernas möjligheter gör den egentliga in
flytande- och maktstrukturen lite svår att både uppfatta och beskriva. 
De skapar förväntningar och besvikelser för dem som ser lagens
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anspråk som vägröjare eller banerförare för den ena eller andra 
aktörskategorins eller samhällssektorns intressen. Vad lagsystemet 
garanterar (ska garantera) är uppmärksamhet på vissa intressen och 
inflytande för vissa aktörer - att utnyttja efter intresse och förmåga. 
Men den ger också begränsningar i detta, av effektivitetsskäl eller 
andra skäl, som avgör systemets styrbarhet från dena ena eller andra 
utgångspunkten.

Vill man strategiskt ta ut vad som går av NRL/PBL:s möjligheter, 
måste man rent allmänt ta dessa begränsningar i beaktande, för att 
kunna nyttja möjligheterna effektivt. Man måste konstatera att 
systemets möjligheter till kulturmiljövårdande planering inte auto
matiskt innebär detsamma som att det är styrbart såsom formellt 
redskap för en målinriktad samhällelig kulturmiljövård. Systemet är 
ingen sektorlagstiftning och avser heller inte att vara det, utan syftar 
till att hantera intresseavvägningar ifråga om behandlingen av den 
yttre miljön i planmässiga former. Det styr i första hand genom att på 
olika sätt balansera inflytandemöjlighetema mellan aktörerna och från 
sektoriell synpunkt uppstår då möjligheter och begränsningar som 
kanske inte alls har med synen på sektorintresset att göra, utan är 
effekter av effektivitets-, rättssäkerhets- eller andra aspekter på 
systemets uppbyggnad. Det finns därför anledning att se närmare på 
begränsningarna i aktörernas inflytande i olika frågor. Man kan börja 
från botten, med de vanliga människomas inflytande.

Medborgare, markägare och granne
Det yttre kulturarvet är vår gemensamma resurs och ansvaret för dess 
förvaltning delas som sagt enligt 1 kap 1 § KML av oss alla. Som 
medborgare har vi sålunda både en rätt till delaktighet och en 
skyldighet till medverkan i detta. Planeringslagstiftningens behand
ling av sådana slag av rättigheter brakar hänföras till begreppet 
medborgarinflytande.

Förarbetena till PBL gör mycket klart att det är i den representativa 
demokratins former (dvs via kommunalpolitiken) som man menar att 
medborgarinflytandet i miljöfrågor skall utövas. Översiktsplanen är 
folkets ingång till den fysiska planeringen. Den är obligatorisk och till 
den knyts höga anspråk på information, samråd och begriplig 
utformning m m (4 kap PBL), liksom förfaranderegler som om de inte 
följs kan överklagas genom kommunalbesvär. Den skall hållas aktuell 
och förändras eller detaljeras (”fördjupas”) vid behov, men detta 
initiativ kan inte tas av någon annan än kommunledningen och denna 
kan formellt bara påverkas genom allmänna val.

Beslut som innebär rena avsteg från översiktsplanen kan i princip bara 
tas efter att den ändrats, eller genom att avstegsbeslutet tas i form av 
en detaljplan, vilken också kräver en offentlig behandling innan den 
antas (5 kap PBL). I detaljplanen finns sålunda också en ingång för 
medborgarinflytande när översiktsplanen inte håller, eller är för tunn i 
sin behandling av en fråga. Men detaljplanen är inte obligatorisk. Det 
var ju detta som skapade de låsningar i BL:s beslutssystem som 
behandlats i det föregående. Detaljplanekravet i 5:1 fungerar därför 
som ett stöd för kommunens rättighet att hävda detta när så behövs (i 
likhet med de allmänna intressena i 2 kap), men det är inte ett anspråk 
som någon annan kan kräva att det tillämpas. Detaljplanen betraktas 
också uttalat i PBL mera som ett genomförandeinstrument (för att 
reglera rättigheter och skyldigheter mellan kommun och 
fastighetsägare inom ett område), än som ett planeringsinstrument (för
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att samordna olika markanvändningsintressen som kan beröra 
området). Som krav är detaljplanekravet sålunda mera principiellt och 
moraliskt och inte uppföljningsbart i formell mening.

Efter den första obligatoriska översiktsplanen, som skulle vara klar 1 
juli 1990, är sålunda medborgarinflytandet i PBL ytterst bara knutet 
till röstsedeln i allmänna val. (Kommunen väljer själv när översikts
planen behöver ändras eller göras om.) Det är alltså inte själva lagen 
som garanterar medborgarinflytandet, utan kommunalpolitiken. Däre
mot har lagen klara uppfattningar och principer för i vilka former 
denna bör verka för att skaffa sig en medborgerlig förankring. Dvs 
genom en öppen, aktiv och aktuell planering.

Trots denna tydligt markerade medvetenhet om hur man vill se på 
medborgarinflytandet i den fysiska planeringen, så hänvisar man i för
arbetena till PBL på många ställen till behovet av medborgar
inflytande såsom argument för att motivera ett inflytande för fastig
hetsägare, andra rättighetshavare och grannar, - sådana som med ett 
samlingsbegrepp brukar kallas för sakägare. Delvis är detta begripligt, 
därför att man i PBL tilldelade de boende inom ett område ställning 
som sakägare i vissa avseenden och därmed fick en sakägarkfets som 
lokalt kunde komma att omfatta nästan alla berörda medborgare. Men 
principiellt är det ändå en betydande skillnad och den är av intresse 
med hänsyn till den behandling man av olika skäl - bl a för att kretsen 
blev så stor - fick lov att ge själva innehållet i sakägarnas rättigheter.

En sakägare har rätt att klaga på ett beslut som åsidosätter hans in
tressen, dvs när han anser att beslutet strider mot principen i 1 kap 5 § 
PBL om att såväl allmänna som enskilda intressen ska beaktas. Det 
måste dock vara någon måtta på vad han då kan få ha synpunkter på, 
för att inte systemet skall köra fast i en härva av överklaganden. Som 
grundprincip markerar därför PBL att en sakägare bara kan överklaga 
beslut på den grunden att de på något sätt påverkar hans enskilda rätt. 
Han kan alltså inte klaga för att han tycker att beslutet inte tillgodoser 
något allmänt intresse (eller någon annans intresse om han nu skulle 
tycka det).

Ofta är det som är av allmänt intresse också av intresse för sakägare 
inom området. De restriktioner en fastighetsägare får underkasta sig 
för att förvalta sin del i en värdefull miljö förlorar sin mening om inte 
dessa värden kan upprätthållas i omgivningen. Det följer ju av den 
samverkan mellan det allmänna och enskilda fastighetsägare om 
förvaltningen och utvecklingen av den yttre miljön som hela systemet 
bygger på. Då blir gränsdragningen svår och på sid 366 i 
propositionen tillstår departementschefen hur omöjlig den egentligen 
är. Han gör dock ett försök att med några exempel åtminstone lite 
luddigt antyda en ganska snäv gräns för vad som med avseende på 
förhållanden i omgivningen kan räknas in i den enskildes intressesfär. 
På andra ställen i förarbetena markeras som en principiell uppfattning 
att sakägares rätt att överklaga endast skall gälla sådana frågor som 
berör hans ställning som innehavare av särskilda rättigheter. Då avses 
underförstått sådana frågor som påverkar det ekonomiska värdet av 
dessa rättigheter.

Så mycket klarare blir det inte av detta men tillämpningspraxis efter 
PBL:s ikraftträdande visar att kulturvärden i omgivningen inte 
uppfattas som ett enskilt intresse. Det är ologiskt, därför att fastighets
ägares och grannars enskilda rätt påverkas av kraven i 3 kap om 
hänsyn till kulturvärdena på platsen. Principen om rätt till pågående
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markanvändning lägger dock hinder i vägen för att ge grannar 
överklagandemöjligheter, som kan föra in i det dunkla gränslandet 
mot ersättningsanspråk för skyddsbestämmelser eller vägrad rivning. 
Grannar göre sig sålunda inte besvär.

Byggnadsnämnden och kommunen
Tillståndsmyndigheten i PBL, såsom NRL-lag för byggande, är bygg
nadsnämnden (11 kap PBL). Huvudansvaret för planering och plan
läggning av användningen av mark och vatten tillkommer kommunen, 
dvs ytterst dess fullmäktige (1 kap 2 § PBL).

Som sektormyndighet för byggande är byggnadsnämnden inte lik
ställd med övriga (statliga) sektormyndigheter, just genom att den är 
en specialreglerad kommunal nämnd. Det behöver principiellt inte 
hindra att BN hanterar sin uppgift med samma integritet som vilken 
sektormyndighet som helst och ska inte göra det heller. Elfte kapitlet i 
PBL förutsätter att BN tar de initiativ i fråga om planläggning och 
byggande mm som behövs för de uppgifter den har att hantera.

Praktiskt sett är det dock lite dunkelt vilken roll BN skall tillmätas 
eller tillmäta sig i den övergripande resurshushållningsplaneringen en
ligt NRL, i praktiken den kommunala översiktsplaneringen. Den för
bindelse stat - kommun, om ömsesidigt beaktande av allmänna 
intressen vid tillståndsprövning, som översiktsplanen till sin idé skall 
utgöra, haltar en del genom att BN skall hantera tillstånd till åtgärder 
som inte alltid kräver tillstånd. (Det gäller t ex alla yttre förändringar 
av bebyggelse utanför detaljplan, inklusive rivning av den.) Det är i 
huvudsak bara ett kulturvårdsproblem att det är så, men det förringar 
inte dess betydelse.

Översiktsplanen tillkommer inte i någon sluten överläggning och BN 
har genom sin placering i kommunen naturligtvis alla möjligheter att 
ta de initiativ som erfordras för att bygga under och påverka över
siktsplanens innehåll. Ändå är det inte riktigt BNs uppgift att utfästa 
sig till detalj åtaganden i fråga om tillståndsprövning i olika värdefulla 
områden. Initiativet till planläggning ligger trots allt av starka 
principiella skäl hos kommunen som sådan och översiktsplaneringen - 
som dialoginstrument i riksintressefrågor - är inte avsedd att binda det 
kommunala självbestämmandet längre än vad som motsvarar uttalade 
kommunala avsikter. Det finns ett glapp mellan detta och de formella 
villkoren för att pröva lov till åtgärder på befintlig bebyggelse. BN 
måste rent principiellt begära lov från kommunen (genom 
planläggning i dp/ob) till att få pröva sådana lov som kan påtagligt 
skada kulturmiljön, enligt 2:6 NRL. Tolkningen av lovpliktsbehovet i 
riksintresseområden kommer då efter behandlingen av översikts
planen, om den över huvud taget kommer till stånd.

Stat - kommun
Det är dock först när man kommer in på relationen stat - kommun, 
som förhållandet mellan tillstånds(lov-)prövning, planering och 
planläggning riktigt ställs på sin spets i NRL/PBL-systemet. Det har 
att göra med att staten, genom medverkan i och bevakning av den 
kommunala översiktsplaneringen, förutsätts i princip kunna träffa en 
ramöverenskommelse med kommunen om utgångspunkterna för 
behandling av riksintressen i de områden som berörs av sådana. Enligt 
4 kap 1 § PBL ska det därför av översiktsplanen framgå hur kommu
nen avser att tillgodose riksintressen enligt NRL. Länsstyrelsen ska 
under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planför-
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slaget, av vilket det bl a ska framgå om förslaget i någon del inte 
tillgodoser berörda riksintressen. Granskningsyttrandet fogas till 
planen för att visa om det sedan planen antagits kvarstår oenigheter 
stat - kommun i dessa frågor. (Det ändrar inte planen, eftersom ett 
politiskt beslut, som antagandet av en plan, inte kan ändras genom ett 
forvaltningsbeslut, såsom granskningsyttrandet. Där oenighet 
föreligger ger översiktsplanen sålunda två besked - ett kommunalt och 
ett statligt.)

Genom översiktsplaneringen överlämnar staten tillämpningsansvaret 
för riksintresen, vad gäller plan- och byggfrågor, till kommunen. 
Staten har dock vissa bevaknings- och initiativmöjligheter enligt 12 
kap PBL och anspråket är som tidigare behandlats, att riksintressen 
skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dem. Den primära 
bevakningsmöjligheten enligt 12 kap består i att länsstyrelsen ska 
pröva detaljplaner och områdesbestämmelser med avseende på om de 
tillgodoser riksintressen eller ej. Om det finns särskilda skäl, får 
länsstyrelsen eller regeringen förordna att en sådan prövning också 
skall göras av enskilda lovbeslut i ett visst område (12 kap 4 §). Om 
det behövs för att tillgodose ett riksintresse, får regeringen också 
förelägga en kommun att upprätta, ändra, eller upphäva en detaljplan, 
för att åstadkomma detta (12 kap 6 §). Det sista är dock avsett att 
vara en ren undantagsregel.

I detta ligger dels ett rent systemfel och dels en hel del oklarheter om 
hur lagstiftaren egentligen har tänkt sig ansvarsfördelningen stat - 
kommun i riksintresseområden. Med systemfelet avses då möjligheten 
för länsstyrelsen eller regeringen att förordna om prövning av lov i 
riksintresseområden. Det krävs särskilda skäl för detta och med det 
avses att det finns fog för att anta att BNs beslut i bebyggelsefrågor 
kan komma att påtagligt skada ett riksintresse. Men om området 
ligger utanför detaljplan så omfattas inte befintlig bebyggelse av 
lovplikt för yttre förändringar eller rivning. Ett förordnande enligt 
12:4 blir då meningslöst i den delen. Det uppstår inga sådana 
lovärenden att pröva om kommunen inte gjort dem lovpliktiga genom 
områdes-bestämmelser. Att det inte finns en adekvat lovplikt borde i 
sig vara skäl för att anta att BNs beslut kan komma att lämna 
utrymme för påtagliga skador på riksintresset, men det rår inte 12:4 
på. Att regeringen, genom planföreläggande, skulle driva fram lov- 
pliktsreglering i riksintreseområden kan ingen på allvar ha tänkt sig.

Vad som är alldeles klart att lagstiftaren har tänkt sig är dock att att 
aktiva kommunala beslut i form av dp eller ob skall upphävas av 
länsstyrelsen om de påtagligt kan skada ett riksintresse. Likaså att det 
är länsstyrelsens uppgift att med stöd av berörda centralmyndigheter 
ge kommunerna underlag för att behandla riksintresset i sin planering. 
Desutom att översiktsplanen och granskningsyttrandet över denna ska 
ge ömsesidiga besked stat - kommun om i vad mån man är ense om 
riksintressets innebörd och hur det skall tillgodoses.

Däremot är det inte alldeles klart hur långt anspråket sträcker sig i 
fråga om aktiv planberedskap och genomförandeåtaganden från 
kommunens sida. Man kan egentligen inte heller tänka sig att lagen 
skulle precisera detta. Anspråket i 2:6 NRL på ett absolut skydd av 
riksintressen får ses som en målangivelse, som det ankommer på 
kommunen att bedöma hur man skall få under erforderlig kontroll i 
varje enskilt fall. Det är bara när kommunen genom initiativ till 
planläggning står i begrepp att skada ett riksintresse som staten förut
sätts ingripa. Brist på planläggning får passera och därmed behand-
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lingen av befintlig bebyggelse utom plan också.

Stat - stat
Inte ens staten har inom sig full kontroll i fråga om riksintressenas 
behandling i den fysiska planeringen. Det beror på att staten företräds 
av såväl centralmyndigheter, med ansvar för utpekande av riks
intressen för olika samhällssektorer, som av länsstyrelserna, vilka är 
de samlande företrädarna för staten i den fysiska planeringen. Det 
yttersta ansvaret för bådadera vilar på regeringen, såsom högsta 
prövningsinstans i vissa frågor, men utan någon roll (mer än rent 
undantagsvis genom planföreläggande enligt 12:6 PBL) som aktiv 
aktör i planeringen. (Regeringen har på senare tid börjat använda sin 
möjlighet att begära planeringsunderlag, enligt 6 :2 NRL, till att 
skaffa sig en sådan roll som aktör. Det får dock ses som en illustration 
till det som här behandlas, nämligen att grundmodellen för rege
ringens roll inte är hållbar.)

Planering innebär intresseavvägning och staten måste i planeringen 
företrädas av en myndighet med den uppgiften, vilket i princip bara 
kan vara länsstyrelserna eller regeringen. Sektormyndighetema skall 
företräda respektive sektorintresse och om dessa skall företräda staten 
i planeringen, så blir det ohanterligt många parter för kommunerna att 
samordna sin planering med. Det kan också ifrågasättas om en för 
staten meningsfull samordning alls är möjlig om inte staten företräds 
av en planerande myndighet i detta. Motsättningar mellan sektor
intressen måste i så fall alltid lösas genom att frågan lyfts till en part 
med befogenhet att göra avvägningen. Det kan då bara vara regerin
gen.

En sådan ordning skulle leda till en belastning av regeringskansliet 
som man i NRL/PBL-reformen absolut ville undvika. Därför tillde
lades länsstyrelserna rollen, inte bara som huvudföreträdare, utan 
också som den yttersta företrädaren, för staten i fråga om NRL/PBL- 
tillämpningen i riksintressefrågor. Den enda ventil som gavs för rege
ringen att blanda sig i var undan tagsmöjligheten till planföreläggande. 
Den passar för övrigt inte alls som korrektiv till oönskade planbeslut, 
eftersom dessa vinner laga kraft genom länsstyrelsens beslut och rege
ringen, om den inte är blixtsnabb, tvingas förelägga om upphävande 
när planens genomförandetid böljat löpa. Då blir regeringen ersätt- 
ningsskyldig.

Regeringen blev därmed bortspelad som övervakare av riksintressen i 
alla andra avseenden än som påhejare till länsstyrelsen. Den enda riks
intressekonflikt som kan föras till regeringen för avgörande är näm
ligen när kommunerna överklagar en av länsstyrelsen upphävd plan 
(eller ett upphävt lov) på den grunden att man ifrågasätter om den 
verkligen skadar något riksintresse. Är länsstyrelsen däremot nöjd 
med planen kan regeringen inte påverka detta, även om den kommer 
till regeringen genom överklagande av sakägare. Dessa ska ju näm
ligen inte kunna klaga på annat än sina enskilda intressen och då ska 
inte regeringen behandla något annat heller.

Att den beskrivna ordningen är otillfredsställande beror i klartext på 
att det bara är regeringen som har ett rent politiskt mandat att före
träda staten. När då regeringen inte kan nå de ärenden där den ansva
riga sektormyndigheten och länsstyrelsen är oense i en riksintresse- 
fråga, så haltar systemet.

Det sista har man uppmärksammat i den pågående lagöversynen så



det kanske löser sig. Det får också vara nog här. Meningen är faktiskt 
inte att svartmåla NRL/PBL-systemet i all allmänhet, fastän det kan te 
sig så när man så här travar dilemman ovanpå varandra. Avsikten är 
att visa på att en planeringslagstiftning egentligen inte är så mycket 
annat än en serie försök att hantera olika dilemman. Dessa kan inte 
lagen påverka i någon nämnvärd utsträckning. Vad lagen gör är i hög 
grad att ge signaler om hur de helst borde hanteras.

Signalerna
NRL/PBLs signaler
Ingen förvaltar avsiktligt kulturvärden som han inte begriper sig på. 
Det är uppgiften för den informativa, kunskapsförmedlande och 
opinionsbildande sidan av kulturmiljövården att undvika att några 
ytterligare kulturvärden föröds av så triviala, men ändå så svårbemäst
rade, orsaker.

Ingen förvaltar i längden heller kulturvärden på ett sätt som han 
uppfattar som ren service åt någon annan, som har pretentioner på att 
han skall göra så. Det är den kulturmiljövårdande samhälls
planeringens uppgift att länka samman motivation och forvaltnings
betingelser så att sammanhangen kan bestå. ”Ansvaret för detta delas 
av alla”, enligt 1 kap 1 § KML. Men det måste fördelas mellan några 
för att tas av någon. Det är där den fysiska planeringen kan hjälpa till 
om man nyttjar den aktivt och offensivt. Man bör inte ställa förvänt
ningarna högre, men också inse att i detta ligger en betydande po
tential, totalt sett.

Man bör dock inte vänta sig att lagen, i kraft av några pompösa para
grafformuleringar, skall skydda några kulturvärden genom att nyttjas 
rent defensivt. Där ger lagen signaler som kan te sig kraftfulla och 
som också är avsedda att vara det, men som därmed inte innebär att 
själva lagen är beredd att automatiskt leva upp till dem när någon 
behörig trycker på knappen. Det vill till att många trycker på många 
knappar under lång tid, för att maskineriet skall fungera på det sättet.

Över huvud taget är frågan om de signaler, som lagen ger och 
uppfattas ge, en svårgripbar men ganska betydande del av lagens sätt 
att fungera. Exempelvis har förenklingsbudskapet i PBLs lovplikts- 
reglering - som formellt inte begränsar lagens tillämpningsmöjligheter 
- ändå skapat höga psykologiska trösklar för utnyttjandet av lagens 
möjligheter i fråga om kulturmiljövårdande planering.

En mer principiellt betydelsefull sida av detta är att lagen faktiskt 
bygger på att många aktörer självständigt tillvaratar sina intressen, uti
från de signaler de uppfattar om lagens sätt att fungera. En sektororga
nisation som kulturmiljövården får väl söka lösa detta bäst den kan, 
men t ex fastighetsägare som ställs inför frågan om de skall avstå från 
ersättningsmöjligheter som ingen vet om de egentligen har, måste 
undra vad den samhälleliga kulturmiljövården egentligen håller på 
med.

En allmän signal som dominerar PBL som helhet, är att planering är 
ett enkelt tvåpartsförhållande - den enskilde mot samhället - där den 
enskilde är försedd med en fastighet som inte i onödan skall behöva 
bli föremål för samhällelig regleringsiver. Det är i och för sig ett 
angeläget perspektiv på planeringens villkor. Behovet av att markera
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detta är som beskrivits i det föregående en effekt av att den tidigare 
lagstiftningen uppfattades som väl okänslig på den punkten.

Vad gäller den kulturmiljövårdande planeringen däremot, under
stryker PBL och inte minst förarbetena i samband med riksdags
behandlingen, att denna i längden måste förutsättas bli tydligt och in
gående reglerad i rättsverkande planformer. Signalen från detta är att 
kulturmiljövård på ett markant sätt avviker från PBLs grundläggande 
strävanden och kan accepteras först om de komplikationer den innebär 
blir tydligt rättsligt preciserade. Såsom en typisk angelägenhet för 
flera - ett mångpartsförhållande - är kulturmiljövårdande planering 
svårhanterlig. Det ligger både i själva sakens och i PBLs natur att det 
blir så.

Nu är både fastighetsägares rådighet över sina handlingsmöjligheter 
och en kulturvårdande förvaltning av den yttre miljön legitima sam
hälleliga intressen, som måste förenas på något sätt. PBLs allmänna 
signal i detta avseende är att det går bra, om de närmast berörda går 
att ena om detta på något sätt. Ju vidare krets av berörda, desto vidare 
krets att ena. Det gäller inte bara lokalt geografiskt, utan det gäller 
också i administrativt organisatoriskt hänseende. Har frågan sådan 
räckvidd att den är av riksintresse blir den berörda kretsen som allra 
störst. Faller någon länk ur den kedjan vill det mycket till om det hela 
ska gå att lösa. Det är kanske inte mycket att säga om detta. Om de 
allmänna intressenas företrädare drar åt olika håll blir det ändå inte 
mycket av med miljöomsorgen. Men det är en krävande organisa
torisk uppgift att hantera den målinriktade nationella kulturmiljö
vården (riksintressena) i ett sådant system.

Kunskap - avsikt - beteende
Forskningen om det yttre kulturarvet ger en ständigt tillväxande kun
skap om detta. Kunskapen ger vissa delar av miljön och vissa 
egenskaper hos den ett särskilt värde, från både vetenskaplig och mera 
allmänt samhällelig synpunkt. Kulturmiljövårdens kulturpolitiska roll 
är enligt den kulturpolitiska propositionen 1974 och kulturmiljö
propositionen 1988, att belysa den svenska historien - hela landets och 
hela folkets - så som den kommer till uttryck i de miljöer som har 
särskilda förutsättningar att tydliggöra och levandegöra vårt kulturarv.

Dessa miljöer har på nationell nivå utpekats som områden av 
riksintresse, först i den fysiska riksplaneringen (1973) och sedan i en 
översyn, i samband med introduktionen av NRL 1987. På motsva
rande sätt har, med början i slutet av 70-talet, urval av värdefulla 
miljöer på lokal nivå redovisats i kommunala (ibland regionala) 
kul turminn esv årdspro gram, som numera vanligen kallas kulturmiljö
program. Kulturmiljöprogram finns ännu inte för alla kommuner. 
Ibland har urval och miljöbeskrivningar gjorts i andra former och 
ibland direkt i kommunernas översiktsplaner. Underlaget varierar 
sålunda något i omfattning och karaktär. I det följande kallas dock det 
material, som utgör kommunernas underlag för behandling av kultur
miljöfrågor i den fysiska planeringen, för kulturmiljöprogram - vare 
sig det finns eller inte.

Miljöbeskrivningarna i riksintresseurvalet och i de kommunala 
kulturmiljöprogrammen (som förhoppningsvis inte skall strida mot 
varandra) utgör därmed det underlag som ligger till grund för den 
samhälleliga kulturmiljövårdens behandling i den fysiska planeringen. 
En grundläggande del i kulturmiljövårdens möjligheter att göra sig



gällande i sammanhanget, är sålunda att detta underlag (i någon form) 
finns. Att dess utformning också kan påverka möjligheterna är själv
klart, men att det över huvud taget finns är ännu ett snäpp mera 
betydelsefullt.

Länken till makten
Bedömningen av miljöns kulturhistoriska värden sker i Sverige (som 
tur är) inte på några uttalat partipolitiska grunder, utan kunskapen - 
baserad på resultaten av en fri forskning - utgör i princip den grund på 
vilken urvalet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer av samhälleligt 
intresse baseras. Kvalitativt sker sålunda överföringen av den 
kulturpolitiska propositionens anspråk genom den antikvariska 
verksamheten, vars professionella ansvar det är att hävda de 
samhälleliga kulturmiljöintressena. Kvantitativt - vad avser i vilken 
omfattning och hur ingående dessa intressen skall tillgodoses - sker 
däremot en löpande politisk behandling i den fysiska samhälls
planeringen. Det står inte i mänsklig makt att principiellt hålla isär 
vad som är det ena eller det andra, utan motsättningar mellan 
antikvariska och politiska bedömningar behandlas pragmatiskt genom 
avgöranden i planläggning och i tillståndsbeslut där motsättningarna 
ställts på sin spets.

Planeringens roll
Det tillskott som planeringen kan tillföra till detta är framförhållning 
och tillrättaläggande av förvaltningsbetingelsema för den värdefulla 
miljön, så att motsättningar kan undvikas eller åtminstone mildras. 
Själva planläggningen (reglering i dp eller ob) är mest en bekräftelse 
på de villkor planeringen gjort möjliga. För att ta ut planeringens 
kulturvårdande möjligheter behöver man därför lyfta in, bland 
utgångspunkterna för planeringen, även utgångspunkterna för det 
skydd en viss miljö kräver för att dess kulturvärden skall tas till vara. 
Ju tidigare och ju mer entydigt detta kan ske, desto större är 
förutsättningarna för att dessa villkor kan spelas in bland övriga 
villkor för förvaltningen av den aktuella miljön. (Kan man inte bereda 
långsiktigt bärkraftiga markanvändningsbetingelser för förvaltningen 
av de speciella miljövärdena, så hjälper inga regleringsmöjligheter.)

Grundidén är därför, att genom att ta upp intresseredovisningama från 
kulturmiljöprogrammet i den kommunala översiktsplanen, så antar 
kommunfullmäktige intentionerna i dessa som utgångspunkt för den 
fortsatta planeringen. Precis detsamma sker, (vilket många har svårt 
att acceptera) när kommunen tar in riksintresseunderlaget i 
översiktsplanen. Kommunen antar alltså, genom ett alldeles själv
ständigt politiskt beslut, som sin avsikt att tillgodose berörda 
riksintressen. Samtidigt antar man också, enligt kravet i 4 kap 1 § 
PBL, utgångspunkterna för hur man avser att tillgodose dem.

Granskningen av översiktsplanen
Bakgrunden till kravet på riksintresseredovisning i översiktsplan 
enligt 4:1 PBL är att kommunen, genom länsstyrelsens gransknings- 
yttrande, skall ha möjlighet att pröva om dess intentioner i 
markanvändningshänseende skall stöta på hinder vid länsstyrelsens 
prövning av planer och tillståndsbeslut i riksintresseområden. Detta 
ger också staten möjlighet att signalera om man inte tror att 
kommunens intentioner är tillräckliga för att få kontroll över att man 
verkligen kan tillgodose riksintresset. Det är en betydelsefull möjlig
het för stat och kommun att på detta sätt enas om hur man skall få ut 
något av det som ovan nämnts såsom det som planeringen kan tillföra
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kulturmiljövården.

Det vore dock fel att framställa detta som något mer än en möjlighet 
för någondera parten. Statens kontrollmöjligheter är knutna till rätts- 
verkande planer (dp/ob) och i speciella fall även lov, enligt 12 kap 
PBL. Åtgärder som inte gjorts lovpliktiga når man dock inte den 
vägen. När och om planer behöver upprättas avgör kommunen 
ensidigt, med utgångspunkt från 5 kap 1 § PBL. Någon kontroll av att 
kommunen tillgodoser kulturmiljövårdens bebyggelseintressen når 
staten helt enkelt inte, om inte kommunen vill det. NRLs skarpa 
formulering att riksintressen skall skyddas, framstår i det perspektivet 
som lite löjlig.

Principiellt sett är det diskutabelt med ansvarsfördelningsregler som 
inte fungerar om den part som bär ett ansvar inte vill ta det. Det är om 
inte annat demoraliserande. NRL/PBL- systemet borde därför ändras 
på denna punkt av rent moraliska skäl, om man nu kan få acceptans 
för att även sådana aspekter är av betydelse i en lagstiftning av 
ramlagskaraktär.

Kommunen får å andra sidan inte ut det som är redovisningskravets 
och granskningsyttrandets idé, om man inte behandlar kulturmiljö- 
frågorna mycket ingående. Tanken med granskningsyttrandet är dels 
att staten ska kunna ge sin uppfattning tillkänna för alla NRL- 
myndigheter, om denna skulle vara en annan än kommunens. Men 
den från kommunal synpunkt väl så viktiga tanken är att yttrandet 
också ska göra ramarna för det kommunala självbestämmandet i 
planeringen tydligt överblickbara.

Den tanken fångar inte granskningen av den obligatoriska 
översiktsplanen automatiskt upp. Det gör många gånger gransknings
yttrandets räckvidd som statligt ställningstagande otydlig. Den 
obligatoriska översiktsplanen är till sin natur en strategisk plan, dvs 
den ska behandla allmänna utgångspunkter för vad som kan komma 
upp i fråga om anspråk på mark och bebyggelse. Graden av 
kommunal kontroll och uttalade genomförandeintentioner varierar 
naturligen mycket mellan olika områden och olika frågor i 
översiktsplanen. Där de kommunala intentionerna är mera aktiva och 
ingående berör även konkreta mål för den närmare utformningen av 
miljön, behöver man fördjupa översiktsplanen utöver vad som obliga
toriskt krävs enligt 4:1 PBL.

Kulturmiljövård är en sådan typ av fråga som behöver hanteras som 
en utvecklad samhällelig intention för att planeringen ska kunna ge 
något bidrag till den. Dess naturliga uttrycksform är därigenom en 
fördjupning av översiktsplanen, viket det obligatoriska översikts- 
planearbetet många gånger inte har lämnat utrymme för. Gransknings- 
yttrandena tvingas då behandla kulturmiljöfrågoma utifrån ett plan
dokument som inte är särskilt givande för dessa slag av frågor.

Lovplikten som avsiktsförklaring
Eftersom normallovplikten i PBL inte ens täcker kulturmiljövårdens 
basbehov, så är vägen lång till den kontroll över resurshushållnings- 
frågor, som för andra samhällssektorer kan vara tillfredsställande be
handlad redan genom angivandet av grunddragen i markanvänd
ningen. En ganska normal reaktion från kommunalt håll är att man då 
åtminstone önskar besked ur riksintresseunderlaget om vilka åtgärder 
och vilka egenskaper som kulturvärdena kräver att man skall ta hand
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om. I grova drag måste detta kunna anges i underlaget, men över
föringen av varden till formell reglering är en förankringsprocess, som 
behöver fogas in i den övriga behandlingen av förvaltningsvillkoren 
för den yttre miljön. (Annars tar man inte ut de möjligheter som 
planeringen kan tillföra.) Ett grundvillkor är dock, med PBLs 
uppbyggnad, att man vet så mycket att man kan göra de åtgärder som 
kan beröra kulturvärdena lovpliktiga.

PBL signalerar som nämnts en nästan komisk ängslan för att grannar 
eller andra intressenter i den befintliga miljöns kulturvärden, skall 
störa ritningarna för den kommunala utvecklingspaneringen sedan 
översiktsplanearbetet väl är överståndet. Om kommunen absolut inte 
vill, så slipper den all inblandning i behandlingen av befintliga 
bebyggelsevärden utanför detaljplan. Lyckligtvis är den bild av 
kommunernas planerings- och kulturmiljöambitioner, som PBL på 
detta sätt kan framkalla, en nidbild som inte motsvarar någon typisk 
kommunal vilja. Delvis kommer sig bilden av att man med alla medel 
ville undvika att belasta kommunerna med formella krav på planering 
i situationer som inte oundgängligen motiverade detta. Man måste då 
ändå fråga sig varför lov till åtgärder i särskilt värdefull bebyggelse - 
som den enda kategorin av åtgärder i hela planeringslagstiftningen - 
just skulle kräva planläggning i dp/ob för att bli tillämpliga.

En förklaring, som är väl enkel men ligger nära till hands, är att man 
behövde ha någon åtgärdskategori som krävde en höjning, för att 
frihetsbudskapet i lagens behandling av de sk ”krångliga bygglov- 
reglerna” från BL riktigt skulle gå fram. En mer respektabel förklaring 
kunde vara att det ömsesidiga beroendet mellan fastigheter i 
värdefulla miljöer motiverar att de regleras i ett sammanhang (5 kap 1 
§ första stycket 3 PBL). Det är i allra högsta grad giltigt för 
behandling av kulturmiljö i plansammanhang rent allmänt, vilket i sig 
är arbetsamt, men inte kan skyllas på lagstiftningen. Det är dock inte 
riktigt relevant för själva lovplikten. Lovplikt är ett uttryck för 
samhällsansvar - gentemot den enskilde byggande, gentemot hans 
grannar och gentemot allmänna intressen. 8 kap 5 § PBL ställer som 
villkor för sänkning av lovplikten att lov inte krävs för att tillvarata 
grannars intressen eller allmänna intressen. Hur lagstiftaren sett på 
detta vid tillkomsten av 8:6 PBL, som medger utvidgning av 
lovplikten i värdefull miljö, är en öppen fråga.

Det för kulturmiljövården väsentliga med lovplikten är att den ger en 
anmälan om att en åtgärd är i faggorna och ett tillfälle till dialog, i den 
mån byggnadsnämnden har resurser, underlag och kompetens att föra 
denna. Den signalen förmår inte PBLs lovpliktsregler att på något 
övertygande sätt förmedla. Det system som PBL tillhandahåller är så 
komplicerat, att det inte ens från den byggande allmänhetens sida sett 
kan betraktas som användarvänligt.

Fördjupning av översiktsplanen - bara ett bra tips?
Om man emellertid ser lite mer avspänt på både översiktsplaneringen 
och lovpliktsregleringen så är en fördjupning av översiktsplanen, i 
kombination med en nyanserad lovpliktsreglering, en alldeles utmärkt 
metod att samordna intressen (inklusive fastighetsägarnas, även om de 
bara är grannar) i värdefulla miljöer. Det är kanske den enda verkligen 
effektivt framkomliga vägen i normala fall med gällande regler. PBL 
inte bara medger detta, utan rekommenderar på många ställen i 
förarbetena sådana förfaranden. Man skulle önska att lagen också 
kunde stimulera och helst garantera detta i riksintresseområden - för
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att länka av dialogen om intresseredovisningen till en situation där 
den kan behandlas sak och med inriktning på faktiska genom
förandeintentioner. Detta för att undvika att just riksintresseområdena 
ska utsättas för en särskild, formellt pretentiös men sakligt oftast helt 
ofullgången uppmärksamhet, redan i behandlingen den kommun- 
omfattande (och huvudsakligen strategiska) översiktsplanen.

Rent praktiskt löser man detta, där man har tillräcklig kulturvårdande 
vilja och kompetens bland kommuner och myndigheter och tillräckligt 
grepp om inriktning och behov i den kommunala planeringen, för att 
inte alltför ängsligt behöva hålla på formerna och reviren i 
myndighetsumgänget. Där man är överens stat - kommun om att 
frågorna lämpligen klaras av först i en fördjupning av översiktsplanen 
så låter man dem bero tills man har hunnit göra en sådan. Det är 
visserligen mest att göra en dygd av nödvändigheten och det kommer 
att ta lång tid innan man får situationen under någon riktig kontroll 
med gällande lovpliktssystem, men det är ändå inte i dessa fall som 
stimulansen från lagens anspråk är som mest behövlig. Det är där man 
vill markera revirgränserna så tydligt som möjligt, i stället för att söka 
praktiska samordningsmöjligheter. Där går signalerna från det 
obligastoriska redovisningskravet i 4:1 och från granskningskravet i 
4:9 PBL tyvärr i särande riktning i stället, därför att de driver fram 
avgöranden i ett för tidigt planeringsskede.

Friheten allmänt - enskilt
Det ovan sagda gäller sålunda förhållandet mellan samhällets olika 
organ i sammanhanget. Man kan föra ett precis analogt resonemang 
om förhållandet allmänt - enskilt (kommun - fastighetsägare) och 
signalerna från rätten till PM, forvanskningsforbudet, underhålls- 
kravet (”underhållsrätten”), återuppföranderätten och rätten till ersätt
ning vid bevarandereglering. Det man mest kanske kan undra över är 
om man skall vara så ängslig för ett överdrivet underhåll av 
byggnader (från samhällsekonomisk synpunkt?), att ett rent bristande 
underhåll måste räknas fastighetsägare tillgodo vid ersättnings- 
beräkningar.

Det principiellt allvarliga problemet med ersättningskonstruktionen 
får dock sägas vara den rättsosäkerhet som det innebär att pröva de 
funktionella, sociala och miljömässiga aspekterna på en bevarande
reglering i en form (dp/ob) och de ekonomiska aspekterna i en annan 
form (i fastighetsdomstolen), som inte kan överblickas vid den första.

Detta löser man i de flesta fall - med undantag för kommuner med 
alldeles speciellt utvecklad planeringskompetens - på det mest av
spända sättet, nämligen genom att helt enkelt avstå från att ta in 
utformningsbestämmelser för befintlig bebyggelse i planer. Med detta 
når man ändå så långt man kan med lovpliktiga åtgärder, utan att 
ersättningsspöket börjar röra på sig.

Detta är ett enkelt och säkert förfarande, men det ger ändå ganska 
primitiva signaler ifrån sig. Det man helt missar är den säkerhet det 
kan ge en fastighetsägare, som ägnar omsorg åt sin fastighets 
kulturvärden, att hans bemödanden inte spolieras av en helt annor
lunda nivå på omsorgerna i omgivningen. Över huvud taget tappar 
man bort den aspekt som kulturvärden innebär för fastighetsvärden 
över fastighetsgränserna, men det har lagstiftaren som sagt också i 
andra avseenden bäddat för.
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Det kan heller inte synas rimligt att fastighetsägare skall behöva 
balansera på gränsen för vad som kan leda till ersättning, medan 
samhället för säkerhets skull håller sig på den andra kanten. Det är 
den signal som ersättningskonstruktionen ger, även om det normalt 
inte är ”samhället” - i form av kommunerna - som gör de ekonomiska 
vinsterna, utan grannar som slipper restriktioner, men som ändå kan 
tillgodoräkna sig fördelarna av en värdefull omgivning. Det är 
uppenbart att ett skäl till återhållsamhet med reglering av 
kulturmiljöfrågor från kommunernas sida har varit att man sett det 
som ett legitimitetsproblem att använda skattepengar till omför
delningar på en ostyrig fastighetsmarknad. Den för många kommuner 
ändå mest svårsmälta delen av ersättningssystemet är den osäkra 
processkostnaden som i praktiken alltid drabbar skattebetalarna, även 
när några motiv för ersättning i realiteten inte har förelegat.

Hur ska man göra då?
Man kan sammanfattningsvis konstatera att möjligheterna till en 
kulturmiljövådande planering och reglering finns i lagen, men 
egentligen inte är så lättillgängliga, om man inte kan bygga på ett för
tröstansfullt samförstånd mellan alla berörda aktörer. Ett samförstånd 
som bygger på en tro på kulturmiljöns betydelse som resurs och som 
inte alltför fixerat ser till lagens revirmarkeringar. En strikt mål
inriktad nationell kulturmiljövård har dock svagt stöd av själva 
lagsystemets regler. Den påverkas mera av en mängd förhållanden 
som ligger i kanten eller utanför själva lagsystemet och som kan 
tänkas öka eller minska sannolikheten för ett genomförande. Då 
kommer man in på mera allmänna kulturpolitiska frågor och därhän 
var inte avsikten att driva resonemangen. Det får här räcka med dem 
som planeringslagstiftningen mera direkt har lett in på.

Naturligtvis borde man söka förändra lagen, så att den ger mer klara 
impulser till en kulturvårdande planering och förvaltning av den yttre 
miljön, om man nu trots allt får förutsätta att detta varit lagstiftningens 
avsikt. Men man ska ändå inte knyta för stora förväntningar till 
betydelsen och effekterna av detta. Det är otvivelaktigt så att många 
av lagens signaler är resultatet av målkonflikter i lagstiftningen, som 
utgjort genuina dilemman för lagstiftaren.

Mycket har lagen alltså svårt att lösa och man ska i alla fall inte vänta 
sig att den ska lösa alla problemen ensam. Information, opinionsbild
ning, attitydpåverkan, samordning, stimulans, stöd mm har i många 
avseenden en mycket större betydelse än själva lagen, för kulturmiljö
vården i den fysiska planeringen. Men lagen kan behöva hjälpa till 
och åtminstone inte peka åt ett annat håll. I det följande avsnittet, 
Önskelistan, ska tas upp några punkter där man kan önska sig att 
lagen kunde peka i en mer kulturvårdande riktning.
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Önskelistan
- på väg mot en kulturvårdan

de fysisk planering

Två grundproblem
Blev det så enkelt?
Ville verkligen lagstiftaren att det skulle vara just dessa signaler som 
skulle prägla samverkan mellan politiker, planerare, kulturvårdare, 
fastighetsägare, grannar och allmänhet i förvaltningen av det yttre 
kulturarvet? Det är svårt att tro, men man ville alltså andra saker 
mycket intensivt, inte minst i två avseenden.

Dels ville man få bort den tröghet i beslutssystemet som kunde 
blockera en meningsfull dialog om markanvändning och bebyggelse 
om inte kommunerna upprätthöll ett tillräckligt initiativ i planeringen. 
Dels ville man göra innebörden av statens anspråk i riksintresse
områden tydliga och förutsägbara för kommunerna.

De lösningar man valde kom dock att ge signaler på kollissionskurs 
med KMLs tes om ett ansvar som delas av alla. Likaså med tanken på 
en integration i samhällsplaneringen såsom ett angeläget led i den 
nationella kulturmiljövården. Det är förvirrande att det har kommit att 
bli så och innan man ger sig in på att diskutera åtgärder, finns det 
anledning att sammanfatta bakgrunden till dessa något märkliga 
signaler i de två huvudgränssnitten i systemet: förhållandet allmänt - 
enskilt respektive förhållandet stat - kommun.

Förhållandet förändring - hänsyn - bevarande
För att få bort trögheten i den gamla planeringslagstiftningen fick man 
sålunda höja aktiviteten i systemet så att samhällets planeringsinitiativ 
skulle få avgöra graden av samhällets inflytande på förändringar i 
miljön. Det grundläggande defensiva skydd av den befintliga miljöns 
värden, som det tidigare systemet implicit gav utrymme för, måste 
därmed lyftas upp till ett offensivt samhälleligt intresse för att kunna 
hävdas.

En oundviklig effekt av detta är att hänsynen till befintliga (kultur)- 
miljövärden - såsom allmän utgångspunkt för förändringar av miljön - 
blir kontroversiell. Den kläms mellan sköldarna i den polarisering 
mellan förändring och bevarande som beslutssystemet driver på. 
Hänsyn till befintliga värden hör ihop med förändring (hänsyn är bara 
relevant när någon annan intention är den dominanta), men den 
förknippas mentalt med bevarande, vilket är mänskligt, men inte 
alldeles logiskt.

Hänsynen blir med PBLs uppläggning en del i ett bevarande, i mot
satsställning till ”den byggande allmänhetens frihet till förändringar”. 
Lovplikts- och ersättningsreglernas konstruktion hjälper till med att 
signalera detta. Det intryck de ger är att hänsyn bara ska tas där den 
särskilt har beställts av det allmänna och om den ställs som ett 
preciserat krav i en rätts v erkände plan skall kravet kunna prövas mot 
ersättningsregler som kan te sig som ett lotteri. Signalen till tillämpar-
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na av lagen är att valet inte står mellan förändring under hänsyn, 
respektive bevarande - utan mellan förändring, respektive hänsyn och 
bevarande. Det blir ett väldigt mentalt språng att ta sig över gapet 
mellan förändring och bevarande när det har formulerats på det sättet.

Det är alltså inte lagens anspråk i sak, utan formen för att sätta dem i 
tillämpning, som ger signalen att hänsyn till miljöns kulturvärden är 
en exklusivitet för ett fåtal, som ”den byggande allmänheten” i minsta 
möjliga mån ska besväras med. Dvs en signal på käpprätt kollissions- 
kurs mot KMLs signal om ett ansvar som delas av alla.

Skydda - så långt möjligt skydda - eller tillvarata?
Kulturmiljöer, eller noga räknat ”områden som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av sina kulturvärden”, hör till de resurser 
som omfattas av NRLs hushållningsanspråk och ska sålunda så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dem. Det är 
dock bara halva uppgiften, den defensiva. Resurser ska också 
tillvaratas och kulturmiljöns skydd är - kanske mer än någon av de 
andra NRL-resusemas - beroende av att den tillvaratas för att inte gå 
om intet. Signalen till planeringen tillvaratar inte planeringens offensi
va förmåga - att skapa förutsättningar för att tillvarata.

Man kan i uttrycket ”..skall så långt möjligt skyddas...” läsa in ett 
anspråk på ett offensivt tillvaratagande av kulturmiljöns värden i de 
områden som är särskilt präglade av sådana. Det är också så som 
uttrycket normalt uppfattas av planerare. Det innebär ett anspråk på att 
söka bästa möjliga syntes av faktorer som kan tillvarata dessa värden. 
Det är ett planeringsmål som lagen ställer upp.

För områden av riksintresse gäller däremot ett absolut krav på att de 
”, .skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön”. 
Just att det finns en skillnad i. ordvalet förtar möjligheten att uppfatta 
anspråket som ett mål, som ska tillgodoses så långt som möjligt. I 
stället reduceras det till ett minimikrav - ett sektoriellt randvillkor för 
planeringen. (Se sid 51- 53.) Det gör att riksintressanta kulturmiljöer, 
om man snävt håller sig till lagens formella signaler, är sämre ute än 
miljöer av rent lokalt intresse.

Motargument skulle kunna hämtas ur det förhållandet att uttrycket 
”..så långt möjligt..” gäller generellt för alla kulturmiljöer, även de 
riksintressanta, vilket otvivelaktigt är den avsedda innebörden av 
lagens konstruktion. Då skulle det absoluta kravet kunna ses enbart 
som en markering av att under alla förhållanden så ska de utpekade 
riksintresseområdena behandlas på det sättet.

Det går dock inte att hävda att detta skulle vara den enda och därmed 
rätta tolkningen. Det absoluta kravet på skydd mot påtaglig skada i 
riksintresseområden för in en annan sorts prövningsgrund. Man ska 
pröva om skadan är påtaglig - inte om man har kommit så långt som 
möjligt i sökandet efter lösningar. Det är om inte annat en mera 
handfast prövningsgrund och den uppfattas från sektoriell synpunkt 
som en förstärkning av skyddsanspråken. Det senare är dock mycket 
diskutabelt. Regeln innebär som sagt att man prövar planbeslut mot 
gränsen för lägsta tolerabla skydd av kulturvärden, i stället för mot 
bästa möjliga tillvaratagande. Det ger signalen att det är en 
sektorsuppgift att fylla ut utrymmet däremellan. Det är svårt att se hur 
det kan uppfattas som en förstärkning. Inte ens med en våldsam 
förstärkning kan den resurssvaga kulturmiljösektorn nå den effekt



som man kan nå i samverkan med planeringen mot ett mål att så långt 
möjligt tillvarata kulturmiljön.

Det är att gå på direkt kollissionskurs mot idén med integrationen av 
kulturmiljövården i samhällsplaneringen att ta sikte på en spärregel 
för hur illa det maximalt får gå i just de områden som tillmäts den 
största gemensamma betydelsen - riksintresseområdena. Ändå styrs 
samverkan mellan sektororganisationen och planväsendet i övrigt i 
hög grad av just denna regel. Man kommer därmed, om man renodlar 
sina roller, att samverka i riktning mot att finna sämsta godtagbara 
behandling av riksintressen, helt oavsett möjligheter i det enskilda 
fallet.

En intention
Att styra mot målen
Det blir alltså absurda effekter om man snävt håller sig till 
lagstiftningens signaler i dessa avseenden. Signalerna stämmer heller 
inte med aktörernas egentliga värderingar, vilket gör att den 
kulturmiljövårdande planeringen i många fall hankar sig fram ganska 
väl ändå. Men utfallet är ojämnt och framgångarna uppkommer ofta 
mera trots lagstiftningen än tack vare den.

Stat och kommun borde rimligen föra en dialog om det möjliga och 
det möjligas eventuella begränsningar i riksintresseområden. Inte om 
var gränsen för en påtaglig skada eventuellt kan gå. Likaså borde det 
allmänna föra en dialog med enskilda om hänsynens syfte och 
förutsättningar, inte om huruvida man ska behöva ta hänsyn eller ej.

Men det är just sådana signaler som NRL/PBL-systemet har så svårt 
att lyfta fram, därför att det fäster större avseende vid ramarna för 
aktörernas oberoende, än vid målen för planeringen som sådan. I det 
avseendet är NRL/PBL-reformen en reaktion mot den tidigare 
planeringslagstiftningen. En överreaktion kan man tycka, vars 
konsekvenser för kulturmiljövården borde kunna modereras, men 
grundmotivet - att samhället ska kunna motivera sitt agerande genom 
en aktiv och kompetent planering - är svårt att hysa någon annan 
mening om.

Det sista var onekligen uppsåtet bakom den tidigare planerings- 
lagstiftningen också. Skillnaderna mellan lagstiftningarna är snarast 
grundtonen i deras uppbyggnad. BL(FRP)-systemet kan beskrivas 
som starkt samordningsorienterat. NRL/PBL-systemet däremot skulle 
kunna beskrivas som självständighetsorienterat - i grunden och i en 
massa små signaler. Det avgörande i sammanhanget är hur man i ett 
sådant system organiserar samordnings- och målstymingsfrågor. Dels 
i vilken omfattning dessa måste lösas som komplementära frågor, 
utanför den egentliga systemkonstruktionen. Dels hur man inom 
systemet motiverar, stimulerar, provocerar, eller rent av kommenderar 
till samordning och målstyrning i enlighet med systemets 
övergripande syften.

Trovärdighetens gränser
Man kan sålunda konstatera att vad gäller den byggda miljöns 
kulturvärden ger NRL/PBL-systemet diametralt motsatta signaler om 
styrning vid de två huvudsakliga gränsskikten: allmänt - enskilt, 
respektive stat - kommun. I skiktet stat - kommun är det ren kommen-
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dering, medan i skiktet allmänt - enskilt faller signalen nästan utanför 
skalan i andra riktningen. Där tillåter systemet att frågan tas upp till 
behandling, men det ger ingen hanteringsmässig motivation till detta, 
utan snarast trösklar för att nå dit.

Vare sig den ena eller den andra ytterligheten skapar någon egentlig 
trovärdighet åt tanken på en integration av den samhälleliga kultur
miljövården i den fysiska planeringen. De typiska bidrag som 
planeringssystemet kan lämna till denna integration är knutna till 
signalerna i mitten av skalan - motivation, stimulans eller möjligen 
provokation. Kan inte systemkonstruktionen förmedla sådana signaler 
så får man åstadkomma dem utanför systemets ramar. Man får öka 
trycket från samhällsapparaten i övrigt - information, opinions
bildning, stimulansmedel och liknande. Däremot kan, som ovan 
beskrivits, en inriktning på de formella ytterligheterna vara direkt 
kontraproduktiv om den inte stöttas av snart sagt ett övermått av 
målinriktad extern stimulans till systemet. Det firms också gränser för 
vart man kan nå med kompletterande stimulans. Om systemets 
signaler blir alltför extrema så förlorar integrationstanken ändå sin 
trovärdighet.

Speciellt mötet mellan den nationella kulturmiljövårdens mål, medel , 
organisation och verksamhetsformer och dessas koppling till 
plansystemets formella uppbyggnad, frestar på föreställningarna om 
den fysiska planeringens kulturpolitiska roll och uppgifter. 
(Komplikationerna i mötet allmänt - enskilt ingår i den problem
bilden, men är trots all bara en del i denna.) Spännvidden mellan 
ytterligheterna för kulturmiljövårdens intressen - kommendering i ena 
änden och på gränsen till utanförskap i den andra - kräver starka 
kompletterande impulser från den organiserade kulturmiljövården för 
att dessa intressen, trots integrationen, inte ska mariginaliseras i den 
fysiska planeringen. Ömsesidig rättning mot mitten - motivation, 
stimulans och provokation - såväl i planeringslagstiftningens signaler 
som i kulturmiljövårdens verksamhetsformer - ter sig som en nödvän
dighet för att en integration i den fysiska planeringen ska vara någon 
fruktbar väg för den samhälleliga kulturmiljövården.

Vad kan planeringslagstiftningen göra?
Man kan sammanfatta de önskemål om signaler från planerings
lagstiftningen, som detta leder fram till, som en önskan om att tona 
ned de två ytterligheterna på skalan från kommendering till 
utanförskap för att ge mer formell tyngd åt signalerna i mitten av 
skalan. Kulturmiljövården skulle då släppa den kommenderande 
signalen i ena änden av systemet i utbyte mot signalen om 
utanförskap i den andra. (Dvs ”skall skyddas” i 2:6 NRL utväxlas mot 
lovpliktsexercisen i 8 kap PBL mm.) Båda signalerna tenderar att 
mariginalisera kulturmiljövården i den fysiska planeringen även om 
de ytligt sett ser ut att dra åt olika håll. Det samlade önskemålet är att 
motverka mariginaliseringen, dvs att stärka integreringen i stället.

Resonemanget bygger på att motivation - i bemärkelsen mera mål- än 
gränssättande - i kombination med stimulans till samverkan och 
samordning, är de betydelsefulla komponenterna i en kulturmiljö
vårdande fysisk planering. Det är detta som de två föregående 
sammanfattande problembilderna vill lyfta fram.

Vad kan man då göra för att tillgodose dessa behov om man accep
terar att även en ”självständighetsorienterad” planeringslagstiftning



som NRL/PBL borde kunna bidra till detta? Fem exempel får i det 
följande illustrera alternativa tänkesätt och tänkbara lösningar.

Fem möjligheter
Funktionskrav på lagen
Man kan tänka sig en hel mängd åtgärder i NRL/PBL-systemet som 
på olika sätt skulle kunna gagna kulturmiljövården. Varje justering 
rubbar dock villkoren i andra delar av systemet. Därför ska här bara 
tas upp några enkla förslag till ändringar, i fem avseenden, utifrån den 
ovan beskrivna intentionen. Huvudavsikten är att bryta upp 
tankemönstren och illustrera något slag av ”funktionskrav” på 
planeringslagstiftningen från ett kulturmiljövårdande perspektiv. Den 
påbörjade översynen av PBL kommer säkert att bryta upp även andra 
tankemönster. Det gör en diskussion angelägen om vad som är 
funktionskrav för kulturmiljövården, dvs anspråk på en nivå 
åtminstone en liten bit över de rena lagtekniska detaljerna. För att inte 
helt tappa realismen förs dock resonemangen fram som illustrationer 
av tänkbara förändringar i den planeringslagstiftning som gällt till 
1994.

1. Hänsynen och bevaranderegleringen
Signalen om hänsyn såsom en form av bevarande är knuten till både 
lovpliktsreglema och de speciella möjligheterna till bevaranderegle
ring i plan.

För att börja med de senare - skyddsbestämmelserna - borde man 
kunna ta det tekniskt sett lilla steget att förutsätta en särredovisning av 
dessa i planbestämmelsema och behandla dem som en särskild 
regleringsmöjlighet, enbart tillämplig när man uttryckligen har 
markerat detta i planen. (Det steget är möjligen redan på väg i den 
pågående PBL-översynen.)

En annan väg till ungefär samma resultat är att bibehålla den flytande 
gränsen mellan hänsyns- och skyddsbestämmelser och låta en 
anmärkning (från fastighetsägaren) mot själva planbestämmelsen 
utgöra vilkor för möjligheten att senare få föra ersättningstalan. Syftet 
med detta är att nå en samtidighet och balans mellan den miljö
mässiga och den ekonomiska bedömningen. Denna samtidighet ska 
inte behöva åstadkommas genom ett anspråk på fastighetsägaren att 
avsäga sig en dunkel ”rättighet” (såsom i nuvarande 5:28a i PBL).

Man kan också tänka sig att arbeta med olika varianter av särskilda 
bevarandeinstrument, både inom och utom dp/ob-instrumenten och 
även utom PBL. (T ex i lagen om exploateringssamverkan, anlägg
ningslagen, kanske fastighetsblidningslagen, eller genom en kommu
nal ingång i kulturminneslagen.) Det finns som sagts på sid 50 vissa 
principiella argument för att ha alla hänsyns- och skyddskrav 
reglerade i samma beslutsform, men när avigsidorna är så blockerande 
väger det argumentet lätt. Det viktiga i sammanhanget är att få bort 
den hotsignal om domstolsprocess som vilar över varje form av 
rättsverkande hänsynsbestämmelser i plan. Hur det än, sakligt sett, 
förhåller sig med hotet, så är själva regleringskonstruktionen ägnad att 
hölja hänsynskraven som sådana i någon sorts oskälighetens töcken.
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2. Bevarandets ekonomi
Fördelen, med att skilja formerna för hänsyns- respektive 
bevarandereglering, är den signal det ger om att hänsyn är ett 
basanspråk, inte någon variant av bevarande. Man ser bättre vad som 
är vad. På liknande sätt skulle man behöva sortera upp de ekonomiska 
principerna för bevaranderegleringen, även om detta inte är lika lätt. 
Det är inte ens riktigt säkert att det är möjligt.

Ersättningsmöjlighetema kan aldrig syfta till att neutralisera varje 
form av ekonomisk påverkan på fastighetsmarknaden av anspråken 
på omsorg om miljöns kulturvärden. De måste i stället ses som en 
möjlighet att moderera effekterna av dessa anspråk, där de momentant 
på något sätt framstår som oskäliga. I det långa loppet måste 
marknaden ändå fånga upp effekterna av de villkor om solidariskt 
ansvar för miljöns kulturvärden som gäller för den.

Att själva formen för uttolkning av detta ansvar rymmer osäkerheter 
som skapar störningar för marknaden är knappast möjligt att helt 
komma ifrån. En självklar ambition måste vara att reducera 
osäkerheten, dvs att öka förutsägbarheten i de villkor som gäller. Men 
marknaden är i sig inte särskilt förutsägbar. Den ständiga frågan är 
med vilken grad av säkerhet marknaden skall kompenseras för just 
den osäkerhet som orsakas av kulturvärdesaspekten på förvaltningen 
av den byggda miljön - dvs vad som är en skälig osäkerhet och vad 
som inte är det.

Blir osäkerheten mycket stor sjunker fastighetsbeståndets marknads
värde totalt sett. Ökas säkerheten blir det samlade marknadsvärdet 
större. Om osäkerheten elimineras via samhälleliga ekonomiska 
garantier stiger det totala marknadsvärdet på direkt bekostnad av 
möjligheterna att hävda kulturvärdena. Man kan inte obehindrat 
pumpa in en rent ekonomisk säkerhet i marknaden om man inte 
samtidigt ökar möjlightema att pumpa ur den på något sätt. Då höjer 
man bara tröskeln för den målinriktade samhälleliga kultur
miljövården. Det måste i så fall kompenseras genom särskilda transfe
reringssystem, inom eller utom planeringslagstiftningens ram. Studier 
av möjligheterna till detta pågår för närvarande i tre sammanlänkade 
forskningsprojekt vid KTH initierade av RAÄ och BFR1 , så detta ska 
inte utvecklas närmare här.

Oavsett hur långt man kan nå på den vägen finns det anledning att 
också titta på möjligheterna att genom åtgärder direkt i PBL reducera 
spannet i de osäkerheter som ersättningsreglerna har att hantera.

2a. Förutsägbara och skäliga ersättningsvillkor
Målet för ersättningsmöjlighetema måste vara att lagstiftningens 
anspråk ska kunna tillämpas även där de momentant kan ge oskäliga 
effekter för enskilda fastigheter. Detta ska då kunna kompenseras 
genom ersättning. I övrigt måste lagens krav på bebyggelsen i princip

1 - Kulturmiljön i planlagstiftningen - rättsliga och ekonomilta effekter.
Institutionen för fastighetsteknik, KTH, Gerhard Larsson och Leif Eidenstedt. 
Byggforskningsrådets Rapport R14:1992

- Projektet Samhällsplanering, stadsbyggande och de ekonomiska 
villkoren for bevarande - samhällsekonomiska aspekter och strategier för 
genomforande. Institutionen för regional planering, KTH, Göran Cars, Folke 
Snickars.

- Projektet Västeuropeisk bevarandelagstiftning. Institutionen för 
fastighetsteknik JCTH, Hans Mattsson.
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gälla såsom en basförutsättning för fastighetsmarknaden.

Man måste egentligen skilja på om ett krav som sådant är oskäligt, 
eller om det är ekonomiskt oskäligt att rikta det mot en viss fastighet. 
I det förra fallet faller kravet utanför den krets av anspråk vars 
effekter det är fastighetsmarknadens egentliga uppgift att hantera. I 
det senare fallet är det fråga om att marknaden behöver stimuleras på 
mariginalen för att bära de anspråk som ställs på den. (Blir det mer så 
är det fråga om en ren subvention av marknaden.)

I praktiken är det inte riktigt möjligt att hålla isär begreppen på detta 
sätt. Marknaden är en så komplex företeelse att man är tvungen att 
koncentrera sig på att göra reglerna så enkla att de är rimligt 
förutsägbara och bara bevaka att de inte leder till oskäliga effekter i 
enskilda fall. Förutsägbarheten är väsentlig för alla aktörer - både 
allmänna och enskilda. Det är det som ligger bakom PBLs höga 
anspråk på en aktiv planmässig behandling av såväl hänsyns- som 
bevarandeanspråk. Anspråken på förfarandet vid tillämpningen (dvs 
planläggning i dp/ob), får också ses som ett sätt att söka pressa fram 
en sådan förutsägbarhet. Anspråken i den vägen får dock inte leda till 
att kraven som sådana kan synas falla utanför det som är lagens egent
liga tillämpningsområde, vilket är PBL-konstruktionens problem.

En rimlig balans mellan förutsägbarhet och skälighet i ersättnings
villkoren har alldeles uppenbart varit ett dilemma i lagreformarbetet. 
Kulturvärdenas marknadseffekter både uppåt och nedåt är svårfån- 
gade, särskilt över tiden. Ersättningsreglerna är konstruerade som om 
dessa värden inte fanns, men trots allt är möjliga. De får då accepteras 
av fastighetsägaren - som en möjlighet till tillskottsvärden - upp till en 
viss ekonomisk kvalifikationsgräns. Det ger samma signal som 
reglerna i övrigt - kulturvärden blir en belastning.

Samtidigt ger lagstiftaren i förarbetena uttryck för en stark medveten
het om att så är det generellt sett inte alls och det skulle i motsvarande 
mån vara oskäligt att generellt subventionera omsorg om kulturvärden 
med allmänna medel. Det förs i förarbetena ganska omfattande 
resonemang som går ut på att ge två vägledande principer för 
ersättningsreglernas tillämpning. Dels sägs att anspråken på 
fastighetsägarens ansvar måste ställas högre där kulturvärdena är 
högre. Det är ju lagens egentliga idé, fastän modellen för reglering 
och ersättningsberäkning inte är särskilt ägnad att fånga in detta. Dels 
sägs att skäligheten i anspråken från ekonomisk synpunkt får 
bedömas, inte enbart utifrån den enskilda fastighetens bärkraft, utan 
också utifrån fastighetsägarens totala ekonomiska villkor. Det är en 
mera överraskande synpunkt, som väl får uppfattas som ett uttryck för 
att ersättningsreglernas funktion är att brygga över oskäliga momen
tana effekter på en marknad som ändå i det långa loppet måste klara 
att fånga upp även dessa villkor.

Resonemangen är dock inte särskilt ägnade att stärka förutsägbarheten 
i bevarandereglemas ersättningskonsekvenser. De illustrerar egentli
gen bara att sofistikerade ersättningsberäkningar ändå inte förmår att 
fånga alla marknadspåverkande mekanismer och därmed inte 
självklart är överlägsna starkt förenklade schabloner, vars styrka 
ligger i den större förutsägbarhet de skapar för aktörerna. Förutsätt
ningen är i båda fallen att man kan begränsa risken för oskäliga 
effekter, vilket i sig innebär en svår balansgång.

En möjlighet att begränsa behovet av att kompensera själva oförutsäg-
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barheten med ersättning från samhällets sida kan illustreras med ett 
förslag till hur underhållsfrågor skulle kunna behandlas genom 
”forvaltningssamråd”.

2b. Förvaltningssamråd
Rätten till pågående markanvändning, i kombination med den 
principiella återuppföranderätten, får ses som ventiler för fastighets
ägare för att inte fastna i trögheter på en långt ifrån ideal marknad som 
fastighetsmarknaden. Det är dubbla ventiler och de kan sägas 
balansera förekomsten av två slag av trögheter på marknaden. Den 
ena är den som en svag planeringsaktivitet kan orsaka, den andra är 
den etablerade fastighetsanvändningens bindning till den aktuella 
platsen. Det senare är en nog så mänsklig sida av saken och i fråga om 
de areella näringarna en funktionellt ofrånkomlig faktor. Jorden ligger 
där den ligger. Planeringslagstiftningen kan inte göra mycket åt detta.

Det finns dock en skillnad mellan fastigheter för de areella näringarna 
- från vilka begreppet pågående markanvändning är hämtat - och 
bebyggelsefastigheter, vars användning är direkt förknippad med den 
bebyggelse de bär. Återuppföranderätten har för de senare en mer 
entydigt marknads-Zplanerings-stimulerande funktion och borde 
därmed kunna hanteras mer renodlat som en sådan.

Den som vill utnyttja återuppföranderätten på en vanlig 
innerstadsfastighet har i realiteten inte mera bindning till fastigheten 
än själva adressen. Det kan inte vara socialt nödvändigt att en 
fastighetsägare i den situationen ska kunna råda över både rätten till 
pågående markanvändning och återuppföranderätten, såsom 
kommunicerande kärl. Däremellan ligger en möjlig underhållssvacka, 
som kan ställa samhället inför fullbordat faktum den dag en eventuell 
rivningslovsansökan kommer in. Om fastighetsägaren ensidigt har 
rätten att spela med denna svacka så ger det signalen att 
underhållskravet inte är något krav utan ett underhållsvillkor - att om 
underhåll sker så ska detta uppfylla kraven i 3:13 PBL. Det är som 
tidigare framhållits knappast någon direkt feltolkning av lagens 
innebörd, men signalen verkar då i omvänd riktning mot vad som trots 
allt ser ut att vara paragrafens syfte.

Om fastighetsägaren sålunda genom konstruktionen avses ha tillgång 
till ett planeringsstimulerandeZ-provocerande styrmedel, så borde i 
den här beskrivna situationen den marknadsstimulerande funktionen 
kunna få tillkomma marknaden och samhället (via kommunen). Man 
skulle kunna konstruera denna funktion som en hembudsskyldighet 
till marknaden för den fastighetsägare som ser sig vilja glida in i 
underhållssvackan.

Tekniskt skulle detta kunna utformas som en skyldighet till samråd 
med kommunen (förvaltningssamråd), som ställs som villkor för att få 
utnyttja återuppföranderätten. Samrådstidpunkten får fastighetsägaren 
välja så att han bedömer att ett rivningsförbud efter denna tidpunkt 
skulle innebära ”betydande skada”, därför att fastighetsvärdet enligt 
hans mening inte motiverar återinvesteringar i den befintliga 
byggnaden. Det öppnar möjligheter för att göra fastighets
förvaltningen konkurresutsatt just i det ögonblick då valet mellan 
olika inriktningar av den fortsatta förvaltningen ter sig som ett 
ekonomiskt neutralt val för fastighetsägaren. Det fastighetsvärde 
fastighetsägaren redovisar i detta läge kan läggas till grund för såväl 
hembud till marknaden (för att söka en fastighetsägare med intresse
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av ett bevarande), som för ersättningsberäkningar vid ett eventuellt 
senare rivningsförbud. Detta för att gaffla in fastighetsvärdet mellan 
två olika värderingsutgångspunkter.

Principen kan utvecklas genom olika skydds- och tvangsregler, men 
det väsentliga är att den förlägger dialogen allmänt - enskilt till den 
fastighetsekonomi ska nollpunkten mellan fortsatt fastighetsunderhåll 
och underhållssvackan på väg mot en ny bebyggelse. Det borde vara 
en del av fastighetsägarens underhållsansvar att ge den signalen, i 
stället för att samhället ska behöva leta efter den genom profylaktisk 
planläggning, förelägganden om upprustning, eller liknande.

Man kan då också få bort den lätt absurda signal som tonar fram ur 
kvalifikationsgränsen för ersättning vid rivningsförbud. Nämligen den 
att om en fastighetsägare genom rivningsregleringen avhänds en 
modest avkastningsmariginal för förvaltningen av fastigheten så får 
han stå för detta själv, men om det finns en excptionell 
avkastningsmariginal i fastighetens lägesfördelar så får han ersättning 
för denna.

3. Lovprövningsbefrielse i stället for lovpliktsbefrielse
Den tredje signal i gränsskiktet allmänt - enskilt som här ska tas upp 
är lovpliktsreglema. Omsorgen om den byggda miljöns kulturvärden 
är den enda fråga som förutsätter en höjning av baslovplikten i PBL 
för att fullt ut omfattas av NRL/PBL-systemets regler. Signalen att 
just dessa aspekter inte riktigt hör dit är oundviklig, oavsett de sakliga 
bevekelsegrundema för valet av denna ordning.

Syftet är dock ganska begripligt. Det är signalen som går snett. 
Formerna för tillämpningen av reglerna skapar mer krångel än förenk
lingar om de ska tillämpas så att inte signalen övergår i att bli den 
faktiska innebörden av denna ordning.

En tänkbar väg till en mer adekvat ordning är att fokusera lovpliktens 
syfte och konstatera att det är samhällsansvaret för vissa egenskaper i 
den byggda miljön och för grannerättslig samordning, som är 
lovpliktens motiv, inte kontrollen över vissa fysiska åtgärder som 
sådana. Den varierade lovplikten är ett sätt att uttrycka hur samhället i 
olika geografiska områden tolkar innebörden i detta samhällsansvar. 
Det är bara det att det är en ganska fyrkantig och opsykologisk 
uttrycksform.

Ett annorlunda alternativ är att lägga själva lovplikten ganska högt (så 
att alla berörda samhälls- och granneintressen i princip omfattas av 
den) och låta kommunen i översiktsplanen ange vilka egenskapskrav i 
planeringslagstiftningen man i olika områden inte ser som ett 
samhällsintresse eller samhällsansvar att ta upp till prövning. Det 
skulle bygga på principen om fastighetsägares egenansvar för att 
tillgodose kraven på byggnader i 3 kap PBL. Översiktsplanen skulle 
då redovisa kommunens tolkning av var och i vilka hänseenden 
lovprövningens syfte - nämligen att bevaka att vissa slag av åtgärder 
kan antas uppfylla lagens krav (8 kap 11-12 §) - kan förutsättas 
uppfylld redan genom detta egenansvar.

Lovplikten kunde med denna konstruktion ersättas med en åtgärds- 
anmälan som formellt besvaras med en bekräftelse, inte på lovplikts
befrielse, utan på lovprövningsbefrielse, i enlighet med riktlinjer i 
översiktsplanen. I konsekvens med detta skulle kommunen också
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kunna meddela befrielse från anmälningsplikt för vissa åtgärder som 
entydigt saknar betydelse för de egenskaper som återstår att bevaka.

Denna konstruktion skulle ha fördelen att inte ge signaler om 
samhällsansvar såsom en fråga om klåfingrighet, utan just ett ansvar, 
som kommunen har att hantera på effektivast möjliga sätt. Översikts
planen skulle då illustrera hur kommunen tolkar och vill utöva 
kontroll över sitt samhällsansvar för den yttre miljön.

Möjligen kan konstruktionen också vara lättare att förena med 
reglerna om normgivningsmakt i regeringsformen än vad en ren 
lovpliktsreglering i översiktsplanen är, något som varit en stötesten 
för PBLs vidareutveckling. Detta må dock vara osagt. Hur modellen 
låter sig förenas med en avgiftsfinansiering av kommunernas 
bygglovhantering tål att tänka på, men det borde man tänka på även 
med gällande ordning.

4. Den förlorade FRP-ormen
När den gamla FRP-ormen ersattes av ett granskningsyttrande över 
översiktsplanen enligt PBL, så försvann en symbol (och en form) för 
målinriktad miljöplanering under samordnat samhälleligt ansvar. Rent 
tekniskt ger NRL/PBL utrymme för en i sak liknande behandling av 
riksintressen i dialog mellan staten och kommunerna. Lagens 
konstruktion ger dock signalen att de övergripande målfrågoma - vad 
som reellt är av riksintresse - förläggs till prövningsprocessens yttersta 
slutled, till en eventuell regeringsprövning av tillämpningsärenden. 
Det ger också signalen att målet kan hanteras som en prövning av att 
vissa sektoriella randvillkor för planeringen är tillgodosedda.

Det är mycket begärt av sektorintressenter att genomskåda att såsom 
utgångspunkt för en integration av kulturmiljövården i samhälls
planeringen är detta en mycket tveeggad signal. En signal som inte 
tillvaratar integrationens möjligheter, utan tenderar att fixera intresset 
vid positionsfäktningar om planeringens yttersta randvillkor. Det är 
faktiskt mycket begärt att någon, över huvud taget, ska kunna bortse 
från den signalen. Den står ju i lagen och den omger sig med en air av 
att vara lagens högsta tänkbara pretention.

Det vore alltså önskvärt att den signalen kom bort.

4a. En ny riksintressetext?....
Vilken signal skulle man vilja ha i stället? Man kan jämföra formu
leringen ”skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kultur
miljön” (2:6 NRL 2:a stycket), med den tänkbara formuleringen ”skall 
så långt möjligt tillvarata de egenskaper i miljön som utgör dess 
särskilda kulturvärden”. De skiljer sig på fyra avgörande punkter:

”Skall så långt möjligt” markerar att det är en strävan mot ett mål, 
vilket kan frigöra samhällsplaneringens möjligheter som redskap för 
kulturmi lj övården.

”Tillvarata” markerar att polariseringen mellan förändring, respekti
ve skydd och bevarande, är en irrelevant frontlinje i en kulturmiljö
vårdande planering. Kulturvärdena måste tillvaratas som en del i en 
löpande miljöförvaltning. (”Att bygga på historien”.)

”Egenskaper” markerarar egentligen två saker, eller kanske två sidor 
av samma sak. Dels att kulturmiljövårdens idé - utvecklingen från ett
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objekttänkande till ett miljötänkande - inte bara är en utveckling mot 
större objekt, i form av ”miljöer”, utan en utveckling från ett objekt
tänkande till ett ”aspekttänkande”, viket är den svåra utmaningen i 
sammanhanget. Aspekttänkandets något mera konkreta motsvarighet i 
miljön är dess kulturellt betydelsefulla egenskaper. Detta måste få 
komma till uttryck redan i målbeskrivningen i lagtexten. Det andra 
som valet av uttrycket egenskaper vill markera är att uppmärksam
heten på åtgärder tenderar att fragmentisera tänkandet så långt att man 
glömmer bort att det är egenskaperna som är målet. Åtgärderna är 
bara ett medel. (Lovpliktsexercisen i PBL borde stämma till en viss 
besinning.)

Uttrycket ”särskilda kulturvärden”, slutligen, är valt som en pen
dang till det gällande begreppet påtaglig skada. Det är dels en allmän 
markering av att det är kulturvärden av en viss dignitet som avses, 
men det är också en markering av att dessa värden måste ha en uttalad 
identitet, till vilken anspråken på omsorg om dem kan återföras.

Det senare är delvis kontroversiellt. Det är svårt hitta nyanserade 
uttrycksformer för ett områdes ”särskilda kulturvärden”. De ska 
identifiera dessa värden på ett sätt som medger en målmedveten 
strävan att i varje situation så långt möjligt ta dem till vara, utan att 
förenkla dem till att avse den befintliga situationen som sådan (”en 
död hand”). Å andra sidan utgör just dessa uttrycksformer en av 
nycklarna till att utveckla en kulturmiljövårdande samhällsplanering, 
så det vore fel att inte låtsas om behovet. Precis samma behov av att 
identifiera värden finns med den gällande formuleringen i lagen, om 
man ska ha något att relatera begreppet påtaglig skada till. Skillnaden 
är att man då synbarligen kan dröja med identifieringen av de 
särskilda värdena till senare led i beslutsprocessen. Om det från 
sektoriell kulturmiljövårdssynpunkt är god strategi att dröja må vara 
osagt. Konsekvensen är dock att man i så fall avsäger sig möjligheten 
att ”så långt möjligt” tillvarata de värden man avstått från att på något 
sätt identifiera i tidigare moment. Sakligt sett döljer sig sålunda 
samma problem bakom uttrycken ”påtaglig” skada och ”särskilda” 
kulturvärden. Poängen med det senare skulle vara att problemet 
därmed skulle bli mera synligt.

4 b. En ny kulturmiljötext?...
Bortsett från den rent estetiska aspekten, att texten avviker från den 
standardiserade formen för andra-stycken (riksintressekrav) i 2 kap 
NRL, så skulle NRL/PBL-systemet mycket väl kunna svälja att man 
klippte den ovannämda formuleringen i stället för den gällande. Det 
skulle formellt inte behöva innebära någon förändring alls för 
kulturmiljövårdens ställning i systemet - vare sig till det bättre eller 
sämre. Man borde dock ändra på ett analogt sätt även i det första 
stycket i paragrafen för att inte ställa övriga kulturmiljöer i en 
markerat annorlunda situation. Då stöter man på att det inte blir någon 
skillnad alls mellan riksintressen och övriga områden. Ska det inte 
vara det? Och om alla dessa förändringar i lagtexten inte ska behöva 
leda till någon förändring, vad är det då för mening med att ändra 
någonting alls?

Första frågan först: Att det skulle behöva stå ”skall” i 2:6 NRL, för att 
garantera staten en ingripandemöjlighet vid prövning av riksintressen 
enligt 12 kap PBL, får betraktas som ett rent missförstånd. 
Ingripandemöjligheten finns just i 12 kap PBL och i motsvarande 
regler i andra NRL-lagar (besvärsrätt för myndigheter och liknande 
förfaranden). Det är prövningsgrundema, inte ingripandemöjlig-
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heteraa, som står i 2:6 NRL och som sådan är ”skall” en begränsning i 
förhållande till ”skall så långt möjligt”.

Och så till den andra frågan: Ärligt talat skulle man inte behöva ändra 
någonting om man kunde få de signaler som ligger bakom de ovan 
föreslagna förändringarna att tränga igenom ändå. Det mesta hänger 
på arbetssättet inom den sektoriella kulturmiljövården och de 
arbetsformer inom planväsendet som den har möjlighet att knyta an 
verksamheten till.

I praktiken når man nog dock aldrig ett genomslag för ett alternativt 
betraktelsesätt utan att ändra i lagtexten och det som då är avgörande 
är om man skriver in ”så långt möjligt” i riksintressestycket eller ej. 
Gör man det så ser man den ömsesidiga planerings- och 
genomförandeuppgiften för staten och kommunen. Gör man det inte 
så har man svårt att komma ifrån signalen att planeringslagstiftningen 
lägger hela det aktiva genomförandeansvaret för de nationella kultur
miljömålen, på sektororganisationen. Det är den knipa som kulturmil
jösektorn också driver sig in i om man läser planeringslagstiftningen 
alltför närsynt.

5...... eller varför inte flytta ansvaret?
Man skulle i realiteten kunna nå samma effekt på motsatt väg också, 
nämligen genom att tillskriva staten det fulla genomförandeansvaret 
för bevarandereglering i riksintressehanteringen. Det blir lite av en lek 
med ord, eftersom staten inte har tillgång till något adekvat 
regeringsinstrument för detta. KML täcker inte sakområdet för 
NRL/PBLs syften, eftersom dess tillämpningsområde är begränsat till 
”synnerligen märklig” bebyggelse och anslaget till åtgärder är i 
knappaste laget även för denna. Planföreläggande enligt 12:6 PBL 
kunde tänkas få en vidgad tillämpning, men är vare sig tänkt eller 
budgeterat för detta.

Staten har helt enkelt inte adekvata styrmedel för den målinriktade 
nationella kulturmiljövården. Det spelar emellertid inte så stor roll, för 
i praktiken har kommunerna inte det heller, om man ser till de 
ekonomiska villkoren för genomförandet. Det är i realiteten inga 
pengar i omlopp. Ersättningsspöket har hittills bara skrämts. Då vore 
det ju på många sätt mera logiskt om det skrämde staten än 
kommunerna, vad gäller den nationella kulturmiljövården. Det skulle 
lösa upp blockeringarna i relationen stat - kommun och därmed öppna 
för en samordnad mål - medeldiskussion där man gemensamt prövar 
hur långt man kan nå, dvs så långt möjligt.
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Utvägen
- ”Den enda vägen”?

Gör en kulturmiljölag
Den sista av de redovisade möjligheterna klämmer i all sin enkelhet 
NRL/PBL-systemet på en öm punkt - kopplingen mellan möjligheter 
och ansvar i den målinriktade nationella kulturmiljövården. Varför ska 
just den avvika från grundmodellen för förhållandet stat - kommun i 
systemet i övrigt? (Se sid 38.)

Man kan hitta en mängd praktiska förevändningar för att det ska vara 
på det sättet, av vilka de flesta tagits upp i det föregående. Såsom att 
kommunerna har huvudansvaret för PBL och att det är där som 
redskapen finns osv, men principiellt sett är detta egentligen 
ovidkommande. Man kan som sagt till och med visa att det i sak inte 
nödvändigtvis skulle bli någon skillnad om man flyttade genom
förandeansvaret för bevarande från kommunerna till staten, men inte 
ens detta är ett tillräckligt argument för att bibehålla en principiellt 
sett bakvänd ansvarsuppdelning. Ansvarsfördelningen har en 
symbolisk betydelse som signal till aktörerna i systemet. Som sådan 
har den i enlighet med vad som tidigare beskrivits en effekt som går 
långt utöver de formella reglernas förmåga att påverka aktörerna till 
samordning och samverkan.

Det kan vara att sticka ut hakan - men det må det vara värt - att så här 
avslutningsvis hävda att en enda åtgärd - introducerandet av en kultur
miljölagstiftning (inte enbart ”minnes-”) - skulle vara nyckeln till att 
nysta upp de knutar som NRL/PBL-systemet rymmer för den 
kulturmiljövårdande planeringen. Argumentet för detta är inte på 
något sätt att därigenom hitta ännu fler formella redskap att styra upp 
den offentliga miljöförvaltningen med. Inte heller att stärka den 
sektoriella kulturmiljövårdens position på bekostnad av den mera 
generella omsorgen om den yttre miljön i den fysiska samhälls
planeringen. Det är i båda avseendena egentligen tvärt om.

Avsikten är att tydliggöra att kulturmiljövård inte bara är en isolerad 
bevarandeverksamhet, utan också ett grundläggande förhållningssätt 
till förvaltningen av den yttre miljön. Den organiserade samhälleliga 
kulturmiljövården måste bygga på detta. Den kan organisera 
samordning och samverkan mot ett målinriktat bevarande, men basen 
är medvetenhet och hänsyn såsom generell utgångspunkt för beslut 
om förändringar i miljön.

Räta ut begreppen
Ska detta fungera får det inte te sig för konstigt. Om det visar sig att 
staten inte har adekvata möjligheter att i riksintresseområden bidra till 
ett aktivt bevarande i samverkan med kommunerna, så kan den 
målinriktade nationella kulturmiljövården inte undgå att drabbas av 
trovärdighetsproblem. Den egentligen enda rimliga tolkningen av en 
sådan ordning är att den inte syftar till ett aktivt bevarande. 
Riksintressen ter sig då som om de enbart var till för att hålla emot - 
inte att hålla i, lyfta fram och ta till vara de aspekter på miljöns 
utformning som bär på särskilda kulturvärden i dessa områden. 
Riksintresseanspråket avser då bara ett undvikande hänsynstagande
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vid markanvändningsplanering och förändringar av den byggda 
miljön, men inget mer.

Lagen har måhända inte avstt mer än så, men detta är en meningslös 
halvmesyr att inrikta riksintressehanteringen emot. Att tyngdpunkten 
måste ligga i uthållig markanvändningsplanering och i en 
grundläggande hänsyn till kulturvärden såsom utgångspunkt för 
förvaltningen av miljön är odiskutabelt. Att initiativet då kommer att 
ligga i kommunernas händer likaså. Till och med att dessa möjligheter 
måste tillvaratas så långt det är möjligt för den nationella 
kulturmiljövårdens syften. Men att den del som ändå måste bestå i 
aktiva bevarandeinsatser skulle falla utanför den den statliga 
sektororganisationens möjligheter att målmedvetet samverka till, 
signalerar inte enbart den kommunala planeringens avgörande 
betydelse. Det signalerar också ett distanstagande från statens sida 
(eller egentligen från lagstiftningens sida) till att nyttja aktiva 
bevarandeåtgärder såsom medel för den målinriktade nationella 
kulturmiljövården (riksintressehanteringen).

Ur denna signal uppstår en paradoxal utveckling, i riktning mot en 
återgång till ”objekttänkande” även i den kulturmiljövård som bedrivs 
genom den fysiska planeringen. I brist på alternativa instrument har 
kulturmiljövårdens företrädare behov av att betrakta hänsynskraven 
som till vissa delar absoluta krav på skydd av värdefulla egenskaper i 
miljön, dvs i realiteten krav på aktivt bevarande. Man tenderar alltså 
att länka samman begreppen hänsyn och bevarande, på samma sätt 
som beskrivits på sid 65, men då med utgångspunkt från exploate- 
ringsintressenas strävan efter en så renodlad handlingsfrihet som 
möjligt.

Det paradoxala i detta är att den sektoriella kulturmiljövården därmed 
går hand i hand med renodlade förändringsintressen i strävan att knyta 
samman begreppen hänsyn och bevarande, så att hänsyn blir något 
som skall tas i bevarandesyfte. I förlängningen blir då hänsyn något 
som förknippas med utpekade områden med kulturvärden av särskild 
dignitet, där hänsynen då också måste vara av hög dignitet, dvs 
närmast av ren bevarandekaraktär. Ytterst får man genom detta en 
uppdelning av hela det geografiska rummet i värdefulla och 
”värdelösa” delar och därmed skarpa gränsspänningar, både geogra
fiskt och mellan den ”planmässiga” och den sektoriella kulturmilj- 
vården. Det är en återvändsgränd för en kulturmiljövårdande fysisk 
planering.

Det är i detta perspektiv som en analogi mellan kulturmiljövården och 
övriga resurshushållningsintressen i NRL/PBL-systemet ter sig som 
särskilt angelägen. Ett förlösande bidrag till detta skulle vara en in
troduktion av en sektorlagstiftning för kulturmiljövården och inte 
enbart för kulturminnesvården. Låt vara att den rent praktiskt/ 
/ekonomiskt kan tänkas få en ytterst blygsam och närmast symbolisk 
betydelse. Det är denna symboliska betydelse som är den väsentliga 
för att räta ut begreppen i den samhälleliga kulturmiljövården.

Pigga upp planeringen
NRL/PBL-systemet har på många sätt inneburit en vitalisering av 
kulturmiljövården i den fysiska planeringen. Det är angeläget att 
framhålla detta eftersom det är en aspekt som lätt blir styvmoderligt 
behandlad när man som här fokuserar systemets knäckfrågor. Vad 
gäller de senare tonar dock fram en bild av ett system som inte orkat



tillmötesgå alla de anspråk som från olika utgångspunkter riktas mot 
det. Omsorgen om miljöns kulturvärden har uppenbart utgjort ett av 
de mest komplicerade. Inslagen av sektorlagstiftning för kulturmiljö
vården har inneburit att PBL fått svårt att värja sin identitet som ren 
planeringslagstiftning. Åtminstone lovplikts- och detaljplaneinstru- 
menten kan sägas visa tecken på ren överansträngning.

En vidareutveckling i denna riktning leder enligt vad som ovan sagts 
till att kulturmiljövården löper risk att såga i den gren den själv sitter 
på i den fysiska planeringen. Det gör - vilket i den ständiga dragkam
pen mellan sektorsintressen och ”planeringsintressen” kan te sig som 
en paradox - upprätthållandet av baskvalitetema i den fysiska plane
ringen till ett sektorintresse också för den samhälleliga kulturmiljö
vården. Därvid tonar allmänna kvalitetsaspekter på sättet att fatta 
beslut om åtgärder i miljön fram som helt avgörande. Det är mycket 
enkla och grundläggande anspråk, som i huvudsak handlar om att den 
som, på vilken nivå det än gäller - från enskilda till regering och riks
dag - fattar beslut om åtgärder som berör kulturvärden i miljön, t ex 
borde:

- få upp frågan till behandling
- kunna se frågan i sitt sammanhang
- ha tillgång till adekvat kunskap för sitt beslut
- kunna relatera sitt beslut till dem som berörs av det
- ha en reell valmöjlighet
- ha möjligheter att träffa detta val när frågan aktualiseras

Dela på ambitionerna! - För att samverka om målen.
Det planeringslagstiftningen sålunda måste vara bra på är att ställa 
grundläggande anspråk på sättet att fatta beslut om gestaltningen och 
förvaltningen av den yttre miljön. Där bär planeringslagstiftningen ett 
avgörande ansvar för samordning och inflytande för berörda parter 
och intressen. Även de materiella kraven - på tillgänglighet, energi
hushållning, hänsyn till kulturvärden osv - kan ses som delar i lagens 
samordnande funktioner. Ett sätt att ge röst åt egenskaper som alltid är 
angelägna, men inte alltid är det primära målet för åtgärder med mark 
och bebyggelse.

Däremot kan inte planeringslagstiftningen på egen hand driva fram en 
aktiv samverkan om att prioritera specifika miljömål - som aktivt 
bevarande - i det enskilda fallet. Dvs, man ska inte vänta sig att hän- 
synskraven oförmedlat ska växa ut till överordnade mål för förvalt
ningen och gestaltningen av ett område där kulturvärdena är särskilt 
höga. Det förutsätter att de berörda har incitament till att samverka om 
just detta mål. Mycket hänger på den organiserade kulturmiljövårdens 
kapacitet och förmåga att skapa de erforderliga förutsättningarna för 
detta.

Det är alltså inte alldeles givet att den samordning med kulturmiljö
vårdens intressen, som integrationen av kulturmiljövården i den 
fysiska planeringen ska tillgodose, också leder till en aktiv samverkan 
om bevarande såsom mål för planeringens resultat. Hur gärna man än 
skulle vilja det är omsorgen om kulturvärden i förvaltningen av den 
yttre miljön inte något som med stigande kulturvärde kontinuerligt 
övergår från en grundläggande allmän hänsyn till ett målinriktat skydd 
och bevarande. Någonstans på vägen byter omsorgen förtecken, från 
att vara ett allmänt förhållningssätt i förvaltningen av miljön, till att 
vara det överordnade målet för denna förvaltning. Man kan se det som
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två grenar av den samhälleliga kulturmiljövården, som är inbördes 
beroende, men som inte får blandas samman totalt om de ska kunna 
utvecklas efter sina skilda förutsättningar. Gränsen mellan dem går 
naturligtvis inte mellan stat och kommun, utan efter andra linjer. 
Gränsen går inte heller mellan värdefulla och ”värdelösa områden. 
Snarare går den mellan omsorg om kulturvärden, såsom allmänt 
förhållningssätt i planering och förvaltning av den yttre miljön, 
respektive bevarande av vissa värden, som mål för denna förvaltning. 
Det gör att gränsen begreppsmässigt blir lite svårfångad, men det blir 
inte bättre av att man försöker dra den efter andra, enklare linjer, där 
den inte hör hemma. Poängen med vad som här har sagts är att om 
man håller isär begreppen hänsyn(varsamhet) och bevarande så ser 
man lättare vad som är vad och då blir det också lättare att få dem att 
samverka till en kulturmiljövårdande fysisk planering.

Sålunda: Stoppa in en kulturvårdslag (en parallell till naturvårdsla
gen), som kan tillämpas av både staten och kommunerna, under NRL- 
paraplyet. Det är ingen revolutionerande förändring men den pekar åt 
rätt håll så att man kan börja nysta upp knutarna i planeringslagstift- 
ningen.

I förlängningen får man då också lite bättre proportioner mellan lag
stiftningen och den samhälleliga kulturmiljövården som helhet. Plane- 
ringslagstiftningen är av grundläggande betydelse för kulturmiljö
vården, men den är bara ett stöd för verksamheten och får inte bli så 
komplex att den skymmer det förhållandet att det är den kulturmiljö
vårdande verksamheten som är det centrala. Resultatet - i form av en 
miljö med omsorgsfullt tillvaratagna kulturvärden - är trots allt inte 
själva lagens förtjänst, utan en effekt av aktiv samverkan om det över
gripande målet i sammanhanget: En kulturvårdande planering och 
förvaltning av den yttre miljön.



Del 2
Tre exempel - sex perspektiv
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Värt att skydda - Skydd av värde?
Marki m-Orkesta

Värt att skydda 
Skydd av värde?

Ulf Sporrong
Kristina Berglund

Norderön
Värt att skydda 
Skydd av värde?

Mikael Jakobsson 
Björn Reutersvärd

Vallgravsstråket
Värt att skydda 
Skydd av värde?

Ola Wetterberg
Rune Elofsson
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Marki m- Orke sta 
- värt att skydda

Ulf Sporrong

Ett landskap på världsarvslistan?
Från svenskt håll har man velat pröva tanken att sätta en representativ 
del av kulturlandskapet i Mälardalen på den sk "World Heritage List" 
för att därigenom lyfta fram en specifik landskapstyp, som genom sin 
välbevarade karaktär anses utgöra ett värdefullt inslag i det svenska 
kulturarvet. Men, man måste naturligtvis göra ett urval bland flera 
tänkbara områden. Valet har fallit på Markims och Orkesta socknar i 
Vallentuna kommun ca 30 km norr om Stockholm.

Den direkta motiveringen bygger på att Markim-Orkesta området 
representerar Mälardalens kulturlandskap på ett bra sätt. Inom ett 
geografiskt mycket begränsat område finner man ett landskap som är 
rikt på fomlämningar från järnåldern. Det har två tidiga romanska 
kyrkor centralt placerade i jämålderbygden och flera runstenar med 
centralt innehåll för att förstå runmonumentens plats i missionstidens 
samhälle (1).

Vidare har trakten ett karakteristiskt ortnamnsskick, en medeltida, 
befäst sätesgård samt en bybebyggelse som lokaliseringsmässigt 
ansluter till förhållandena under järnåldern. Av motiveringen framgår 
emellertid inte vilka karaktärsdrag som själva landskapet har, alltså 
hur de fenomen som ovan uppräknas, och som man naturligtvis också 
vill slå vakt om, är inplacerade i en rumslig helhet. Vilka kvaliteter 
återfinns i detta avseende? Föreliggande uppsats försöker ta upp den 
frågan till diskussion ur den vetenskapliga geografins perspektiv. Av
slutningsvis tar vi också upp frågan om på vilket sätt de vetenskapliga 
värden som diskuteras skall kunna tas till vara inom ramen för beva
randeplaneringen.

Begreppet landskap
Landskap betyder ursprungligen i de flesta germanska språk "att ska
pa land". Människan tämjer den vilda naturen och utnyttjar den för 
sina syften, därvid skapar hon ett kulturlandskap av naturlandskapet 
(2). Begreppet landskap är emellertid svårdefinierat och har också 
flera betydelser i dagligt tal. I ett geografiskt, vetenskapligt perspektiv 
utgör landskapet den del av vår omgivning som omger oss betraktat 
från en viss, given utsiktspunkt och som vi kan uppfatta med våra 
sinnen, naturligtvis i första hand synen. Men landskap kan också 
studeras mera systematiskt. Ett utmärkt hjälpmedel i det samman
hanget är kartan. Avgränsningar av olika landskapsrum kan göras där 
studerade fenomen upphör att existera eller där de byter karaktär. Här 
snuddar vi det s k homogena regionbegreppet inom geografin.

Sammanfattningsvis, landskapet innefattar såväl naturgivna som kul- 
turbetingade fenomen. Det utgör en miljömässig helhet som emeller
tid hela tiden utsätts for förändringar genom fysiskgeografiska såväl
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som kulturellt betingade processer. Landskapet är alltså inte statiskt 
och egentligen skulle vi tala om ett processlandskap. På något sätt 
måste vi knyta tidsfaktorn till vår studie av landskapet. Kartor och 
planer av olika slag redovisar bara en ögonblicksbild. De skulle kunna 
liknas vid en filmruta i en film.

Detta betyder att landskapet egentligen består av en mängd ickesyn
krona beståndsdelar som blandas om varandra men ändå utgör ett 
slags miljömässig helhet där stort och smått, vackert och fult, 
gammalt och nytt förekommer bredvid varandra. Vi måste finna en 
systematik för tolkningen av landskapets innehåll. Annars har vi svårt 
att värdera det. Vad är det som skänker landskapet sin särart och sina 
karakteristiska drag från fall till fall? Vilket tidsskikt representerar 
olika fenomen som vi upptäcker i landskapsbilden? I en bredare 
mening, vilken roll spelar dessa olika fenomen för vår uppfattning om 
kulturmiljöer i Sverige? Dessutom finns här naturligtvis också ett 
internationellt perspektiv som berör landskapets särart i ett vidare 
vetenskapligt och rumsligt sammanhang. Vad kan de olika land
skapstyper som vi studerar i Sverige säga om den kulturhistoriska ut
vecklingen på andra håll i världen?

Landskapet som arkiv för samhällshistoria
Därmed kommer vi in på frågan om landskapet som källa för veten
skapliga, samhällshistoriska studier. Här finns nämligen mycket infor
mation att hämta från tidevarv av skriftlöshet men här finns också 
källmaterial som berättar om mera vardagliga förhållanden under 
senare tider, om sådant som inte ansågs vara värt att teckna ner i olika 
dokument. Landskapet utgör alltså också ett historiskt arkiv som i dag 
hotas från flera håll.

Nedläggning och omläggning av jordbruket jämte ny maskinteknik 
och nya odlingsfilosofier, som kräver en radikal markberedning inom 
såväl åker- som skogsbruk, hotar att hyvla undan de spår vi har från 
det förgångna. Vittnesbörd om årtusendens odling och skapande, som 
är ett slags länkar till vår äldre historia, raderas nu ut i en rasande fart. 
Vanligen sker det i fullständig okunnighet om vilka värden som går 
förlorade (3). "Nästan för hastigt har utvecklingen gått men också den 
följd av sin skugga. Tysta och vardagliga värden blir efter eller går 
förlorade. Värden som följt generationer genom årtusenden men nu, 
på kort tid, föraktas och utplånas", skriver Jan Fridegård (4). Om vi 
så nu återvänder till Markim och Orkesta, vad upptäcker vi där för 
kvaliteter i landskapet värda att ta till vara för framtiden?

Bygderna runt Mälaren
Landskapet runt Mälaren kan naturligtvis uppfattas som ganska en
hetligt ur flera synpunkter. Ibland går det under beteckningen sprick- 
dalslandskapet, ett variationsrikt naturlandskap i den lilla skalan, som 
genomkorsas av sedimentfyllda sprickbildningar eller dalgångar 
mellan berg eller moränhöjder. Trakten kring Markim och Orkesta ut
gör en typisk representant för detta sprickdalslandskap.

Men det finns också bygder i närheten som bygger på varianter av 
dessa karaktärsdrag. Om vi börjar i öster finner vi Estunabygden vars 
odlingsgrund utgöres av moränlera, något som medfört ett öppet 
landskap med odling även i krönlägen. Bebyggelseenhetema är inte 
sällan stora och många gånger geometriskt reglerade med tydliga, 
regelbundna bytomter, en rest av ett medeltida planeringsideal. 
Landskapet har en karaktär som bl a påminner om förhållandena i
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Skåne, Danmark och i norra Europa.

Lite längre västerut, norr om Skedviken, möter ett drumlinslandskap 
mellan Rånäs och Fastema där de relativt stora byarna ligger i 
krönlägen uppe på mäktiga drumlins. Få motsvarigheter till detta finns 
i Sverige. Mest berömt är kanske drumlinslandskapet i sydvästra 
Närke.

Upplands och Västmanlands ådalar har många gånger en särpräglad 
bebyggelse, t ex i Örsundaåns vattensystem. Byarna är här fortfarande 
sammanhållna på reglerade tomter, laga skiftet har inte förmått splittra 
bebyggelsen. Längre ner utefter vattenflödena, t ex i det gamla Trögds 
härad utanför Enköping, möter rester av mäktiga bysamhällen i 
karakteristiska lägen uppe på moränhöjdema.

Rekamebygden mellan Strängnäs och Eskilstuna och vidare västerut 
har många drag gemensamma med sprickdalslandskapet norr om 
Stockholm. Speciellt trakten kring Råby-Rekame kyrka liknar i mångt 
och mycket den slutna bygd som utgör Markims socken. Men Rekar- 
nebygden har också formats av de stora sjösänkningsföretag som skett 
runt den forna Kafjärden, något som givit detta område en alldeles 
speciell karaktär med få motsvarigheter i Sverige.

Så här skulle vi kunna fortsätta att räkna upp bygder i Mälardalen 
med olikartad karaktär och ändå - det finns något gemensamt för dem 
alla nämligen småskaligheten, variationsrikedomen och avsaknaden 
av riktigt dramatiska topografiska drag. I det perspektivet är 
Markim-Orkesta bygden välvald när det gäller att representera det 
östsvenska kulturlandskapet och framhålla dess kvaliteter.

Naturlandskapet runt Mälaren
Iögonenfallande är naturlandskapets homogenitet inom området. Det 
är platt, jämnt och utgör närmast ett peneplan. Landskapet har i sin 
helhet legat under högsta kustlinjen efter det att inlandsisen släppt sitt 
grepp. Sprickbildningarna i berggrunden går i huvudsak i öst-västlig 
eller nord-sydlig riktning och har sedimentfyllts i ett skärgårds- 
landskap innan landhöjningen torrläde det nuvarande fastlandet. I dag 
kännetecknas dalbottnarna av den styva åkerleran. Isen har också satt 
sina spår i form av mäktiga åsar som drar fram i nordlig eller nord
västlig riktning, inte sällan bevuxna med Mälardalens karaktärsträd, 
enen. Dessa åsar och deras torrängsflora utgör ett av Mälardalens 
verkliga kännetecken.

Ur åkerleran sticker också bergsklackar och moränhöjder upp, i dag 
oftast skogbeväxta eftersom finsedimenten som funnits där spolats 
bort vid landhöjningen. Man kan karakterisera resultatet av naturens 
skaparkraft i Mälarområdet som en mosaik av öppna och slutna rum i 
en osystematisk variation över större delen av landytan.

Mälarlandskapet i ett tids-rumsperspektiv
Även kulturlandskapet är förhållandevis enhetligt över hela området 
även om det också har bildats under mycket lång tid. I lugna, inre 
vikar koloniserades det av de första människorna redan under 
stenåldern. Man levde på jakt och fiske. Vartefter landet höjde sig och 
kusten försköts alltmer åt öster har en annan kultur utbrett sig. Ängs
markerna på den forna havsbotten kunde tas i anspråk av människan 
och under äldre järnåldern organiserades landskapet genom en perma
nent bosättning med mer eller mindre fasta gränser för brukningen.
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Under den äldre medeltiden växte en samhällelig organisation fram 
varom bl.a bygderna i Marki m och Orke sta kan vittna. Efter 1000- 
talet har landskapets naturliga expansion och därmed ökande potential 
verkligen kommit att utnyttjas - Mälardalen blev det unga Sveriges 
administrativa och ekonomiska centrum. Med andra ord, det förhåller 
sig så att även den kulturella utvecklingen bär likartade drag över hela 
Mälardalen.

De olika fenomen som vi nu skall behandla härrör i allt väsentligt 
från bondesamhällets dagar, dvs den långa tid som förflutit mellan 
bysamhällets grundande i böljan av medeltiden fram till bondejord
brukets industrialisering kring sekelskiftet 1900 och som med all kraft 
har visat sig efter andra världskriget. Vad är det då för fenomen i 
kulturlandskapet som vi kan gottskriva olika tidsepoker? Det handlar 
om människors resursutnyttjande och deras strategier för överlevnad, 
eller annorlunda uttryckt, hur man organiserat sitt samhälle för boende 
och markutnyttjande

Landskapets geografiska struktur
Vi måste på något sätt kunna ordna upp alla intryck landskapet ger 
och därför behöver vi en modell i vilken vi kan placera in bondesam
hällets olika objekt och funktioner. Centralt i detta perspektiv står 
människomas boningar och husen som stallade djuren och lagrade 
förnödenheter av olika slag. Här finner vi brukningscentrum, eller 
noderna, i landskapet i form av gårdar och byar. Markutnyttjandet, 
bruket av olika ytor i landskapet, skedde i form av åker- och ängsbmk 
jämte skogsbete. Skogen, eller utmarken, tjänade också som plats för 
vedtäkt och virkesfångst. Landskapsutnyttj andet organiserades genom 
gränser och hägnadssystem. Dessa linjära landskapselement är viktiga 
att uppfatta korrekt om man vill tolka landskapsinnehållet ur kulturell 
synvinkel. Gränserna är stabila landskapselement medan hägnadema i 
allmänhet har kort livslängd. Denna modell för landskapsutnyttjandet 
består alltså av bostäder, ett specifikt, tidstypiskt odlingssystem och 
en indelning av de ingående ägoslagen genom hägnader och gränser. 
Förhållandena är likartade över hela Mälardalen. Därför är Markim- 
Orkesta området representativt även i detta avseende.

Landskapet i Markim och Orkesta ur vetenskaplig synpunkt
Utgångspunkten för en vetenskaplig bedömning av landskapsrummet 
i Markim och Orkesta måste vara att undersöka om området har 
sådana kvaliteter att vi kan få viktig information om vårt eget sam
hälles utveckling och vilken roll denna utveckling kan ha spelat i ett 
europeiskt perspektiv. Vi talar här om såväl enskilda detaljer i land
skapsrummet som om hela bebyggelsehistoriska sammanhang. Källan 
för denna information återfinns således ute i själva landskapet. Det 
handlar alltså om fältmaterialet som historisk källa, som i och för sig 
ofta måste kombineras med andra källor i den vetenskapliga analysen. 
Vi kan finna tre utgångspunkter för en sådan fältanknuten analys:

1. Studium av landskapets karaktär, dess rumsliga organisation och 
samband samt förändringar över tiden.

Vi utgår i denna del av analysen från en genetisk syn, alltså hur kul
turlandskapet och dess innehåll utvecklats och förändrats över tiden 
fram mot våra dagar. Vad vi vill åt här är fördelningen av olika feno
men i rummet och deras eventuella samband. Vi vill med andra ord 
studera landskapets rumsliga struktur i den mening som presenterats 
ovan. Vad man behandlar här är kulturlandskapets anpassning till
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naturlandskapet, alltså hur själva landskapsbilden ter sig. Vidare skall 
vi behandla bebyggelseenhetemas storlek, läge och inbördes avstånd 
samt hur ekonomiska och sociala regelverk styrt resursutnyttjandet 
över tiden.

Tanken är alltså att rumsliga strukturer kan säga något om samhällets 
yttre och inre organisation vid vissa, givna tillfällen. När det gäller 
den inre organisationen, t ex regler för markutnyttjandet och 
sedvänjor i umgänget mellan människor, måste källorna i fält oftast 
kombineras med andra historiska källor som har en mera direkt 
information om den befolkning som verkat i området. En högt skattad 
källa i detta sammanhang är våra äldre storskaliga lantmäteriakter. 
Genom att upprätta sk kartöverlägg kan äldre strukturer på lant
mäterikartan överföras till modema planeringsunderlag. Förekomsten 
och lokaliseringen av olika fenomen i landskapet får därigenom ofta 
sin förklaring (se nedan).

Det finns skäl att påpeka att vi inte använder estetiska utgångspunkter 
i föreliggande värdering och inte heller opreciserade värdeomdömen. 
Sådana kan givetvis komplettera resultatet på många sätt.

2. Studium av detaljer i landskapet.

Vad det här gäller är att fånga enskilda fältformer av vetenskapligt 
värde. Dessa fältformer härrör ofta från äldre bebyggelse och odling 
och kan t ex bestå av konstruktioner eller artefakter (husgrunder, 
odlingsrösen, runstenar etc), bevarad kulturmark (växtekologiska 
samband) eller paleoekologiska lämningar. Det intressanta i samman
hanget är emellertid att dessa detaljer i landskapet tillsammans utgör 
den helhet vi vill behandla i vår landskapsanalys. Det gäller att finna 
såväl data förknippade med respektive objekt som att försöka förklara 
de historiska sammanhang i vilka objekten ingår och som tillsammans 
har skapat det landskap vi intresserar oss för.

3. Forskningens tillämpning

De båda utgångspunkter för landskapsforskning som ovan anförts bör 
naturligtvis sättas in i ett vidare perspektiv. Dels kan man tala om 
forskningens tillämpning i mera snäv bemärkelse, t ex inom ramen för 
kulturmiljövård och bevarandeplanläggning. Ett sådant perspektiv är 
aktuellt i det projekt som har initierat föreliggande studie. Projektets 
syfte är att diskutera "Samhällsplaneringen som kulturmiljövårdare". 
Men det finns också ett annat tillämpningsperspektiv. De vetenskap
liga värden som kan åsättas olika landskapstyper, t ex i vårt land, bör 
sättas i relation till utländska förhållanden. Kulturlandskapet i hela 
Sverige bör därvid utgöra ett slags "reduktionsbas" som kan utgöra 
underlag för prioriteringar där de landskap som saknar utländska 
paralleller måste skattas högst även om de kan betraktas som gene
rella för vårt land, förutsatt naturligtvis att vi tycker att de av olika 
anledningar har ett värde för oss själva.

Något om Markim-Orkesta områdets speciella förutsätt
ningar när det gäller studiet av landskap. En historisk 
bakgrund.

En viktig förutsättning för valet av detta område ur kulturmiljövår
dens synvinkel var att landskapet kan anses speciellt välbevarat. Det
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finns två skäl till att så är fallet:

1. Området ligger lite avsides sett ur Stockholms horisont, här drar 
inga stora kommunikationsstråk fram. Dessutom har det genom lant- 
bruksmyndighetemas intresse för att behålla den agrara produktionen 
utsatts för restriktioner i exploateringssammanhang. Landskapet har 
därigenom i mångt och mycket kommit att konserveras i den form det 
hade på 1960-talet.

2. Sprickdalslandskapet har haft speciella förutsättningar för kultur
landskapets bevarande. Man har under de senaste hundra åren i stort 
sett lämnat det ekonomiska utnyttjandet av randzonen mellan skog 
och modernt åkerland. I varje fall har denna zon oftast undgått en 
kraftigare påverkan. Detta gör att den kulturhistoriskt mest intressanta 
delen av landskapsrummet förblivit intakt. Här finns bebyggelsen 
traditionellt lokaliserad liksom ängslandskapet och betesmarken samt 
de flesta monument som människan rest över sig i form av gravar och 
framträdande byggnadsverk.

Kortfattad beskrivning av kulturlandskapets utveckling i Mar- 
kim-Orkesta området.

1. Den äldsta utvecklingsfasen vi i dag känner hänför sig till äldre 
järnålder. Då nådde två trånga havsvikar in på ömse sidor om det 
område som i dag utgör en vattendelare mellan Mälaren och Saltsjöns 
tillflöden - malmen som utgör gränsen mellan Markim och Orkesta. 
Lämningarna från den tiden är få, i första hand rör det sig om ett antal 
kända gravfält.

2. Från övergångsperioden mot yngre järnåldern kan en hel del 
lämningar uppfattas inom området. Dessa lämningar sammanhänger 
med organisationen av resursutnyttjandet och förekommer främst i 
form av omfattande hägnadssystem (s k stensträngar), som band 
samman flera bebyggelseenheter. Från den tiden Finns också gravfält, 
bebyggelse- och odlingsspår.

3. Under yngre järnålder sker en utspridning av bebyggelsen till fler, 
och areellt sett troligen mindre, bebyggelseenheter. Gravfält, odlings
spår och bebyggelselämningar intar platser i en zon i landskapet där 
bebyggelse än i dag ofta kan återfinnas.

4. Senast i övergångsfasen mellan förhistorisk tid och medeltid sker 
en reorganisation av kulturlandskapet. En genomgripande rumslig 
planering och kameral värdering av områdets tillgångar äger rum. 
Marken skiftas och bebyggelsen regleras i former som låser vidare 
spontan expansion. Troligen sker den ekonomiska gränsläggningen 
också under detta skede. Markim och Orkesta dras in i ett vidare 
administrativt system (Husbyarna). Kristnandet äger rum. Möjligen 
hänger utvecklingen under punkt 3 och 4 samman

5. Bysamhällets tid vidtar därefter och existerar fram emot 1700-talet 
då nya signaler inleder en ny reorganisationsfas. Brukningen av 
jorden individualiseras från att tidigare ha skett inom ramen för by
organisationen. Förändringarna manifesteras främst genom laga 
skiftet under 1800-talets mitt.

6. Därefter kommer jordbrukets mekanisering. Landskapets bruk- 
ningsytor strukturomvandlas. Till att böija med sker också en arbets-
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kraftsökning och en ökning av antalet dragdjur, landskapsutnyttjandet 
når sin höjdpunkt. Vartefter mekaniseringen fortgår minskar emeller
tid antalet människor och dragdjur, arronderingen förändras, något 
som märks drastiskt efter andra världskriget. Markim-Orkesta områ
det följer därvid en allmän utveckling i praktiskt taget hela landet.

7. Under de allra senaste åren har Markim-Orkesta området haft en 
utveckling som i viss grad skilt sig från angränsande trakter. En 
restriktivitet när det gäller markexploatering för andra ändamål än 
jordbruk har som sagt förelegat. Därvid har undersökningsområdet 
kommit att påverkats i en konserverande riktning. I flera avseenden 
stannade den hastiga utvecklingen upp utan att för den skull övergå i 
regress eller förslumning. Denna händelseutveckling gör området 
unikt för Stockholmstrakten och är det grundläggande skälet till att vi 
i dag finner en välbevarad odlingsbygd helt nära Stockholm av in
tresse för bevarandeplaneringen.

En närmare analys av landskapet i Markim-Orkesta
Vi kan alltså konstatera att undersökningsområdet uppvisar ett "väl
skött", välbevarat och levande agrart präglat kulturlandskap. De natur
geografiska förutsättningarna gör att de kulturhistoriskt intressanta 
delarna inte "förslummats" eftersom de ekonomiskt intressanta delar
na kunnat undergå en modernisering utan att bygdens särmärken, 
framför allt bebyggelselägena i övergångszonen mellan skog och 
öppen mark, nämnvärt förändrats under senare år. Till denna zon 
skulle annars all nytillkommen bebyggelse ha lokaliserats.

De fysiska förändringsprocessema under senare år har alltså i främsta 
rummet berört de ekonomiskt bärkraftiga delarna av landskapet, dvs 
åkern och skogen. Förändringar mellan olika markslag har närmast 
varit marginella, något som bl a framgår av de sk historiska kart- 
kalkerna - se nedan.

Detta innebär alltså att bebyggelsens omfattning och dess karaktär av 
levande jordbruksföretag har bestått. Vägsystemet har praktiskt taget 
samma utsträckning och omfattning som före jordbrukets industri
alisering med några få undantag. Sålunda finns i dag en relativt ny 
vägförbindelse över slätten mellan Markims kyrka och Snåttsta. An
knytningen mellan landskapets topografiska drag och det ekonomiska 
utnyttjandet av marken är i dag detsamma som vid sekelskiftet.

Vi skall nu koncentrera oss på den djupa historiska kontinuitet i land
skapet som ännu kan upplevas i de båda socknarna.

Markiin
Om vi bortser från äldre järnålderns fomlämningar så tillhör det äld
sta skede i landskapsutnyttjandet som vi i dag kan dokumentera över
gången mellan äldre och yngre järnålder. Som framgår av kartan fig 1 
kan vi än i dag på flera ställen påträffa hägnadsrester från ett samhälle 
med stark inriktning på animalisk drift. I övergångszonen mellan lera 
och moränjord löper sk stensträngar som skyddat Markims centrala 
delar från djurens intrång. Socknen kan liknas vid en skål vars botten 
täcks av styva leror som ursprungligen utgjorde naturlig sankäng. 
Stensträngssystemet har troligen gått runt hela Markimslätten, möj
ligen med undantag för området i söder, runt Hargsån. Strax intill 
hägnaden på insidan av det stora samfällda gärde som därvid bildades 
har små åkerlappar legat utan systematisk utformning. Åtskilliga av 
dem kan med hjälp av ett tränat öga iakttas ännu i dag. Utanför hägna-
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den låg utmarken som betades. Bebyggelsen i detta landskap låg på 
lämpligt dränerade platser i nära anslutning till hägnaden. För detta 
talar bl a lokaliseringen av bygdens äldre jämåldersgravfält.

Denna stensträngsbygd kännetecknas av ett gemensamt, eller om man 
så vill, kollektivt utnyttjande av naturresurserna. De stora ängsarea- 
lerna och utmarken har sannolikt båda ingått i ett stort "revir" vars 
befolkning troligen haft en nära social relation. I varje fall är det 
troligt att gårdarna ingått i ett gemensamt hägnadslag. Åkern var 
knuten till gårdslägena och mycket talar för att den varit brukad av 
respektive gård individuellt. Gårdsstorleken har av allt att döma varit 
begränsad vad avser åkerareal och gårdarna har befolkats av en familj 
bestående av ett par, tre generationer. På flera platser, särskilt i den 
norra delen av Markimslätten, kan dessa små, oregelbundna åker
system beskådas i form av plana ytor avgränsade genom terrasser.

Mot slutet av äldre järnålder och i böljan av yngre järnåldern ända 
fram emot vikingatid inträffar en dramatisk förändring. Orsaken till 
detta ligger sannolikt i åkerbrukets tilltagande sociala betydelse. Det 
förhåller sig inte så att åkern tar överhand ekonomiskt utan att den 
odlade arealen kom att bli ett uttryck för gårdens relativa storlek - den 
utgjorde grund för taxering i det samhälle som höll på att byggas upp. 
Åkerns relativa storlek bestämde också fördelningen av rättigheter 
och skyldigheter bland grannarna.

Parallellt med detta sker innovationer i brukningshänseende. Från att 
ha drivit gårdarnas begränsade åkerareal i ensäde infördes nu odlings- 
system med regelbunden träda. Man införde sk tvåsäde och till detta 
krävdes en reorganisation av den terränganpassade åkerarealen. Det 
finns forskare som tänker sig att man bedrev en reell arealplanlägg
ning för att nå detta mål. Den existerande åkerarealen låg således till 
grund för gårdens värdering och taxering som i sin tur låg till grund 
för en helt ny planering av inägomarken. Nya brukningsytor mättes 
upp och ekonomiska gränser ändrades eller nyskapades.

Denna nya planläggning stod i relation till gårdsstorleken och gårdar
na taxerades i vad vi skulle kunna kalla helgårdar (mantal är en senare 
benämning). Helgårdstaxeringen låg till grund för dåtidens admi
nistrativa tänkande, ett visst antal gårdar bildade tillsammans de 
administrativa celler som var basen för en mera övergripande indel
ning i sk hundaren (härader). I Markims fall, och för övrigt också i 
Orkesta, utgjorde socknen en sk tolft, en administrativ enhet beståen
de av tolv "helgårdar"(5). Den sk Husbyn låg utanför denna beräk
ning. Lägg märke till Husbyns strategiska placering vid Hargsån i 
slättens södra del. Markim som socken är emellertid av yngre datum 
även om vissa forskare menar att det finns ett samband mellan tolften 
och socknen, ja, kanske föreligger till och med geografisk överens
stämmelse mellan tolft och socken.

Åkerarealens storlek fick alltså ligga till grund för gårdens taxerade 
storlek men också för de rättigheter och skyldigheter som förelåg 
inom ramen för bysamhället. Taxeringen låg också till grund för 
jorddelning och arvskiften. Storleken kom sedermera att uttryckas i 
matematiska storheter, i det aktuella fallet i antalet öresland som 
utgjorde byns delningsrund eller by amål. Med hjälp av det exakta 
byamålstalet kunde relationen grannarna emellan uttryckas mycket 
precist, tex i samband med skiftesförrättningar.

Detta system, den sk marki andsräkningen, följde principer som är



kända från många platser i Europa. Åkeijorden samlades ägoblandad 
mellan det aktuella antalet jordinnehavare i byn inom ramen för 
gärdesindelningen, det sk open field systemet. Gränser lades ut mellan 
tegar, gärden och byar och hela bebyggelsesystemet blev fixerat vid 
det antal kamerala gårdar som existerade kring år 1000. Detta är 
anledningen dels till att gårdslägena blev rumsligt omlokaliserade till 
den sk bytomten, som lades centralt i förhållande till den då existe
rande åkermarken på moränjordama (se kartan, fig 1, nästa uppslag), 
dels till att gårdsantalet inte kom att förändras i någon större 
utsträckning fram till 1700-talet.

Förändringen innebar alltså att själva bysamhället skapades där vaije 
by eller ensamgård disponerade egna åkrar, ängar och bebyggelse
mark på geometriskt preciserade platser. Utmarken, skogen, var oftast 
ännu oskiftad. Juridiskt bindande gränser drogs mellan byarna i cen
trala områden (kulturmarken) och jordbruket hade därmed tagit ett 
steg bort från det tidigare, gemensamma brukandet av marken. Vi fick 
våra än i dag existerande byar med dess klara ekonomiska gränser 
(kartan lig 2).

Det märkliga är alltså att vi ännu kan uppfatta spåren efter en medel
tida rumslig, administrativ planering av Markim. Vi kan också konsta
tera att vi åtminstone kan förnimma spåren efter en ännu äldre organi
sation av landskapet som har sina rötter i äldre järnålder. Den land
skapsbild som möter besökaren kan alltså sägas ha ett vetenskapligt 
men också pedagogiskt värde. Det finns motsvarigheter i Mälardalen 
men frågan är om vi någonstans kan uppleva bebyggelsekontinuiteten 
rent rumsligt med en sådan precision som i Markim. Anledningen till 
detta är att landskapsrummet är slutet. Det utgör vad som på tyska 
kallas en "Siedlungskammer” eller en mikrobygd där alla bestånds
delarna kan upptäckas och förhållandevis lätt analyseras i ett slags 
totalt sammanhang. Det är alltså naturlandskapet som skapat be
tingelserna härför.

När det gäller frågan om bevarande av kulturlandskapet i Markim är 
det alltså helheten i landskapsbilden som är det mest värdefulla. Få 
pusselbitar är försvunna.

För den som är intresserad av ytterligare information om landskapet i 
Markim kan vi hänvisa till s k kartkalker som är utarbetade av Ylva 
Otzen på länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Metoden är utvecklad på 
kulturgeografiska institutionen i Stockholm (6). Metoden går ut på att 
lägga äldre lantmäterikartor över den moderna ekonomiska kartan 
efter transponering till samma skalstorlek. Av dessa kartkalker fram
går att 1700-talets landskapsbild i mångt och mycket är bevarad.

Orkesta
När det gäller Orkesta socken förhåller det sig lite annorlunda. Här 
finns också i och för sig någon slags helhet - även Orkesta socken 
utgjorde en tolft - men landskapet är mera uppsplittrat och därmed 
mera typiskt för Mälardalen. Här finns dessutom en större variation 
mellan gårdsstorlekarna. Troligen förekommer här redan under för
historisk tid betydande stormannagårdar, t ex Borresta och före
gångaren till Vaxtuna. I socknens södra periferi ligger den medeltida 
sätesgården Lindholmen.

Detta gör att man när det gäller Orkesta socken mera fastnar för de
taljerna än sammanhangen i landskapet. Förutom den iögonenfallande
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Figur 2. (Se texten sid 95.)
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sätesgården Lindholmen lägger vi alltså märke till lite större variatio
ner i gårds- och by storleken än i Markim. Orkesta kyrka har, genom 
sitt läge i anslutning till en av byama, en för Mälardalen mera tradi
tionell placering i landskapet än vad Markims kyrka har. Den ligger 
ensam ute på slätten.

I Orkesta finns också flera mycket märkliga runinskrifter. En talar bl a 
om hur bygdens män i flera omgångar for till England för att ta gäld. 
En annan, på fast häll vid Granby, skulle kunna tolkas som ett 
dokument i samband med ett arvskifte och delning av fast egendom, 
nämligen Hyppinge gård uppe på ett typiskt krönläge i en söder
sluttning ner mot lermarkerna. Vid Hyppinge möter ett "komplett" 
yngre järnålderlandskap med en magnifik husgrundsterrass om 10 x 
40 meter. På denna terrass har ett långhus legat, hem för både djur och 
människor. Runt resterna av denna byggnad kan vi i sydsluttningen se 
andra husfundament och omfattande fossila odlingsspår på väldrä- 
nerad moränmark i form av oregelbundna, terränganpassade ytor och 
terrasser som en gång upptagits av gården. Vi befinner oss alltså i 
samma zonering i landskapet som den som omgav lerskålen i Markim 
och som också där innehöll mängder av fossila lämningar.

Om vi låter fantasin påverka tolkningen för ett slag så skulle man 
kunna tänka sig att gården uppe på höjden vid nuvarande Granby 
varit en enhet som motsvarade en av gårdarna i det stora hägnads- 
laget (stensträngarna) runt Markims öppna ängsgärde. Gården har 
sedermera delats mellan arvingarna, kanske i samband med trans
formeringen till en by, Granby, som kom att bli belägen strax nedan
för kullen i kontaktzonen mellan lera och morän, precis i enlighet med 
vad som skedde i Markim i samband med omstruktureringen till bya
lag.

Om Markim bevarandemässigt står för helheten i landskapet så står 
alltså Orkesta för tolkningen av detaljerna. Den enskilda storgården 
Hyppinge splittras alltså upp i enskilda hushåll och gårdar som mark- 
landssätts och ingår som en del i en större helhet, nämligen den tolft 
som sedermera blev Orkesta socken.

Därmed finns en pedagogisk koppling mellan de båda socknarna 
Markim och Orkesta när det gäller att studera händelseutvecklingen 
under tiden fram till bysamhällets framväxt. I Orkesta kan vi se hur de 
enskilda gårdarna kom att utveckla sig. I Markim får vi ett helhets
intryck av hur socknen organiserades i administrativt hänseende. Det 
bör här framhållas att den här framförda tolkningen av hur utveck
lingen gått till i sina detaljer i viss mån är tillrättalagd men alls inte 
osannolik.

Därefter bär båda enheterna var för sig vittnesbörd om bysamhällets 
organisation och bestånd fram till omstruktureringarna på 1800-talet. 
Landskapets karaktär, själva mosaiklandskapet med trånga utrymmen 
för odling, gör emellertid att den medeltida bebyggelsebilden bevarats 
även i Orkesta. Från och med 1800-talets senare del har de båda sock
narna en likartad utveckling ända fram mot våra dagar.

Vilka signaler skall nu forskarna ge till planerarna? Vilka kvaliteter i
landskapet är det som vi vill slå vakt om och hur vill vi att det som är
vetenskapligt värdefullt skall bevaras?

Jag har i den tidigare framställningen försökt att betona de båda sock
narnas särart var för sig och kan nu med hänvisning till detta vara
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ganska kortfattad när det gäller att diskutera undersökningsområdet ur 
ett bevarandeperspektiv.

Markim ur ett bevarandeperspektiv
Det är Markim i egenskap av "sluten" mikrobygd (en "Siedlungs
kammer") som är av särskilt intresse i det aktuella sammanhanget. 
Markimbygden står för kontinuiteten i landskapet. Visserligen finns 
det paralleller på rätt nära håll, t ex Bydingen vid Rimbo, Ulvsbygden 
i Almunge eller Råby-Rekame socken i västra Sörmland men ingen 
av dessa mikrobygder har en så klar anknytning till den äldre admi
nistrativa och rumsliga organisationen som Markims socken har. Den 
är som en historisk modellåda. De andra nämnda bygderna kan 
naturligtvis utnyttjas för studier kring utvecklingen inom ett slutet 
område, t ex beträffande ortnamnen, bebyggelsens anknytning till de 
topografiska forhållandena men de är för små för att fylla kraven som 
kan ställas på en historisk-administrativ studie.

Det är alltså själva Markimslätten som bör få förbli vid sin öppna 
karaktär med utblick inte bara över odlingsmarken och kyrkan utan 
också över randzonen med bebyggelsen och den äldsta åkermarken 
som i dag utgör betesmark eller impediment i många fall. Särskilt i 
den norra delen av Markimslätten har åker- och ängslandskapet en 
ålderdomlig karaktär. Den äldsta åkern låg uppe på de varma morän- 
jordarna i en ungefärlig linje från Snåttsta mot Yvlinge och vidare in i 
Orkesta mot Finnberga och Orkesta by. Landskapet är här utomor
dentligt karakteristiskt för Upplands äldre odlingslandskap; relativt 
sandiga jordar, stark terränganknytning, stor rumslig variation be
träffande åkrarnas storlekar, klart avgränsade impediment runt grövre 
morän och bergknallar bevuxna med enar - Upplands verkliga känne
märke. Enbackarna är här dessutom mycket välbevarade. Lägg härtill 
den lövskogspräglade delen av samma zon vid Bergby, Ekeby och 
Vaxtuna. Det är för övrigt just i de senare landskapsavsnitten som de 
flesta fomlämningama finns bevarade.

Den bebyggda zonen i övergången mellan skog och öppet landskap är 
således speciellt värdefull. Här kan vi nämligen också uppfatta de 
traditionella bylägena och vi har möjlighet att "räkna antalet" byar i 
socknen från en given utsiktspunkt. Husen ligger i ett ursprungligt by
läge tillkommet någon gång omkring år 1000. Exploateringshindren 
har gjort att bebyggelse tillkommen efter andra världskriget är relativt 
ringa i denna zon. I varje fall gäller detta lokaliseringen av nya fastig
heter till nya platser i landskapsrummet. Likaså har tillskottet av 
moderna tiders bostadshus och ekonomibyggnader intill existerande 
äldre bebyggelse fått en begränsad omfattning, vilket gör att de existe
rande husens färgsättning och form är ganska enhetlig.

I detta sammanhang bör vi också peka på ortnamnsbeståndet. Ort
namnen kan visserligen inte direkt sägas utgöra en del av landskapets 
fysiska drag men de ger en rumslig djupdimension åt landskaps
rummet runt Markims kyrka, de förstärker draget av tidlöshet. Ort
namnen är dessutom utomordentligt karakteristiska för kulturland
skapet i Mälardalen, många med ändelser på -inge, sta och -by.

Det är vidare viktigt att vägsystemet inte ändras. Visserligen kan 
vägarna i övergångszonen runt den öppna "skålen" med Markims 
kyrka i centrum vara lite besvärliga och tidsödande för den moderna 
människan men de är ändamålsenligt ihopkomponerade med natur
landskapet och de förbinder byplats efter byplats. Om vi tänker i
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termer av processlandskap så är det just här som de snabba rörelserna 
i landskapet äger rum. De är synliga i landskapet men lämnar de helt 
öppna partierna orörda. På slätten förekommer visserligen en del 
transportarbete inom ramen för jordbruket men rytmen är då mera 
"anpassad till" själva jordbrukslandskapet.

Orkesta ur ett bevarandeperspektiv
I Orkesta är det framför allt de iögonenfallande, enstaka objekten 
som träder fram. Man bör emellertid argumentera för ett oförändrat, 
öppet landskap runt själva Orkestadalen, dvs från Vattendelaren (mal
men) till Viggeby och upp mot Finnberga. Även om förändringar av 
bebyggelsen och runstensmonumentens placering ägt rum under 
historiens lopp upplever man här en koppling mellan Orkestabygden, 
dess prominenta företrädare under gången tid och de kontakter man 
haft under långa resor från orten. Det finns alltså en rumslig dimen
sion i detta historiedjup som bör behållas genom att hålla landskaps
rummet överblickbart. Inte minst gäller detta trakten norr om Orkesta 
kyrka. Speciellt från detta håll gör den romanska landskyrkan ett oer
hört suggestivt intryck.

Att man skall bevara resterna efter sätesgårdsbebyggelsens olika lägen 
i Lindholmen är en självklarhet. Vidare bör naturligtvis hela kom
plexet på moränhöjden runt den forna storgården i Granby/Hyppinge 
säkerställas, speciellt den äldre markanvändningen, det omfattande 
gravfältet och utsikten åt söder. Detsamma gäller de öppna gräsmar
kerna kring Vaxtuna där bebyggelsen ännu är sammanlänkad med det 
äldre odlingslandskapet söderut i form av stora, varierade gravfält, 
odlingsspår och hägnadssystem.

Om vi så till sist skulle önska en lämplig bevarandeform för landska
pet i Markim-Orkesta området så är det självklart att man från forsk
ningens sida skulle vilja ha området konserverat i form av ett studie
eller museilandskap till vilket vi kunde vända oss för att få bebyggel
sehistorisk information. Vad man skulle kunna diskutera vore en mot
svarighet till naturvårdens nationalparker. Alltså, ett område som före
träder någon slags riks- eller regionalkaraktär i kulturlandskapet. Att 
finna former för ett konserverande av hela bygder med ekonomisk 
livskraft i markutnyttjandet är emellertid näst intill en omöjlig tanke. 
Möjligen skulle områden som är extremt fast förbundna med en tradi
tionell markanvändning kunna komma fråga i sådana sammanhang, 
tex Ölands stora Alvar, Siljansbygden eller delar av Österlen.

I det aktuella fallet måste man nog tänka sig att gå en annan väg. 
Jordbrukets nuvarande brukningsformer i sig har inte någon större 
betydelse för den äldre landskapsbilden i M arki m -Orkesta. Åkermar
ken och skogsbruket bör även framgent kunna skötas på ekonomiskt 
lämpligaste sätt. Istället får man antagligen tänka sig att försöka finna 
gehör för klara föreskrifter som tillåter ett ekonomiskt resursuttag 
samtidigt som man i tydliga ordalag talar om dels vad som skall beva
ras, dels hur skötseln av den intressanta delen av landskapsrummet 
skall äga rum.

I vårt fall skall man sträva efter att behålla Markimslätten öppen sam
tidigt som man skall behålla insynen i den omgivande ekologiskt och 
bebyggelsehistoriskt intressanta randzonen. Det är därför också viktigt 
att den vegetationstyp som i dag karakteriserar denna zon kan be
hållas, dvs ett halvöppet lövskogslandskap i omväxling med gräsmar
ker och enbackarna. Bebyggelsebilden bör bevaras såväl lokalise-
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ringsmässigt som beträffande byggnadsskick.

När det gäller Orkesta bör Orkestadalen hållas öppen jämte området 
upp mot Finnberga. Dessa miljöer bör ingå i ett sammanhållet, öppet 
kulturlandskap. Kring de utpekade enskilda objekten bör sådan mark
vård förekomma så att inte de subtila detaljerna runt de iögonen
fallande monumenten går förlorade. Detta gäller speciellt Hyppinge/ 
Granby.

Avrundning
Syftet med denna redovisning har varit att diskutera landskapsbe
greppet och dess relation till ett särskilt, utvalt område i Mälardalen. 
Sett med geografens ögon går det alltså att fastställa olika veten
skapliga kvaliteter i landskapet, eller helhetsmiljön om man så vill, 
värda att uppmärksamma inom bevarandeplaneringen. Vi har anknutit 
resonemanget till punktelement, linjer och ytor i landskapsrummet. 
Andra kriterier som grund för ett bevarande kan självfallet också an
dras i det aktuella fallet.

Om vi skall kunna svara på frågan om ett landskap skall kunna sättas 
på världsarvslistan måste vi emellertid gå ett steg vidare. Visserligen 
kan vi säga att Markim-Orkesta området har en framträdande plats i 
det svenska landskapet. För att lyfta fram det ännu mer måste det 
också kunna jämföras med andra landskapstyper i landet avseende 
generalitet, originalitet och kvalitet. Där är vi ännu inte. Det får bli 
nästa steg. Därefter väntar de internationella utblickarna.

Till sist, det är oerhört viktigt att den antikvariska verksamheten får 
bättre kontakt med problem av det slag som här diskuterats. Land
skapet utgör någon slags materiell höjdpunkt i integrationen mellan 
naturliga och kulturpåverkade fenomen. I själva landskapsbegreppet 
ligger "ett förbud" mot att avlägsna specifika element för under
sökning eller administrativ isolering (7). Landskapet utgör en enhet 
och bör också metodiskt behandlas som en helhet. Metodiken, en 
samordnad landskapsanalys enligt anvisningarna ovan, är den som 
många arkitekter och geografer utnyttjar i sitt arbete. Utgångspunkten 
för detta arbete är en analys av dagens landskap, en slags retrospektiv 
analys helt enkelt.

Referenser:

1. Orkesta - Mälardalen i världen. Beskrivning av Orkesta socken i 
förslaget till World Heritage List. Riksantikvarieämbetet, manuskript 
1990-02-02.

2. Olwig, K: 1993. The "Natural" landscape and Agricultural Values. 
Ingår i Myrdal- Sporrong (red): Det svenska jordsbrukslandskapet 
inför 2000-talet. Nordiska Museet.
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4. Fridegård, J: Citat ur STFs årskrift om Uppland 1962.

5. Hannerberg, D: 1975: Den uppländska tolften som kameralt 
system och i territoriell planering. Meddelanden från forskningspro
jektet Administrativa rumsliga system, Kulturgeografiska institutio
nen, Stockholm.
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Figurer:

1. Fornlämningama i Markims socken. Efter Höglin, S: Uå. Gårdar 
och gärdesgårdar i Markim.

2. Byar i Markims socken. Efter Höglin, S: a a.
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Markim-Orkesta 
- skydd av värde?

Kristina Berglund

Vad vill man?

Vad gör man?

Vad kan man?

Riksintresse
beskrivningen

SYFTE OCH UPPLÄGGNING

Projektets idé är att analysera de villkor för en kulturvårdande 
samhällsplanering som NRL/PBL-systemet skapar. Denna analys 
avses ske mot bakgrund av ett forskarperspektiv på det önskvärda - 
vad vill man? - och ett planerarperspektiv på det möjliga - vad gör 
man och vad kan man? I denna uppsats, som är en av flera 
uppsatser inom ramen för projektet, sker analysen utifrån exemplet 
Markim och Orkesta socknar i Vallentuna kommun.

I uppsatsen preciseras kulturintresset i riksintresseområdet 
Markim-Orkesta på grundval av Ulf Sporrongs uppsats och en 
tolkningsfas i form av en "dialog mellan kulturgeografen och 
planeraren". Härigenom klarläggs på ett systematiskt sätt vilka 
element som är väsentliga för helhetskaraktären och förståelsen av 
miljön och som sålunda måste bevaras för att inte kulturvärdet skall 
skadas.

Nästa fråga är hur kulturintresset hittills har beaktats i planeringen? 
Vilka "hot" finns mot kulturintressena? Hur långt räcker de åtgärder 
som vidtagits?

Därefter diskuteras vad som är möjligt enligt lagstiftningen i syfte 
att säkerställa kulturintresset. Hur effektiva är olika åtgärder? Finns 
det brister i lagstiftningen? Vilka typer av säkerställandeåtgärder är 
praktiskt, ekonomiskt och politiskt möjliga?

Bevarande av ett kulturhistoriskt värdefullt område av riksintresse 
kan ske på olika nivåer. Endast i undantagsfall kan kulturmiljöer 
konserveras och bevaras i "museiform". Den vanligaste situationen 
är i stället att området skall fortsätta att leva och utvecklas samtidigt 
som helhetskaraktären i möjligaste mån skall bevaras. I uppsatsen 
diskuteras därför ett säkerställande på två olika nivåer, dels på 
reservatsnivå och dels på en lägre nivå som förutsätter att bygden 
fortsättningsvis lever och utvecklas på ett i huvudsak självbärande 
sätt.

VARI BESTÅR DE KULTURHISTORISKA VÄRDENA?

Socknarna Markim och Orkesta är till största delen av riksintresse 
för kulturminnesvården. I skriften "Riksintressanta kulturmiljöer i 
Sverige" utgiven av riksantikvarieämbetet anges:

"Markim-Orkesta (Markim och Orkesta sn). Ovanligt stora gravfält 
från äldre och yngre järnålder. Runristningar som ingått i en 
forntida vägsträckning med hålvägar i riktning mot tings- och
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Landskapet

Äldre järnålder

Yngre järnålder

marknadsplatsen Folklandstingstad. Öppet odlingslandskap och 
medeltida sockenkyrkor, där Markim har en väl bibehållen romansk 
landskyrka".

Riksintressebeskrivningen är allmän och alltför kortfattad för att 
kunna utgöra underlag för en djupare analys av hur ett bevarande 
skall kunna ske. Beskrivningen är också framförallt inriktad på 
objekten och i mindre grad på helheten i kulturlandskapet. Här 
saknas framförallt kulturgeografens syn på kulturmiljöerna dvs en 
analys av landskapet och spåren i detta som formar de 
karaktäristiska dragen tex bebyggelse, hägnader, ägogränser, 
ytelement. Denna analys är en betydelsefull faktor för att få den 
numera eftersträvade helhetssynen på kulturlandskapet och för att 
kunna översätta en bevarandeambition i planeringstermer. Vilka 
drag i kulturlandskapet i Markim och Orkesta är det således som 
konstituerar riksintresset och som skall säkerställas för framtiden?

Ulf Sporrong har, utifrån kulturgeografens synvinkel, i en uppsats 
beskrivit karaktärsdragen i landskapet i Markim och Orkesta och hur 
de fenomen som besknvs i riksintressebeskrivningen är inplacerade i 
en rumslig helhet. Undertecknad, planeraren, har därefter utifrån 
denna tolkning försökt att konkret precisera hur ett bevarande bör 
ske. Denna tolknings/översättningsfas har skett genom diskussioner 
över kartskisser med förslag till gränser och genom frågor tex "bör 
denna del av landskapet hållas öppen?", "kan man skogsplantera 
här?" eller "är torpmiljön i Granby av högt bevarandevärde?". I fig. 
1-3 illustreras denna dialog mellan kulturgeografen och planeraren.

Utifrån dialogen gör jag följande förslag till preciseringar:

Landskapet i Markim-Orkesta är en typisk exponent för sprick- 
dalslandskapet i Mälardalen, småskaligt och variationsrikt och 
utan riktigt dramatiska drag. I detta landskap utgör 
Markimslätten ett slutet rum - en sluten mikrobygd.

Bevarande: För att dessa drag skall kunna avläsas bör landskapet 
förbli i huvudsak lika öppet som idag. Framförallt gäller detta 
markimslätten.

Malmen - området i gränsen mellan Markim och Orkesta - 
innehåller gravfält från äldre järnålder.

Bevarande: Inga anläggningar eller nya byggnader bör medges inom 
området utom eventuellt i anslutning till gårdsbebyggelsen i 
Vaxtuna.

Stensträngssystemet har troligen gått runt hela markimslätten 
och framgår tydligt i terrängen i vissa avsnitt. Dessa stenmurar 
utgjorde gräns mellan åkermark och utmark. Innanför denna 
gräns på åkermarken finns gravfält från yngre järnålder intill 
dagens gårdar, vilket visar kontinuitet i bosättningen alltsedan 
förhistorisk tid.

Bevarande: Landskapsrummet bör hållas öppet fram till 
hägnadsgränsema, framförallt i lägen där stensträngar finns 
bevarade, för att gränsen mellan åkermark och utmark skall gå att 
läsa.
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Skyddsintresse:

Markim har ansetts utgöra en sk tolft 
i den äldre administrationen. På väl 
vald utsiktsplats kan man än idag ana 
dessa tolv gård slägen runt slätten.
De karaktäristiska ortnamnen förstär
ker intrycket av djup kontinuitet.

/
/

//

Bevarande:

För att det äldre bysamhället och 
läget för gårdarna skall kunna av
läsas bör landskapet hållas öppet och 
ny bebyggelse medges endast som väl 
anpassade komplement i direkt anknyt
ning till gårdarna. figl
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Skyddsintresse:

Markiin innehålles rester av hägnads- 
system från övergångsperioden mellan 
äldre och yngre järnålder. Den ekolo
giskt intressanta zonen mellan öppet 
och slutet landskap har ännu välbeva- 
rade drag av äldre vegetationstyper, 
särskilt i väster och norr.
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Bevarande:

Landskapsrummet bör i huvudsak hållas 
öppet fram till hägnadsgränserna så 
att gränsen mellan åkermark och ut
mark går att läsa. Lövskogen i rand
zonen bör således bevaras och ej er
sättas av tät skog.



I Orkestadalen finns finns ännu möj
lighet till ett visuellt sammanhang 
mellan det gamla sockencentrum och 
storgårdarna runt omkring, omnämnda 
redan på runinskrifter på platsen.

O

Bevarande:

Landskapet bör hållas öppet kring 
Orkesta kyrka och upp mot Finnberga 
och Borresta. Ny bebyggelse medges 
endast som väl anpassade komplement 
i direkt anknytning till gårdsmil- 
jöerna. Runt Lundby finns inget hin
der mot skogsplantering

fig 3



Historisk tid

Vid Hyppinge finns ett yngre järnålderslandskap med husgrunds
terrasser.

Bevarande: Området där husgrunderna och runhällen är belägna 
bevaras som hagmark. Landskapet söder om Hyppingekullen och 
Granby gård får ej planteras igen för att den öppna utblicken från 
kullen skall bevaras. Enstaka nya byggnader kan medges på Granby 
gård i god anslutning och väl anpassade i utformningen till befintliga 
byggnader.

Det gamla bysamhället avspeglar sig tydligt i Markim, men även 
i Orkesta, genom gårdar och byar i samma lägen sedan 
medeltiden och genom bytomternas gränslinjer. Randzonen 
mellan skog och modernt åkerland har traditionell välbevarad 
bebyggelse och ett halvöppet lövskogslandskap.

Bevarande: För att bevara denna tydliga bild bör ny bebyggelse 
medges restriktivt och endast som naturliga och i utformningen väl 
anpassade komplement i direkt anknytning till gårdsmiljöerna - ej 
som nya friliggande hus/grupper utanför befintliga gårdar och byar. 
Ett öppet landskap, framförallt i Markim, är en viktig förutsättning 
för att organisationen av bytomtema skall gå att läsa. Lövskogen i 
randzonen skall om möjligt bevaras och bör ej ersättas av tät skog.

Framförallt Markims kyrka men även Orkesta kyrka utgör väl- 
bevarade romanska kyrkor. Båda kyrkorna ligger öppet i 
landskapet.

Bevarande: Kyrkomiljöema skall som idag ligga öppet i landskapet. 
Markims kyrka ligger mitt på markimslätten som enligt ovan bör 
hållas öppen. Orkestadalen bör hållas öppen innefattande Orkesta by 
jämte gravfåltet norr därom och upp mot Finnberga, det öppna 
området söder om vägen samt gården Borresta (sammanhanget 
mellan gården och runstenen vid Orkesta kyrka med text om Ulf 
som bodde på Borresta). I Orkesta by och på gården Borresta kan 
nya väl anpassade enstaka byggnader medges i god anslutning till 
befintlig bebyggelse.

Vägsystemet i Markim-Orkesta, som förbinder gårdar och byar, 
är tämligen oförändrat åtminstone sedan tiden före jordbrukets 
industrialisering.

Bevarande: Vägarna bör ej breddas, annat än för nödvändiga 
mötesplatser, och grusbeläggningen bör bevaras. Eventuellt kan 
enklare oljegrusbeläggning med brunaktigt stenmaterial accepteras 
om detta av praktiska skäl erfordras.

Vaxtunas bebyggelse är ännu sammanlänkad med det äldre 
odlingslandskapet söderut.

Bevarande: Nuvarande öppna gräsmarker kring gården bevaras. 
Eventuellt kan nya enstaka väl anpassade byggnader medges i direkt 
anslutning till gårdsbebyggelsen.
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Slutord

Lagregler

Översiktsplan

Lindholmens gård utgör en välbevarad 1880-talsmiljö. Resterna 
efter sätesgårdsbebyggelsens olika lägen kan tydligt avläsas.

Bevarande: Landskapet öster om gården bör hållas öppet.

Utmed vägen mellan Granby gård och Malmen finns idag en 
välbevarad torpmiljö - hantverkstorpet Holmboda, 
dagsverkstorpen Gustavslund och Granbylund samt 
manbyggnaden på Granby kvarngård (som således ej var något 
torp).

Bevarande: Byggnaderna bevaras utan större förändringar och 
avstyckningar knng byggnaderna får ej ske.

Det kulturhistoriska värdet består således framförallt av en ovanligt 
rik mosaik av element från olika tidsperioder. Dessa element är 
tydligt läsbara i det nuvarande öppna landskapet som till största 
delen bör bevaras öppet. Skogsplantering kan dock accepteras på 
vissa områden utan att det kulturhistoriska värdet skadas. I fig. 4 
redovisas schematiskt gränser för öppet landskap, randzon med gles 
lövskog/hagmark samt områden som kan planteras med skog.

Vilka skydd har detta värdefulla kulturlandskap i dag och vilka 
ytterligare åtgärder kan erfordras?

VILKA ÅTGÄRDER HAR HITTILLS VIDTAGITS I SYFTE 
ATT SÄKERSTÄLLA KULTURMILJÖN I 
MARKIM-ORKESTA?

Enligt naturresurslagen, NRL 2:6, skall områden som är av 
riksintresse för kulturminnesvården skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada kulturmiljön.

Enligt plan- och bygglagen, PBL 4:1, skall i översiktsplanen 
redovisas allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområden. Av planen skall framgå 
grunddragen i användningen av mark- och vattenområden samt 
ifråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse.
Vidare skall framgå hur kommunen avser att tillgodose 
riksintressen.

I Vallentunas översiktsplan, antagen år 1990 redovisas 
Markim-Orkesta såsom ett av kommunens riksintresseområden. 
Markanvändningen skall enligt planen bestå av mest jord- och 
skogsbruk. Som riktlinje anges att ny bebyggelse i området kan 
prövas som "smärre komplettering" (1-2 hus). I texten anges också 
att föreslagen ny bebyggelse skall ansluta väl till den befintliga samt 
att placering och utformning skall ske med särskild hänsyn till 
kulturmiljön. Vidare anges att riktlinjerna för smärre komplettering 
inte kan åberopas för att successivt bygga upp en grupp av bostäder. 
För områden med sammanhållen bebyggelse anges att ny bebyggelse 
får tillkomma "endast efter planmässiga överväganden" (kan 
innebära krav på detaljplan). Lindholmen ingår i Vallentuna 
tätortszon och kommer att omfattas av fördjupad översiktsplan för 
tätorten.
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Förordnanden

Kulturminnes-
vårdsprogram

Program för 
odlingslandskapet

I länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen anges bla 
att en alltför omfattande spridd bebyggelse kan vara olämplig i vissa 
delar av kommunens riksintressanta områden. Länsstyrelsen föreslår 
därför att fördjupade studier klarlägger i vilka områden särskild 
restriktivitet i fråga om lokalisering av ny bebyggelse kan behövas.

I översiktsplanen anges vidare att sockenvisa program skall 
upprättas för områden av riksintresse samt övriga kulturhistoriskt 
värdefulla områden. Programmen skall innehålla råd och 
anvisningar beträffande bla komplettering av bebyggelsen. Behov av 
områdesbestämmelser skall klarläggas.

Som underlag för de sockenvisa programmen presenterade 
stadsarkitektkontoret samtliga kulturhistoriska miljöer, bla 
Markim-Orkesta, på karta, bild och i ord på en utställning 
sommaren 1992. Utställningen omfattade också riktlinjer och råd för 
bevarande och komplettering av bebyggelse. Utställningen vandrade 
i socknarna under hösten och invånarna inbjöds till 
informationsmöten. Vidare har ett förslag till områdesbestämmelser 
(ökad bygglovplikt) upprättats för bla Markim-Orkesta. 
Bestämmelserna har hittills varit föremål för samråd och utställning. 
Förslaget ifrågasätts av många politiker och det är i dagsläget oklart 
om bestämmelserna kommer att antagas av kommunfullmäktige.

Kring Markim och Orkesta kyrkor gäller sedan år 1969 resp år 1966 
förordnanden enligt NVL 19 (skydd för landskapsbilden enligt 
tidigare lydelse). Syftet är att skydda miljön kring kyrkorna. 
Innebörden i förordnandet är att länsstyrelsen/ länsantikvarien skall 
ge tillstånd till all ny bebyggelse inom det område som omfattas av 
förordnandena. Vidare krävs "länsstyrelsens tillstånd för anläggande 
av vägar, dragning av luftledningar, trädfällning, anordnande av 
upplag samt schaktning och fyllning mm om åtgärden innebär 
väsentlig ändring av höj dläge eller vegetation.

Kulturminnesvårdsprogram för Vallentuna kommun upprättades år 
1986 av länsstyrelsen och Vallentuna kommun. I programmet finns 
bla en beskrivning av Markim-Orkesta. Programmet utgör underlag 
för riktlinjer i översiktsplanen och fortsatt arbete med framtagande 
av informationsmaterial mm.

Länsstyrelsen har år 1992 framlagt "Program för bevarande av 
odlingslandskapets natur- och kulturvärden i Stockholms län" 
omfattande ett handlingsprogram samt ett åtgärdsprogram för den 
närmaste treårsperioden. Syftet med programmet är att den nya 
livsmedelspolitikens negativa effekter skall motverkas genom att de i 
programmet utvalda objekten skall kunna säkerställas med stöd av 
NVL och genom tecknande av skötselavtal med lantbrukarna.

Markim-Orkesta utgör ett av objekten i programmet med höga såväl 
kultur- som naturvärden. Av riksintresseområdena för 
kulturminnesvården i Vallentuna föres Markim-Orkesta och 
Angam-Vada till klass 1 (störst betydelse) medan övriga områden 
föres till klass 2 (stor betydelse). För Markim-Orkesta föreslås i 
programmet inget förordnande enligt NVL.
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Landskapsvårds-
ersättning

Slutord

Omställning

Avstyckningar

Bebyggelse

Många av lantbrukarna i Markim-Orkesta har erhållit arealbunden 
landskapsvårdsersättning genom att teckna femåriga avtal med läns
styrelsen. Kriterierna för denna ersättning är att det är en värdefull 
natur- och kulturmiljö, att nedläggningar av jordbruk kan förväntas, 
att det finns förutsättnigar för ett levande jordbruk med möjlighet till 
djurhållning på sikt samt att ersättningen skall kunna leda till ett 
bevarande.

De formella åtgärder som hittills vidtagits i den fysiska planeringen 
är således, utöver tidigare utfärdade förordnanden kring kyrkorna, 
en avsiktsförklaring i översiktsplanen, se fig. 5. Dessutom har 
lantbrukarna erhållit statliga landskapsvårdsmedel som ersättning för 
att hålla landskapet öppet, åtminstone för en period.

Frågan är om dessa åtgärder kan anses motsvara kravet på 
säkerställande av riksintresset, nu och på längre sikt?

VILKA HOT FINNS MOT KULTURMILJÖN I MARKIM- 
ORKESTA?

Ett av dagens "hot" mot det öppna kulturlandskapet är den nya 
livsmedelspolitiken med möjlighet att få omställningsstöd (i vissa 
fall anläggningsstöd) för annan markanvändning än sädesodling, tex 
plantering av skog eller energiskog, våtmark, odling av sk 
nischgrödor, täktverksamhet eller exploatering (golfbana, flygfält 
ed). Denna omställning, som vad gäller vissa åtgärder är 
irreversibel, beräknas omfatta ca en fjärdedel av jordbruksmarken i 
Stockholms län.

I Markim och Orkesta är dock "hotet" till följd av omställningen 
under en övergångsperiod minskat genom ovan nämnda avtal om 
landskapsvårdsersättning.

I omställningens spår har också intresset ökat hos bönderna att 
stycka av och försälja tomter eller stycka av tomter kring befintliga 
hus för bostadsändamål, ibland som "hästfastigheter". Önskemålen 
om denna exploatering beror främst på den nya inställningen till 
alternativ användning av åkermarken men också på allt hårdare 
ekonomiska villkor för bönderna. Ofta är de nya bostäderna avsedda 
för familjemedlemmar som skall delta i jordbruket, kanske på deltid. 
I andra fall skall intäkterna av tomtförsäljning användas till 
investeringar i verksamheten eller underhåll av byggnader. Dessa 
åtgärder, som således till stor del kan vara nödvändiga för att 
överhuvudtaget kunna driva jordbruket och hålla landsbygden 
levande, kan å andra sidan successivt komma att innebära 
synnerligen kraftiga förändringar av bebyggelsemiljöema, miljöer 
som utgör viktiga element i kulturlandskapet.

Riksintresseområdet ligger i glesbygd och i sin helhet utanför 
detaljplan och samlad bebyggelse. Detta innebär enligt PBL den 
lägsta generella bygglovplikten. Sålunda kan mindre tillbyggnader 
och komplementbyggnader, ombyggnader, uppförande av nya 
ekonomibyggnader, byte av fasad- och takmaterial, byte av fönster, 
upptagande av takkupor, ommålning mm ske utan bygglov. Såväl 
huvudbyggnader som ekonomibyggnader kan rivas utan rivningslov.
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Vägar, energi

Slutord

Även inom kyrkomiljöema som omfattas av förordnanden enligt 
NVL 19 kan dessa förändringar av befintlig bebyggelse ske utan 
bygglov.

Förr byggde man av ortens material, med beprövade metoder och 
med en utformning som hade lång tradition. Idag finns ett synnerligt 
rikt utbud av byggnadsmaterial, fönster, dörrar m fl detaljer och 
olika typer av färger där det kan vara svårt att utan sakkunskap välja 
rätt. Många av vår tids byggnadsstilar influerar och tränger ut det 
traditionella byggnadssättet.

Rationaliseringen och också numera omställningen av jordbruket 
innebär att många uthus och ekonomibyggnader inte längre behövs 
för driften. Underhållet eftersatts och byggnaderna förfaller.

Dessa omständigheter innebär risk för snabb förvanskning av de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och miljöerna i 
Markim-Orkesta. Tyvärr finns redan många exempel på mindre 
lyckade om- och tillbyggnader samt kompletteringar av bebyggelsen. 
Stora förändringar av de värdefulla bebyggelsemiljöema kan således 
ske fortsättningsvis eftersom många byggnadsåtgärder kan vidtas 
utan någon som helst dialog med stadsarkitektkontor eller andra 
sakkunniga.

Vägarna inom området är smala och grusade. Det ökade antalet 
bofasta inom Markim-Orkesta kan leda till krav på förbättringar av 
väg standarden. Formellt finns det inget förbud för väghållaren att 
bredda och asfaltera vägarna så länge inte fasta fornlämningar 
berörs.

I översiktsplanen anges att det i framtiden finns behov av en ny 
70-kV kraftledning mellan Vallentuna och Arlanda. Reservatet 
redovisas schematiskt i sträckningen Vivelsta - Husby - Bergby dvs 
genom ett mycket värdefullt avsnitt av det öppna landskapet i 
Markim. I texten anges vidare att vid kommande projektering får 
sträckningen närmare utredas bl a mot bakgrund av riksintressena.

Idag finns således formellt inget hinder för att plantera de öppna 
kulturmarkerna med skog. Avstyckningar för nya bostads- eller 
hästfastigheter prövas från fall till fall av byggnadsnämnden och 
fastighetsbildningsmyndigheten och kan, om den politiska ledningen 
så vill, tillstyrkas relativt generöst utifrån översiktsplanens riktlinjer. 
Den låga generella bygglovplikten och därmed risk för upprustning, 
om- och tillbyggnader samt uppförande av ekonomibyggnader i strid 
mot kulturintresset samt bristande underhåll av uthus och 
ekonomibyggnader innebär stor risk för förvanskning av de 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöema. Vägnätet kan genom 
upprustning helt ändra karaktär och en ny kraftledning kan komma 
att dras genom ett mycket känsligt avsnitt i landskapet.

De åtgärder som hittills vidtagits för att kulturmiljön skall kunna 
bevaras kan vara otillräckliga för att säkerställa riksintresset och de 
viktiga drag i kulturlandskapet som tillsammans formar detta 
intresse. Vilka ytterligare formella möjligheter till säkerställande 
erbjuder lagstiftningen?
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HUR KAN LANDSKAPET SÄKERSTÄLLAS?

Naturreservat

Av preciseringen ovan av de kulturhistoriska värdena framgår att 
åtgärder för säkerställande av landskapet bör avse:

- att hålla stora delar av landskapet öppet
- att den halvöppna lövskogen i randzonen mellan åker och skog 
bevaras
- att ej tillåta ny bebyggelse annat än i direkt anslutning till gårds-, 
by- och övriga bebyggelsemiljöer
- att nya vägar ej anlägges i känsliga delar av landskapet
- att stor hänsyn tas till landskapet vid anläggande av ledningar

Naturvårdslagens möjligheter till säkerställande av ett kultur
landskap är naturreservat eller naturvårdsområde (förutom 
nationalpark). Båda instituten kan användas förhållandevis fritt i den 
meningen att kulturvärden kan utgöra grunden för förordnandena 
som således kan avse kulturlandskap utan speciellt märkliga 
naturegenskaper.

Naturreservat, NVL 7-12, skall tillämpas om de åtgärder som skall 
vidtagas är så genomgripande att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras. Enligt NVL 26 är fastighetsägare berättigade till 
ersättning av staten för den skada de lider. Ett område får ej avsättas 
som naturreservat om syftet kan nås genom att området i stället 
förklaras som naturvårdsområde.

Till ett naturreservatsförordnande i Markim-Orkesta skulle kunna 
knytas föreskrifter som innebär att kulturmiljön skyddas genom 
förbud

- att uppföra ny byggnad eller anläggning utanför gårds-, by- och 
övriga bebyggelsemiljöer
- att omföra jordbruksmark till skogsmark eller energiskogsodling
- att avverka lövskog utöver normal beståndsvårdande röjning och 
gallring eller plantera tätare skog i randzonen

samt genom förbud utan länsstyrelsens (kommunens) medgivande

- att anlägga nya vägar
- att dra fram mark- eller luftledning

Markim-Orkesta bör kunna uppfylla förutsättningarna för att 
avsättas som naturreservat om man inte kan nå samma syfte genom 
att avsätta området som naturvårdsområde. Däremot är det enligt 
uttalande från Länsstyrelsens miljövårdsenhet tveksamt hur ett 
projekt med framförallt kulturvärden i praktiken kan hävda sig 
gentemot många projekt med främst naturvärden vid en 
prioritering. Ett villkor för avsättande av naturreservat är vidare att 
erforderliga medel finns för ersättningar till markägarna. 
Markim-Orkesta omfattar en stor areal och det kan bli fråga om 
stora ersättningar. Exempelvis ett öppethållande av randzonen 
genom bete innebär relativt höga kostnader för stängsel mm.
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Naturvårdsområde

Naturreservat el. 
naturvårdsområde?

Naturvårdsområde, NVL 19, kan avsättas för att vårda och skydda 
miljön men får inte vara så genomgripande att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras. Detta innebär att åtgärder som 
eventuellt kan anses försvåra markanvändningen avsevärt ej kan 
regleras genom absoluta förbud.

Till ett förordnande som innebär att Markim-Orkesta avsätts som 
naturvårdsområde skulle kunna knytas föreskrifter som innebär att 
kulturmiljön skyddas genom förbud:

- att uppföra helt nya byggnader eller anläggningar utanför gårds-, 
by- och övriga bebyggelsemiljöer

genom förbud att vidta viss åtgärd utan tillstånd av länsstyrelsen 
(kommunen) och där prövning sker från fall till fall om pågående 
markanvändning avsevärt försvåras:

- att omföra jordbruksmark till skogsmark eller energiskogsodling
- att avverka lövskog utöver normal beståndsvårdande röjning och 
gallring eller plantera tätare skog i randzonen
- att anlägga nya vägar, mark- eller luftledning

En avgörande fråga vid valet mellan naturreservat och naturvårds
område vid ett eventuellt förordnande i Markim- Orkesta är om 
förbud mot skogsplantering av jordbruksmark respektive 
bevarande av hagmarkszonen innebär att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras och därmed att 
ersättningsanspråk kan resas. Idag råder dessutom en speciell 
situation genom omställningen. Förbud att ställa om jordbruksmark 
kan betyda stor ekonomisk nackdel för lantbrukaren genom att han 
går miste om omställningsstöd.

Det är ännu ej utrett om förbud mot skogsplantering av 
jordbruksmark leder till en ersättning ssituation. Enligt uppgift lär 
dock naturvårdsverkets uppfattning vara att skogsplantering innebär 
en ändring av markanvändningen från jordbruk till skogsbruk 
medan jordbruksverket menar att växling mellan jordbruk - 
skogsbruk är en del av ett kretslopp och följaktligen fråga om 
samma (pågående) markanvändning. I det förra fallet skulle 
försvårande av pågående markanvändning ej kunna hävdas och 
därmed ingen ersättningssituation uppstå medan det senare fallet 
skulle kunna bedömas som ett avsevärt intrång i pågående 
markanvändning och därmed leda till en ersättningssitution. Denna 
fråga kan klarläggas först efter förhandlingar med berörda 
markägare och eventuell rättslig prövning.

Om skogsplantering av jordbruksmark är ersättningsgrundande 
erfordras naturreservat för säkerställande. Om så ej är fallet är 
naturvårdsområde tillfyllest. I detta senare fall kan för övrigt 
naturreservat ej komma ifråga vad gäller den öppna marken 
eftersom syftet kan uppnås med naturvårdsområde.

Förbud mot att ändra hagmarken i randzonen, tex genom ökad skogs
plantering, bedömes sannolikt som att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras. För randzonen skulle därför naturreservat krävas 
för ett säkerställande.
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Slutord

För övrigt gäller enligt NVL 20 att samråd alltid skall ske med läns
styrelsen vid varaktig omföring av nedlagd jordbruksmark till annan 
markanvändning. Detta innebär ett garanterat samrådstillfälle där 
länsstyrelsen kan förbjuda en omföring av marken, troligen med 
ersättningskrav från markägaren till följd av att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras. Denna samrådsskyldighet synes 
därför innebära samma tillståndsplikt/ev. prövning som föreskrifter 
knutna till ett eventuellt naturvårdsområde enligt ovan.

Enligt lag om skötsel av jordbruksmark, 6a, skall vid skötsel av jord
bruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket hänsyn tas 
till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter i 
detta syfte. Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att 
pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Det bör också noteras att ersättning för landskapsvård normalt ej 
kommer ifråga inom områden som förordnats som naturreservat 
eller naturvårds område. Idag har ett flertal av bönderna i 
Markim-Orkesta sådana avtal.

Samrådsskyldighet och prövning av nya vägar respektive 
kraftledning kan regleras med såväl naturreservat som 
naturvårdsområde men dessa frågor enbart motiverar ej 
förordnanden enligt NVL. I dessa avseenden bör de allmänna 
paragraferna i NRL och PBL samt översiktsplanens riktlinjer räcka 
till som stöd vid förhandlingar med intressenterna.

Diskussionen ovan visar att förutsättningarna för både 
naturreservat och naturvårdsområde är synnerligen oklara.

Innebär förbud mot skogsplantering på jordbruksmark ett avsevärt 
intrång i pågående markanvändning med ersättningar till markägarna 
som följd?

Innebär förbud mot tät skog i hagmarkszonen ett avsevärt intrång i 
pågående markanvändning med ersättningar till markägarna som 
följd?

Om utfallet blir olika i de båda fallen blir följden då att naturreservat 
är tillämpligt för en del och naturvårdsområde för en annan del?

Beträffande frågan om skogsplantering på jordbruksmark kan man 
ställa frågan om man inte uppnår samma syfte med den generella 
samrådsskyldigheten enligt NVL 20 som med naturvårdsområde? 
Kanske kan också samma syfte nås genom föreskrifter enligt lagen 
om skötsel av jordbruksmark, 6a?

Vad blir det fråga om för nivå på ekonomiska åtaganden för stat 
(kommun) vid förordnanden enligt NVL?

Om området bedöms ha sådana värden att det bör skyddas kan man 
ställa frågan om det är rimligt att förordnanden ej är förenliga med 
land skapsvårdsersättning. Om denna ersättning upphör vad händer 
då under övergångstiden innan ett eventuellt förordnande har vunnit 
laga kraft?
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Områdesbestämmel
ser

HUR KAN KARAKTÄREN PÅ BEBYGGELSE OCH 
VÄGNÄT SÄKERSTÄLLAS?

Av preciseringen ovan av de kulturhistoriska värdena framgår att 
åtgärder för säkerställande av bebyggelse och befintliga vägar bör 
avse:

- att tillåta ny bebyggelse restriktivt och endast i direkt anslutning till 
gårds-, by- och övriga bebyggelsemiljöer under förutsättning av god 
anpassning i utformningen till den befintliga miljön
- att bygga om, bygga till och underhålla de befintliga husen så att 
det kulturhistoriska värdet ej förvanskas
- att bevara äldre uthus och ekonomibyggnader som betyder mycket 
för helhetskaraktären i miljön
- att karaktären på det äldre vägnätet ej förvanskas

Förändringar av den befintliga bebyggelsen och det befintliga 
vägnätet regleras i första hand genom bestämmelser enligt PBL.

Bebyggelsen i Markim och Orkesta har förändrats mycket under 
senare decennier och nya byggnader har kommit till. Ändå finns 
många välbevarade gårdar och byar och bebyggelsebilden i 
landskapet har i huvudsak bevarats. Bebyggelsen är relativt 
heterogen och endast ett fåtal byggnader har ett sådant högt 
kulturhistoriskt värde i sig att långtgående bevarandebestämmelser 
kan anses motiverade. Ett bevarande skall således i första hand avse 
helhetskaraktären i miljöerna och bebyggelsen i 
landskapsbilden.

Av PBL 3:1 framgår att byggnader skall placeras och utformas på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till 
natur- och kulturvärden samt att byggnaderna skall ha en lämplig 
yttre form och färg. Av PBL 3:12 och 3:13 framgår att 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer inte får förvanskas 
samt att underhållet skall anpassas till det kulturhistoriska värdet och 
till omgivningens karaktär. Dessa krav gäller oavsett om en åtgärd 
är bygglovpliktig eller ej.

Räcker inte dessa regler för att bevara helhetskaraktären? När det 
gäller åtgärder utanför lovplikten kan dock gemene man ej 
förutsättas känna till dessa lagregler och inse innebörden, i alla fall 
inte utan mycket omfattande informationsinsatser. Dessutom blir 
det ringa påföljder vid "brott" mot lagreglerna. Dessa allmänt hållna 
paragrafer har således i realiteten inte stor effekt om inte också 
andra åtgärder vidtas.

Tanken med den differentierade bygglovplikten, som infördes 
genom PBL, var bla att lovplikten skulle kunna ökas i känsliga 
miljöer. Områdesbestämmelser som innebär ökad bygglovplikt / 
rivningslovplikt innebär att byggnadsnämnd/stadsarkitektkontor eller 
motsvarande i varje byggsituation får ett garanterat tillfälle till 
dialog med fastighetsägaren innan åtgärder vidtas. Erfarenheten 
visar att fastighetsägare ofta från böljan avser att göra mera 
genomgripande åtgärder än som behövs av byggnadstekniska skäl 
och att sålunda denna rådgivning inte sällan, utöver en 
byggnadsantikvariskt bättre upprustning, också leder till minskning 
av kostnaderna för fastighetsägaren.
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När rivningar aktualiseras betyder lovplikten på motsvarande sätt ett 
tillfälle till dialog med fastighetsägaren. I vissa fall kan rivningen 
accepteras och i andra fall, när byggnaden ifråga har ett stort 
miljövärde, ges genom dialogen en möjlighet att försöka finna en 
annan lösning. Kanske någon lämplig användning kan finnas och 
kanske möjlighet kan finnas till statligt bidrag till upprustning. Med 
tanke på det goda syftet, att bevara karaktären i kulturhistoriska 
miljöer, kan det vara lämpligt att åtminstone mindre bygglovåtgärder 
är avgiftsbefriade.

Områdesbestämmelser skulle kunna vara lämpliga även för de äldre 
vägar som sammanbinder gårdar och byar och som betyder mycket 
för helhetsupplevelsen i landskapsbilden. Innebörden i 
bestämmelserna skulle vara att vägarna i princip ej får ändras till 
plan, profil och sektion och ej får beläggas med asfalt. Vaije 
förändring skall föregås av samråd med länsstyrelsen och 
byggnadsnämnden.

Områdesbestämmelserna kan gälla följande aspekter:

Ny bebyggelse får i princip ej tillkomma utanför befintliga gårdar, 
bybildningar och övriga bebyggelsemiljöer (denna bestämmelse 
erfordras ej om reglering sker med motsvarande föreskrift genom 
förordnande enligt NVL)

Bygglovplikten utökas att omfatta:
- mindre tillbyggnad av bostadshus
- ändring av tak- och fasadmaterial samt omfärgning till annan kulör 
på bostadshus
- upptagande av takkupor samt ändring av fönster på bostadshus som 
avsevärt påverkar byggnadens utseende
- rivning av byggnad eller del av byggnad
- uppförande eller större tillbyggnad av ekonomibyggnader för 
jordbruk samt ändring av fasadmaterial eller omfärgning till annan 
kulör

Marklovplikt gäller för vägar:
- Vägar får i huvudsak ej ändras till plan, profil, sektion och 
beläggning

Det formella förfarandet i planprocessen är relativt krångligt. Skall 
det verkligen behövas två remissförfaranden (samråd och 
utställning) för en relativt enkel fråga som ökad lovplikt när 
avisering har skett i översiktsplanen?

Förbud mot nybyggnad utanför befintliga gårds-, by- och övriga 
bebyggelsemiljöer kan regleras såväl med naturreservat eller natur- 
vårdsområde som områdesbestämmelser. Riktlinjer i översiktsplanen 
bör dock vara tillfyllest, i alla fall om man samtidigt vidtar 
informationsinsatser, eftersom absolut förbud kan bli alltför stelbent.

Differentierad bygglovplikt och områdesbestämmelser, som infördes 
med PBL, innebär god flexibilitet alltefter områdenas 
förutsättningar. Eftersom det framförallt är helhetskaraktären i de 
befintliga bebyggelsemiljöema som skall bevaras bör 
områdesbestämmelser innebärande ökad bygglovplikt vara en 
lämplig nivå för att uppnå syftet.
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Förändringar av befintliga äldre vägar regleras också lämpligen 
genom områdesbestämmelser/ tillståndsplikt.

I fig. 6 redovisas en sammanställning av möjligheterna till reglering 
enligt PBL/NRL och NVL.

Det finns ett stort motstånd mot alla former av "bestämmelser" hos 
både politiker och allmänhet. Det är idag långt ifrån klart om ens 
ökad bygglovplikt till den nivå som rådde generellt på landsbygden 
före PBL kommer att accepteras för Markim-Orkesta av den 
politiska ledningen i Vallentuna.

Den viktigaste förutsättningen för att få till stånd skyddsåtgärder 
överhuvudtaget och för att bevarande skall lyckas är därför att alla 
berörda parter inser värdet i kulturmiljön och därmed behov av 
skydd enligt KML 1:1: "Det är en nationell angelägenhet att 
skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av 
alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa aktsamhet mot 
kulturmiljön..." Vad kan då göras utöver en formell reglering?

VAD BEHÖVS UTÖVER RENT FORMELLA ÅTGÄRDER?

I PBL framhålles vikten av samråd och information i plan- och 
byggfrågor. Den kanske allra viktigaste förutsättningen för att en 
effektiv kulturmiljövård skall kunna bedrivas är kunskap, förståelse 
och intresse hos förtroendevalda och allmänhet. Detta kräver 
engagemang, fantasi och pedagisk förmåga hos 
kulturmiljövårdens aktörer på alla nivåer - centralt, regionalt och 
kommunalt.

En annan viktig förutsättning är att man inte inför reglerande system 
som leder till orimliga ekonomiska konsekvenser eller till 
byråkratiskt krångel.

Ett säkerställande av Markim-Orkesta handlar ytterst om att 
jordbruksnäringen kan leva och utvecklas, dock på ett sätt som inte 
medför skada för kulturintresset.

Villkoren för jordbruksnäringen förändras i snabb takt och 
omställningen är en realitet för en stor del av åkermarken. Det är 
svårt att överblicka om nuvarande tendenser står sig eller om det i 
framtiden blir en vändning åter mot ökad spannmålsproduktion. Vad 
betyder den nya stora marknaden vid en eventuell anslutning till 
EU? Kommer spannmål att exporteras till låga priser från en ny 
öppen marknad i öst? Vad betyder det ökande intresset för 
miljöfrågorna?

Medvetenheten och intresset för en användning av marken och 
naturen på naturens villkor utifrån ett kretsloppstänkande ökar och 
kommer kanske i vissa avseenden att lagregleras. Det finns många 
intressanta försök till alternativ odling på olika håll i landet, en 
utveckling som påskyndas av nuvarande omställning. Kanske vi har 
chansen att bli det goda exemplet på en internationell marknad med 
konkurrenskraftiga produkter samtidigt som vi skapar förutsättningar 
för att bevara det öppna landskapet?
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Bevaraiideaspekt PBL/NRL NVL

ÖP PBL
3 kap

OB anm 7-12 19 20 anm
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X?

X?

X?

Kan syftet nås med 
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komma ifråga? 
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X
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Ersättningar?
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X Öp bör räcka (X)
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o oQ Q
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(X)

D:o
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X
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Ej förvanska äldre 
vägar

X Konkreta bestämm
elser

fig 6Lagändring - ny typ av förordnande som täcker alla aspekter av bevarande av kulturmiljöer?



Här följer ett axplock av exempel:

Information

- I Södertälje odlas grönfoder, tex klöver och lusern, som används 
till "grönfoderslimpor" för utvinning av gas genom bevattning
jäsning.

- I Söderköping odlas rörflen som bränslegröda, ett alternativ till 
salix för att bättre bevara ett öppet landskap. Rörflen blir bara ca 2 
m högt och skördas årligen jämfört med salix som blir 4-5 m högt 
och skördas vart 4:e till vart 6:e år. Rörflen ger dock något sämre 
ekonomiskt utbyte och bönderna ersätts av kommunen för 
mellanskillnaden.

- På Kinnersta lantbruksskola utvecklas motorbränsle av raps.

- SAAB Scania börjar använda vegetabiliska oljor, tex rapsolja, för 
att smöija svarvar mm. Facket är mycket aktivt i denna fråga 
eftersom vegetabiliska oljor inte medför risk för eksem på samma 
sätt som vanlig motorolja.

-Inom skogsnäringen blir vegetabilisk motorolja troligen snart 
obligatorisk på grund av risken för skador på marken vid utsläpp till 
följd av slangbrott.
- Försök görs att göra bärkassar som är nedbrytbara av stärkelse, 
tex från potatis.

-1 Norrtälje erbjuds invånarna att köpa en kalv eller att bli delägare 
i en kalv med inackordering hos en roslagsbonde. Ägaren/delägaren 
får rapporter om kalven hur den växer och mår och vid 17-20 
månaders ålder slaktas kalven och ägarna får kött till mycket låg 
kostnad. Härigenom erbjuds invånarna således en möjlighet att 
hjälpa till att hålla landskapet öppet.

Listan kan säkert göras mycket lång. Denna typ av nytänkande som 
tjänar många syften kanske också kan bli räddningen för en del av 
det hotade svenska öppna kulturlandskapet. Men idéerna måste nå ut 
och processen påskyndas. Alla aktörer som kan medverka måste ta 
sitt ansvar. Varför inte skapa någon typ av idéforum för alternativ 
odling på åkermark? Det skulle vara relativt enkelt att samla 
projekt, förslag, idéer, erfarenheter från alla Sveriges kommuner i 
en databas som ständigt å jourhålles. Detta forum skulle kunna tjäna 
som bank och kontaktpunkt för lantbrukare och kommuner m fl. 
Kommunerna borde kunna påta sig en serviceroll i dessa frågor 
utifrån en bevarandestrategi som redovisas i översiktsplan, 
bevarandeplan, miljökonsekvensbeskrivning eller andra dokument. 
Banken skulle kunna vara ett bra underlag för förhandlingar, 
överenskommelser om ersättningar mm med lantbrukare som har 
mark inom värdefulla kultur- och naturmiljöer.

De nya lagarna PBL och NRL bygger på att huvudsakligen 
kommuner och enskilda ansvarar för kvaliteten vid bevarande och 
förändring av bebyggelse och miljö. Därför krävs en bred, aktiv och 
kunnig informationsinsats som i första hand kommunen bör ansvara 
för och som således den politiska ledningen måste stå bakom. En 
god början är de kulturmiljöprogram som numera finns i många 
kommuner. Erfarenheten visar emellertid att dessa program 
visserligen åberopas i många planerings- och beslutssituationer men
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att de läses i liten utsträckning av beslutsfattare och invånare och 
därmed inte blir den gemensamma kunskapsbas som de skulle kunna 
vara. Det krävs därför också helt andra och många samverkande 
åtgärder för att nå ut.

Här ett axplock av idéer:

- Pedagogiskt upplagda utställningar, gärna en serie utställningar på 
olika tema.
- Informationsblad, program (tex miljöprogram av den typ 
Stockholms kommun framtagit)
- Artiklar i dags- och lokalpressen, tex "hemma hos-reportage" hos 
fastighetsägare som rustat sitt hus på ett bra sätt
- Informationsmöten med bildvisning
- Skyltning och broschyrer med förslag till vandrings- och cykelturer
- Videofilmer av typ Boverkets "den röda stugan", varför inte i 
byggnadsnämndernas väntrum eller på biblioteken?
- Lättillgänglig litteratur
- Marknadsföring av byggnadsnämndens/kultumämndens serviceroll
- Undervisningsmaterial om kulturlandskapet för att utgöra en 
obligatorisk del av skolundervisningen
- TV-program om hur vi bör förvalta vårt kulturarv

En samlad "marknadsföring av kulturvärdena" enligt dessa idéer 
bör ske kontinuerligt och kräver både resurser och kunskap. 
Härvidlag skulle boverket, riksantikvarieämbetet, 
kulturmiljöenhetema på länsstyrelserna och länsmuseerna kunna 
bistå kommunerna med underlagsmaterial och idéer om bra 
arbetsmetoder.

Det är många kreativa idéer som föds för närvarande när det gäller 
alternativ användning av jordbruksmarken. Den viktigaste 
förutsättningen för ett bevarande av det öppna landskapet är att finna 
en markanvändning som är i huvudsak ekonomiskt självbärande 
samtidigt som landskapsbilden bevaras.

Ett säkerställande av en värdefull kulturmiljö som Markim-Orkesta 
måste främst ske genom aktiv, bred och pedagogiskt rätt utformad 
information enligt en genomtänkt strategi. Det är viktigt att 
kulturvårdande myndigheter samverkar i dessa frågor.

SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE KOMMENTAR.

Det finns stor risk för att naturresurslagens krav på säkerställande av 
riksintresseområden åsidosätts i planeringen därför att 
riksintresseområdena är för många, för stora och därför att det 
saknas förståelse för värdena. Vid konflikter vad gäller 
markanvändningen ger de korta riksintressebeskrivningama lite stöd. 
En prioritering och specificering måste därför ske av områdena - 
omistliga i sin helhet, omistliga till en del, dessa åtgärder kan tillåtas 
etc. Om inte en sådan klassificering och prioritering sker kommer 
respekten för begreppet riksintresse sannolikt att successivt kraftigt 
urholkas.
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Bebyggelse och fomlämningar är ofta väl inventerade och 
dokumenterade i kulturhistoriskt värdefulla områden medan en 
landskapsanalys saknas. Det arbetssätt som skisseras i exemplet 
Markim-Orkesta genom en dialog mellan kulturgeografen och 
samhällsplaneraren i syfte att närmare redovisa kulturintressen och 
krav på bevarandeinsatser borde därför tillämpas även på andra 
kulturmiljöer av riksintresse. Det krävs således en precisering av 
kulturvärdena i samtliga riksintresseområden och kanske också 
en enkel prioritering mellan områdena som underlag för 
avvägning mot andra allmänna intressen i den kommunala 
planeringen och för beslut om säkerställandeåtgärder.

Ett bevarande av Markim-Orkesta på reservatsnivå kan ske genom 
ett förordnande om naturreservat. Det är dock mycket oklart vad 
detta skulle innebära i form av ekonomiska konsekvenser - sannolikt 
kan det bli fråga om en hög ersättningsnivå. Ett av värdena med 
Markim-Orkesta är för övrigt att det är en levande jordbruksbygd. 
Mot den bakgrunden synes naturreservat ej vara en lämplig 
säkerställandeform.

Därför skulle förordnande om naturvårdsområde eventuellt kunna 
vara en lämpligare form för säkerställande. Det går dock för 
närvarande inte att säga om ett naturvårdsområde är tillämpligt med 
hänsyn till oklarheten vad gäller intrång i pågående 
markanvändning. Det är också oklart om man vinner något utöver 
samrådsskyldigheten enligt NVL 20 eller föreskrifter enligt lagen 
om skötsel av jordbruksmark, 6A.

Naturreservat synes således innebära en alltför långtgående reglering 
medan det är oklart om man når någon effekt med 
naturvårdsområde. Såväl naturreservat som naturvårdsområde är ej 
förenliga med beslutade landskapsvårdsersättningar.
Översiktsplanens allmänna riktlinjer samt
landskapsvårdsersättningen är alltså den nivå man får välja för att 
säkerställa landskapet så länge landskapsvårdsmedel utgår till 
lantbrukarna.

För befintlig bebyggelse och det äldre vägnätet synes 
områdesbestämmelser innebärande ökad lovplikt vara ett bra 
instrument för att få en garanterad dialog med fastighetsägarna före 
byggnadsåtgärder. Avgiftsfrihet för enklare bygglov är i linje med 
byggnadsnämndens serviceroll. För de fall man ej kommer överens 
bör PBL 3 kap innebära tillräckligt stöd för byggnadsnämnd eller 
motsvarande organ vid en överprövning. Man kan dock ställa frågan 
om inte områdesbestämmelser, i alla fall när det gäller en enkel 
åtgärd som ökad lovplikt, skulle kunna tas fram med enkelt 
förfarande om bestämmelserna aviserats i översiktsplanen.

Vi kan således konstatera att det finns bra instrument för att reglera 
bebyggelsen, på olika nivåer, från ökad bygglovplikt till mera 
långtgående skyddsbestämmelser. För fomlämningar finns ett 
starkt lagskydd. Detta är ett uttryck för den tidigare synen då man 
mest såg till de enskilda objekten. Dagens syn på kulturmiljön som 
helhet avspeglas emellertid inte i de instrument för säkerställande 
som erbjuds enligt lagstiftningen.
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En idé kanske skulle kunna vara en ny typ av förordnande för 
kulturmiljöer, knutet till NRL/PBL, som är mera flexibelt än 
naturreservat och naturvårdsområde? Detta förordnande skulle i 
huvudsak innebära en bekräftelse på riktlinjer i översiktsplanen, att 
pågående markanvändning i huvudsak ej får försvåras men att 
ersättningar till markägare ändå skulle kunna komma ifråga i vissa 
avseenden. Syftet med förordnandet skulle i första hand vara att 
området får en särskild status som kulturmiljö som skall bevaras 
med tydliga riktlinjer samtidigt som området förutsattes leva i 
huvudsak på självbärande grund. Det skulle vara lämpligt att kunna 
knyta områdesbestämmelser till detta förordnande så att man får ett 
instrument att hantera formellt i en planprocess.

Att bevara landskapet i kulturmiljöerna är en fråga som är nära 
kopplad med jordbrukspolitiken. För närvarande gäller det att ta 
vara på alla kreativa idéer som föds på olika håll i landet. I detta 
syfte skulle det vara värdefullt att bilda ett centralt idéforum 
samtidigt som kommunerna bör påta sig en aktiv serviceroll i dessa 
frågor.

NRL/PBL-systemet innehåller krav på och ett starkt stöd för 
bevarande av värdefulla kulturmiljöer. Sanktionerna om aktörerna ej 
följer reglerna är dock svaga. För att systemet skall fungera krävs 
kunskap hos kommuner, företagare och enskilda. Därför är en bred 
och effektiv information om värdena i kulturmiljön den kanske allra 
viktigaste förutsättningen för att lyckas med ett bevarande. Detta 
kräver insatser på alla nivåer inom kulturmiljövården.

Litteratur:

Översiktsplan-90 för Vallentuna kommun

Kulturmiljöprogram för Vallentuna kommun, länsstyrelsen och 
Vallentuna kommun, 1986

Tonell, Per-Erik: Svensk Allmän Naturvård, Infotryck ab, Malmö 
1984

Kulturmiljön i planeringen, Boverkets allmänna råd 1992:1
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Norderön och Verkon med Storsjöflaket i bakgrunden, 
(foto Lantmäteriverket)
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Norderön
- värt att skydda

Mikael Jakobsson

Perspektivet - det mångtydiga landskapet
Innebörden av ett landskap och dess fysiska innehåll varierar beroen
de på vem som betraktar det. Något neutralt sätt att beskriva ett land
skap finns inte. En bonde anser sin åker vara vacker därför att den är 
viktig för honom. För hans dräng, däremot, framstår kanske samma 
åker som en olustfylld plats för hårt och tröstlöst arbete.

Att landskapet och de fysiska lämningarna däri ter sig olika med 
varierande perspektiv får långtgående konsekvenser för kulturmiljö
vårdens bevarandestrategi. Kulturmiljövård blir ytterst inte en fråga 
om rekonstruktion, utan om tolkning.

Tillämpningen inom landskapsarkeologin av det här perspektivet är 
ännu begränsad. Synsättet kommer dock sannolikt att vara väl utbrett 
inom några år. Det har inte funnits utrymme inom projektet att mer 
ingående omsätta teori i praktik. Uppsatsen är därför att betrakta som 
något av en introduktion av perspektivet med tyngdpunkten lagd på 
frågor av principiell art kring de landskapsanspråk som följer av det.

Tillämpningsområdet
Norderön är belägen i Storsjön som ligger centralt i den enda större 
bygden i Jämtland. Ön är efter Frösön Storsjöns andra ö i storlek. Den 
är drygt fyra kilometer lång och två kilometer bred, i nord-sydlig 
riktning. Öns norra och södra delar är täckta av barrskogar. Skogsom
rådena skiljs åt av en smal remsa odlad bygd som förbinder de större 
bygderna på östra respektive västra sidan av ön. Bebyggelsen utgörs 
av sju spridda byar med husen i glesa klungor. Mitt på ön i den smala 
remsan av odlad bygd ligger den medeltida kyrkan.

Sporadiska spår av tidig mänsklig närvaro finns i form av lösfunna 
föremål från stenåldern. Dagens kulturlandskap är dock till sin 
grundstruktur format under järnålderns andra hälft då ön odlades upp 
och bebyggdes. Jordbruket har sedan dess utgjort det huvudsakliga 
näringsfånget vilket har präglat miljön. Namnskicket hos Norderöns 
byar är liksom för övriga Storsjobygden ålderdomligt och flera av 
dagens gårdar har av allt att döma rötter i förhistorisk tid. Namnet 
Norderön är liksom namnet Frösön uppbyggt kring ett förkristet 
gudanamn, här efter Njord. Fomlämningsbilden domineras av grav
högar från järnåldern.

Vid den senaste fornminnesinventeringen 1992 registrerades 19 säkra 
gravhögar (samtliga fomlämningar), 1 stensättning (fomlämning) 3 
platser med borttagna gravhögar (2 fomlämningar), 7 osäkra grav
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högar, 2 jämframställningsplatser (båda fomlämningar), 1 slaggföre
komst, 1 område med vallomgivna härdgropar (fomlämning), 2 härd
gropar, 1 härd, 7 kalkugnar (4 fomlämningar) och 2 fyndplatser. 
Därtill kommer ett 70-tal odlingsrösen som kan dölja underliggande 
gravar. Utdrag ur fomminnesregistret finns som bilaga (se karta 1).

Gravhögarnas kontext
Att återskapa kontexten
På Norderön finns ett 20-tal gravhögar. Dessa är ofta monumentalt 
byggda och ligger gäma i topografiskt välexponerade lägen. Högarna 
är ej samlade i gravfält utan återfinns glest utspridda över stora delar 
av den idag öppna marken, från krönlägena ned till sjöstranden. De 
glest liggande gravhögarna är karaktäristiska inte bara för Norderön 
utan för Storsjöbygden i stort.

Närvaron av gravhögar visar att människor levat och begravts på ön 
under förhistorisk tid. Genom utgrävningar kan man få fram informa
tion om den avlidnes kön, ålder, sjukdomsbild och om den tidens 
klädsel och föremålsvärld.

Gravar ger information om de döda men i lika hög grad om de 
levande. Gravamas inre har utformats i enlighet med rådande ideo
logi, i graven har de efterlevande nedlagt föremål som de ansett vara 
väsentliga, dels för att markera den avlidnes sociala hemhörighet, dels 
för att den döde skulle klara sig i den värld man trodde fanns i döden. 
Gravhögarnas inre rymmer fomsaker och anläggningar och gravhögen 
kan i sig ses som en kontext för det som finns i högen.

Det finns en kontrast mellan gravarnas yttre form och deras innehåll. 
Innehållet kan variera medan den yttre formen är konstant, den är 
rund, välvd och jordtäckt. Den yttre formen är densamma för såväl 
kvinna som man, gammal som ung. Den variation som förekommer är 
huvudsakligen i storlek, i monumentalitet. Gravhögarnas yttre form är 
alltså viktig. Gravhögarna är monument avsedda att synas. Genom att 
de ligger en och en i den öppna inägomarken är de belägna så att de 
kan ses från de flesta väderstreck. De utgör, och har alltid utgjort, ett 
karaktäristiskt inslag i landskapsbilden.

Gravhögarnas placering i landskapet är inte slumpmässig. De har lagts 
i landskapsavsnitt som den förhistoriska människan ansett vara 
väsentliga. Placeringen och lokaliseringen i landskapet är därför en 
oavskiljbar del av det betydelsebärande sammanhang i vilket grav
högarna ingår. Två sådana kan beskrivas.

1. Gravhögar och inägomark
Kopplingen mellan gravhög och inägomark är påfallande på Norderön 
(ex RA A 29 vid Hov). Den nära kopplingen illustrerar ett omdisku
terat problem som rör uppkomsten av synliga gravmonument. Detta 
fenomen anses ofta vara direkt relaterat till den organisation och 
tidsinvestering som ett stationärt jordbruk kräver. Jordbruksproduk
tionen har ett utdraget cykliskt förlopp där avkastningen hela tiden är 
avhängig tidigare arbetsinsatser med att bryta åker, plocka sten, föräd
la jorden, etc. Förfäderna blir härigenom ständigt närvarande i den 
dagliga produktionen. Detta nära samband mellan förfäder och 
avkastning leder till att förfäderna blir en del av fruktbarheten, vilket
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kan vara en förklaring till att förfäderna läggs i synliga gravmonument 
mitt i produktionsmarken.

Gravmonumenten fyller därigenom den ytterligare funktionen att ge 
jordbrukarna historiskt hävdad nyttjanderätt till marken, samtidigt 
som de signalerar utåt att marken är tagen i anspråk.

Hur stor andel av de gravhögar som idag ligger i åkermark som också 
låg i åkermark under järnåldern kan diskuteras. I takt med att inägo- 
marken odlats upp har säkert allt fler gravhögar efterhand kommit att 
hamna i åkermark. Ur pedagogiskt perspektiv har det moderna jord
bruket genom att det rensat åkrarna från alla odlingsrösen och impedi
ment förtydligat och renodlat sambandet mellan gravhög och inägo- 
mark.

2. Gravhögar och strandzon
Bland Norderöns gravhögar finns det dock gravhögar som inte ligger 
inom inägomarken. Det rör sig om ett antal gravhögar som ligger nere 
vid strandkanten. Mönstret med strandbundna gravhögar återfinns 
även i andra delar av Storsjöbygden. Talar man i termer av relationer 
är gravarna relaterade såväl till gården och inägomarken som till 
stranden (ex RAÄ 1 och RAA 36 på östra sidan av ön).

I denna strandbundenhet kan man finna flera strukturer. Till att börja 
med har strandbundna gravar lång tradition i Jämtland. I Storsjö
bygden finns ett flertal lokaler med s k insjögravar, vilket är ett sam
lingsnamn på en grupp strandbundna gravar av stensättningstyp som 
brukar tillskrivas den fångstkultur som fanns i det norrländska skogs
landet före jordbrukets tid. En fångstkultur vars gravar i skogslandet 
utanför Storsjöbygden återfinns fram till högmedeltid.

De strandbundna gravarna visar hur bondekulturens människor nyttjat 
en inom Storsjöbygden redan existerande tradition att begrava de döda 
vid strandkanten. Man har medvetet valt ett landskapsavsnitt för grav
läggning där man visste att människor tidigare gravlagt sina döda.

Innebörden av att man vidmakthållit denna tradition behöver inte ha 
varit densamma som hos fångstkulturens människor. Syftet för Nor
deröns bondebefolkning att använda strandzonen som begravnings- 
rum kan ha varit att väcka och nyttja de associationer som gravlägg
ning i strandzonen gav upphov till. Kanske uppfattade man denna 
handling som att visa sin historisk-etniska tillhörighet, kanske jäm
ställde man sin hemhörighet i området med urbefolkningens, kanske 
förnekade man deras hemhörighet.

En annan struktur bakom de strandbundna gravarna kan närheten till 
själva Storsjön vara. Inte bara strandzonen utan Storsjön i sig kan ha 
varit en lokaliseringsfaktor för anläggande av gravhögar.

I Storsjöbygden framskymtar genom de teofora ortnamnen en mytolo
gisk hierarki där Storsjön kan beskrivas som överordnad fastlandet. 
Teofora namn som avser större geografiska enheter än byar och 
gårdar finns endast på Storsjöns öar Frösön (Frös ö) och Norderön 
(Njords ö). Det verkar som om geografisk belägenhet "innanför" 
respektive "utanför" Storsjön varit viktiga namnpåverkande faktorer.

Att Storsjön varit viktig för människorna i bygderna runt den, och 
kanske ansetts på ett eller annat sätt besjälad, är i sig naturligt. Genom 
sin volym har sjön haft en klimatmässigt gynnsam effekt på strand
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bygderna. Genom sin storlek och flikighet har sjön också bundit 
samman bygderna runt sjön.

Bakom mönstret med de glest liggande gravhögarna kan flera sam
verkande faktorer urskiljas. Gravhögarna markerar var man har bott, 
de har markerat revir och de har markerat samhällelig gemenskap. 
Gravhögarna är i egenskap av icke-mobila monument en oavskiljbar 
del av förhistoriskt definierade platser, rum och rumsliga relationer.

Att skapa kontexten
Norderöns kyrka är placerad mitt på ön. Placeringen är inom parentes 
sagt en modell för de första kyrkbygdema i Norrland. Kyrkan lades 
centralt i vad som skulle komma att bli dess socken. Lokaliseringen 
till just denna plats förefaller dock inte främst ha varit avhängig det 
bebyggelsemässigt centrala läget.

Den medeltida kyrkan från 1100-talet är uppförd i närheten av en 
Hovgård. Mönstret känns igen från flera andra av Storsjöbygdens 
tidigmedeltida kyrkor. Namnet Hov lär kunna härledas till en forn
nordisk term för kultplats.

Kyrkoplatsen har en lång kontinuitet som religiös samlingsplats, 
sannolikt från förkristen tid. Tillsammans med den närbelägna Hov
gården definierar kyrkoplatsen ett religiöst landskapsrum som varit 
konstant i kanske mer än tusen år. Den religiösa karaktären förstärks 
ytterligare genom att koncentrationen av gravhögar också är stor i 
detta område.

Vad gäller dagens uppfattning av kyrkoplatsen finns i detta land
skapsrum, trots kontinuiteten, en spänning mellan de monument som 
skapar rummet. Mellan kyrkan och gravhögarna finns en polaritet 
mellan kristet och hedniskt, mellan nutid och avlägsen forntid. Trots 
att det i verkligheten var närmare i tid mellan dem som byggde kyrkan 
och dem som gravlade i hög än det är mellan kyrkobyggama och oss 
idag, markerar kyrkan för oss ett slut på förhistorien och böljan på den 
tid vi lever i idag. Även om själva kristnandet och kyrkobyggandet 
var en del av en samhällsprocess som sträckte sig över århundraden 
och som endast gradvis förändrade bondesamhället gestaltar 
spänningen mellan kyrkan och gravhögarna en samhällsförändring 
som ur ett långt tidsperspektiv ter sig snabb och dramatisk.

Resultat och implikationer för begreppen fom- 
lämning och miljö
I det föregående har ett försök gjorts att diskutera delar av Norderöns 
äldre kulturlandskap utifrån ett perspektiv som utgår från det upplevda 
och mångtydiga landskapet. Perspektivvalet ska förstås utifrån stånd
punkten, att kulturmiljövård ytterst inte är ett rekonstruktionsproblem 
utan ett tolkningsproblem.

Att beskriva hur de olika delarna av samhället funktionellt förhåller 
sig till varandra ger ingen förklaring av dem. Det går alltid att finna en 
funktion hos en fomlämning, men om denna funktion också var det 
ursprungliga syftet med fomlämningen kan man inte veta. Högar är 
gravar, vilket kan fastslås vid en arkeologisk undersökning. Men det 
förhållandet förklarar inte varför den döde lades i en hög och inte 
under flat mark, det förklarar heller inte varför högar användes som
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gravform under så lang tid eller varför de anlades just på de stållen i 
landskapet där de återfinns.

Dessutom har gravhögen haft en mängd betydelser, även för sin 
samtid. Gravens form har haft betydelse, landskapsrummet där 
gravhögen anlades har också haft betydelse liksom närheten och 
avståndet till andra gravhögar och företeelser. Alla dessa faktorer 
tillsammans gav gravhögen dess betydelser.

I källmaterialet kan man sålunda inte avgränsa någon ursprunglig och 
enda betydelse. Det har redan från början funnits flera innebörder. 
Denna meningspluralism får konsekvenser för hur begreppet kultur
miljö ska förstås. Termen kulturmiljö har använts för att beskriva en 
rad olika företeelser, från den betade hagen i vilken en fomlämning 
ligger till det ursprungliga sammanhang vilket förutan fomlämningen 
är en död artefakt.

Den sistnämnda innebörden av kulturmiljö bör vara den relevanta. En 
kulturmiljö måste uppfattas som det sammanhang som ger en fom
lämning dess mening och innebörd. Utan sammanhang finns ingen 
mening eller innebörd hos fomlämningen. Men eftersom en fomläm
ning ingått i en mängd betydelsebärande sammanhang blir kultur
miljön, i betydelsen samtliga betydelsbärande sammanhang, inte 
avgränsbar som fysisk enhet. Kulturmiljön kan inte avgränsas i vare 
sig tid eller mm. Varje försök till rumslig avgränsning blir i själva 
verket en inskränkning av kulturmiljön.

I detta förhållande ligger också ett annat problem. Gränsen mellan att 
återupptäcka de betydelsebärande sammanhangen och skapa dem är 
inte helt klar. De sammanhang som ovan har lyfts fram baseras på en 
analys av befintligt material, material som jag som nutidsmänniska 
tolkar som relevant. I den meningen har jag tillskrivit gravhögarna de 
sammanhang som jag kallar för betydelsebärande.

Den antikvariska relevansen av begreppet kulturmiljö ligger därför 
inte i dess förmenta egenskap att rekonstruera ett stycke förhistoriskt 
samhälle, utan i dess egenskap att kunna gestalta ideer om detta 
förhistoriska samhälle. Kulturmiljön är en abstraktion utifrån enskilda 
fysiska objekt.

För att övergå till att diskutera fomlämningsbegreppet medför det i 
uppsatsen nyttjade perspektivet att en fornlämning inte definieras så 
mycket efter sitt preparatsvärde, dvs efter vad den innehåller, som 
efter sitt upplevelsevärde. Om fomlämningen tidigare bara var arkeo
logiskt värdefull som preparat, som arkiv för förhistorisk forskning, är 
fomlämningen nu värdefull som rumsskapande element, som kultur- 
landskapskonstituerande element. Även objekt helt utan preparats
värde, med enbart upplevelsevärde, är viktiga som arkeologiskt käll
material.

Sådana objekt har med nuvarande fomlämningspraxis endast i undan
tagsfall skyddats. Det har varit naturföremål till vilka sägner, bmk och 
minnen är kopplade. Och i de fall de skyddats har det främst varit av 
pietet, inte som exempel på hur människor transformerat natur
landskapet till ett kulturlandskap.

Skulle dessa naturföremål hävdas med sistnämnda argument, och inte 
av pietet, skulle de hamna i konflikt med flera av de kriterier kultur
minneslagen stipulerar. Enligt kulturminneslagen definieras fornläm-
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ning som "lämningar efter människors verksamhet under forna tider, 
som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt 
övergivna." (2 kap, 1 §). I definitionen kan inläsas dels ett 
alderskriterium (lämningen ska vara tillkommen under forna tider), 
dels ett funktionskriterium (lämningen ska ha tillkommit genom ett 
bruk), dels ett övergivenhetskriterium (lämningen ska vara övergven).

Vad gäller alderskriteriet är det egentligen ointressant för människan 
i ett landskap att veta om en gravhög är från foma tider eller inte. 
Högens betydelse ligger i dess egenskap av landskapskonstituerande 
element i ett kulturlandskap som i övrigt är historiskt endimensionellt. 
Åldern står inte i någon relation till objektets kulturhistoriska betydel
se.

Övergivenhetskriteriet står i viss mening i motsatsställning till objek
tets kulturhistoriska värde. Ett kulturlandskapskonstituerande element 
kan definitionsmässigt inte vara övergivet, är objektet övergivet är det 
inte konstituerande.

Ur upplevelsesynpunkt har fomlämningens betydelse som landskaps
konstituerande element heller aldrig upphört. I takt med att Norderöns 
gravhögar blivit upptäckta och kartlagda har de införlivats i det 
system av orienteringspunkter som konstituerar dagens kulturland
skap.

Det lagkodifierade fomlämningsbegreppet är alltså starkt preparats- 
orienterat och låter sig inte utan vidare förenas med ett upplevelse- 
orienterat fomlämningsbegrepp. Skälet är att även det lagkodifierade 
fomlämningsbegreppet är bärare av ett specifikt teoretiskt perspektiv. 
Att en fornlämnings preparat anses mer bevarandevärt än det rum 
fomlämningen skapar är en konsekvens av ett perspektiv som utgår 
från att historien är rekonstruerbar och att arkeologi och kulturmiljö
vård handlar om detta. En enskild fomlämning som är definierad uti
från dagens praxis är alltså ingen död artefakt, utan tvärtom en aktiv 
bärare av ett historieperspektiv.

Skillnaden mellan de båda fomlämningsbegreppen är inte endast en 
fråga om ett objekt går att gräva ut eller inte. Skillnaden ligger på ett 
teoretiskt plan och är avhängig synen på vad ett kulturlandskap är. 
Med det perspektiv som här förts fram skapas och återskapas kultur
landskapet ständigt av människorna som lever i det.

Blickar man framåt kan man efterlysa ett fomlämningsbegrepp som 
syftar till att säkerställa mångfalden av källmaterial, som säkerställer 
möjligheten att skriva en så pluralistisk historia som möjligt. Detta är 
ytterst en fråga om demokrati. Fomlämningsbegreppet bör i större ut
sträckning än nu tillåtas variera från att kunna omfatta såväl preparat 
som rumsliga relationer, och tillåtas variera mellan regioner och tids
avsnitt.

Med begreppet fomlämning bör då avses enheter med vars hjälp man 
kan skriva historia, och inte enbart preparat från foma tider som det 
till stor del är fråga om nu. Vad gäller Norderön skulle i princip 
snöfläcksmönster i fjällfonden kunna jämställas med fomlämning 
eftersom man vet att sådana snöfläckars utseende har haft betydelse 
för hur bönderna i Storsjöbygden i historisk tid delat in sitt arbetsår.
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Bilaga: utdrag ur fomminnesregistret för Nor- 
deröns socken.
(R= fomlämning)
l.(R) Hög
2.(R nr 1) Hög + hög(?)
3. Hög(?)
4. Plats för hög
5. Högliknande naturbildningar, 2 st
6.(R) Hög
7.(R) Plats för hög
8.(R nr 1-2) 3 kalkugnar + hög(?)
9. Omr med högliknande odlingsrösen (6
10. Odlingsröse
H.(R) Omr med vallomgivna härdgropar (15
12. Härdgrop med väli
13. Härdgrop med väli
14. Hög(?)
15.(R) Hög
16.(R) Hög
17.(R) Hög
18.(R) Hög
19.(R) Hög
20. (R) Plats för hög
21.(R) Hög
22 Hög(?)
23. (R) Hög
24. Område med osäkra högar (10 st)
25. (R) Högar, 2 st
26. Hög(?)
27. Härd
28.(R) Hög
29. (R) Hög
30.(R) Övertorvad stensättning
31.(R) Hög
32. Slaggförekomst
33.(R) Hög
34. Hög(?)
35. Kalkugn
36.(R) Högar, 3 st
37. Fyndplats för ett svärd/huggkniv
38. Fyndplats för en skifferspets
39.(R) J ämframställningsplats
40.(R) Kalkugnar, 2 st
41.(R) Slaggvarp
42. Kalkugn

st)

st)
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Norderön
- skydd av värde?

Björn Reuterswärd

Det arkeologiska perspektivet i planerarögon
Tillämpningsområdet Norderön
Norderön omfattar ca 900 ha och har ca 120 invånare. Jordbruket är 
den helt dominerande näringen. Ön är en egen församling. Den upp
fattas som mycket naturskön. Den har en stark och historiskt motive
rad egen identitet. Norderön är rik på fomlämningar. Dess kulturmiljö 
är inte unik, snarare kan den ses som ett koncentrat av Storsjöbygden, 
samtidigt som den är relativt orörd. Trots att den ligger mitt i denna 
bygd är den numera relativt isolerad. Reguljär busslinje saknas. Man 
kommer till Norderön genom vägverkets fäijor - en åt öster och en åt 
väster. Vintertid är kommunikationerna bättre genom att isvägar er
sätter färjorna. Den åt öster körs dock hela året för att klara mjölk
hämtningen från bondgårdarna och andra tyngre transporter. Ön sak
nar affär och skola.

Planeringsunderlag från tidigare planering
Östersunds kommun antog 1981 en områdesplan för Norderön, som 
utförligt redovisar öns kulturhistoriska värde. Fornlämningar och 
värdefulla byggnader pekas ut. Planen avgränsar ett skyddsområde för 
den centrala delen av ön där länsstyrelsen 1982 utfärdade både ett 
förordnande enligt 20 § naturvårdslagen (NVL) - samrådsplikt för bl a 
husbehovstäkt, nya vägar och luftledningar, schaktning och tippning, 
skogsplantering på åker, slutavverkning mot öppen mark, väg eller 
vatten samt borttagande eller ändring av stenhägnader och odlings- 
rösen - och ett förordnande enligt 86 § gamla byggnadslagen (BL) 
med innebörden att all nybyggnad, också för jord- och skogsbruket, 
erfordrar tillstånd från länsstyrelsen. Det senare förordnandet upphör
de när plan- och bygglagen (PBL) infördes 1987.

Områdesplanen redovisar ett rekommenderat skyddsområde på 250 
meter runt alla kända fornlämningar. Längs Norderöns stränder gäller 
strandskydd. I övrigt gäller de generella reglerna för byggande. Tidi
gare fanns ett förordnande enligt 19 § NVL (gamla lydelsen) till 
skydd för landskapsbilden efter stränderna, men det har upphävts, 
eftersom strandskyddet och den allmänna lämplighetsprövningen 
bedömdes ge ett skydd som motsvarar det man avsåg uppnå när för
ordnandet enligt 19 § NVL infördes. Ett annat viktigt syfte med om
rådesplanen var att peka ut ett antal lämpliga nya tomtplatser för per
manent boende.

1991 antog kommunen en kommuntäckande översiktsplan, som för 
Norderön innebar att områdesplanen i huvudsak konfirmerades. Man 
förordade en komplettering för att få fler tomtlägen och föreslog om
rådesbestämmelser för att ersätta förordnandet enligt § 86 BL.

Mikael Jakobssons perspektiv på kulturmiljön
Mikael Jakobsson för fram ett upplevelseorienterat fomlämningsbe-
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grepp som håller öppet för olika tolkningsmodeller där varje försök 
till rumslig avgränsning blir en inskränkning för någon tolkning. 
Kulturmiljön existerar därmed inte som en avgränsbar fysik enhet. 
Förhållningssättet är pluralistiskt och relativistiskt. Avsikten är att 
lyfta fram fomlämningama och deras miljö som bärare av ett histo
riskt perspektiv. Mångfalden i källmaterialet ska skyddas. Detta i 
motsats till det traditionella fomlämningsbegreppet, som är starkt pre- 
paratsorienterat. Arkeologin är med detta synsätt inte ett rekonstruk
tionsproblem utan ett tolkningsproblem. Fomlämningen är en enhet 
med vars hjälp man kan skriva historia, inte ett dött preparat. Fom
lämningama på Norderön utgör ett system av orienteringspunkter och 
monument som tillsammans skapar ett kulturlandskap.

Går detta synsätt att använda som underlag for samhällsplane
ringen?
Mikael Jakobssons uppsats skall ses som en skiss eller som en intro
duktion av ett nytt perspektiv, som i viss mån kompletterar det tradi
tionella preparatsinriktade perspektivet, men som också står i klar 
motsättning till detta.

Det skissmässiga upplägget gör det svårt att entydigt svara på frågan 
om detta nya pluralistiska perspektiv underlättar eller försvårar fram
tagandet av relevant underlag till samhällsplaneringen. För att stimu
lera till en diskussion presenteras nedan ett försök till svar, men det 
bör betonas att resonemanget är principiellt och att konsekvenserna 
har hårddragits för att svaret ska bli tydligt.

Mikael Jakobssons infallsvinkel resulterar i svårigheter att presentera 
klara och precisa anspråk. Inte så att det han presenterar inte skulle gå 
att omsätta i fysiska krav och riktlinjer. Det är strävan att hålla öppet 
för nya tolkningar som tenderar att bli ohanterlig. Vissa anspråk är så 
vittomfattande att det blir svårt att hävda dem i praktiken.

Att det inte är preparaten i sig som är mest intressanta, utan det de står 
för- det liv och den kultur de vittnar om - skapar inga större svårighe
ter. Nya metoder och ny kunskap ger förutsättningar för nya tolkning
ar. Den tid vi lever i begränsar vår överblick och färgar våra bilder av 
det vi ser och upplever. Man bör hålla öppet för nya tolkningar och 
framtida undersökningsmetoder. Det är en rimlig hållning.

Öppenheten och oviljan mot rumsliga avgränsningar och preciseringar 
skapar emellertid problem. Kulturmiljön ställs i den fysiska plane
ringen mot andra anspråk och ska värderas enligt det rättighetssystem 
som lagstiftning och praxis konstituerar. All mark i Sverige nyttjas 
eller är utsatt för anspråk i en eller annan form. Alla platser är unika i 
något avseende. Det finns bara en mark. Ofta samutnyttjar vi marken, 
men vi tvingas ständigt till val - det finns många verksamheter och 
funktioner som inte går att kombinera. I samhällsplaneringen tvingas 
man ständigt bestämma vad som är lämpligast, utan att man entydigt 
kan fastställa vad som är bäst.

Som allmän planeringsbakgrund, för att öka förståelsen och för att 
bredda infallsvinkeln, fungerar detta nya perspektiv. Det är intresse
väckande och lämnar öppet för nya associationer och kopplingar. När 
olika intressen möts krävs emellertid ett planeringsunderlag, som rela
tivt enkelt ger svar på de frågor som ställs. Det relativistiska och 
mångtydiga innebär att många av planeringens frågor lämnas obe
svarade eller att svaren tenderar att bli ogripbara.
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Detta svar på Mikael Jakobssons uppsats bör emellertid inte endast ta 
ställning till om detta nya perspektiv på kulturmiljön går att använda 
som planeringsunderlag, utan också om det är bättre - ger en bättre 
planering och ett mer genomtänkt skydd för kulturmiljön.

Det underlag som resulterade i 1981 års områdesplan kan ses som pre- 
paratsorienterat och perspektivlöst, men det perspektiv Mikael Ja
kobsson presenterar kommer troligen inte innebära så stora föränd
ringar i praktiken. Fomlämningama ligger där de ligger. Skyddszonen 
på 250 meter och förordnandet enligt 20 § NVL ger ett visst skydd, 
också för olika förklaringsmodeller. Stränderna och vattenkontakten 
är viktiga, men det framgick också i det tidigare underlaget. Stran- 
skyddet ger ett effektivt skydd, så några ytterligare åtgärder borde inte 
vara aktuella. Denna jämförelse är naturligtvis orättvis, men den visar 
ändå relativt tydligt att det planeringsunderlag som den tidigare "pre- 
paratsorienterade" arkeologin levererade, gav ett brett skydd som 
täcker in flera förklaringsmodeller. Det är svårt att se hur detta skydd 
skulle kunna utvecklas och nyanseras med det underlag detta nya per
spektiv kan ge.

Våra kulturminnen tjänar på att skyddskraven är konkreta och väl 
avvägda. Andra är redo att ta marken i besittning. Hoten uppstår ofta 
på helt oväntade ställen. Osäkerhet eller otydliga krav innebär en för
svagning av kulturminnesvårdens position. Om planeringsunderlaget 
är för långtgående finns risk för att det läggs åt sidan som icke rele
vant. I värsta fall kan det uppfattas som en provokation och då 
kommer det att slå tillbaka mot hela kulturmiljövården.

Ett exempel på detta dilemma är synen på fjällen och dess snöfläckar 
och deras betydelse för miljön och livet på Norderön. Detta är i och 
för sig tankeväckande, men samtidigt också närmast självklart. Fjällen 
är oupplösligt förenade med begreppet Storsjöbygden. Även om 
fjällens och vildmarkens "skönhet" är moderna begrepp, så kan man 
inte komma ifrån att de dominerar utblicken västerut från Norderön. 
Att utsträcka fomlämningsbegreppet ända dit är emellertid att gå för 
långt, om man med med detta vill att fjällen och därmed utblicken 
mot fjällen, ska ges ett påtagligt lagskydd.

Vad bör ett planeringsunderlag innehålla?
Fysisk planering förutsätter att olika intressen förmår formulera sina 
anspråk så att de blir praktiskt tillämpbara på de typer av ärenden som 
är tillståndspliktiga eller förutsätter samhälleliga insatser. Anspråken 
bör vara lättförståeliga och hanterbara. De kommer att ställas mot och 
jämföras med andra synpunkter och anspråk.

Dagens planering måste ses mot bakgrund av samhällets komplexitet 
och de effektiva redskap utvecklingen satt i händerna på befolk
ningen. Någon form av begränsning av användning och exploatering 
av mark och naturresurser är en nödvändighet. Hela plan- och natur
resurslagstiftningen är ett uttryck för detta och det gäller särskilt för 
en kulturmiljö som Norderön. Här finns många intressekonflikter - 
och de återfinns inte bara mellan den enskilde och det allmänna och 
de berör inte bara kulturmiljön. Här krävs också avvägningar mellan 
olika enskilda intressen. Det måste få finnas gränser för vad grannen 
ska få göra. För detta fordras väl fungerande spelregler.

Planeringen innebär en möjlighet att till allmänheten sprida kännedom 
om de skyddsvärda objekten och förhållandena. Den allmänna förstå
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elsen är viktig för att få acceptans för kulturmiljövårdens anspråk. När 
direkt lagskydd föreligger blir skyddets utformning och avgränsning 
närmast ett "diktat", men också då erfordras förståelse för att skyddet 
ska få avsedd verkan utan en avsevärd insats. Den fysiska plane
ringens funktion som informationskanal och diskussionsforum under
lättas självfallet om en bred beskrivning kompletterar de krav och 
synpunkter som ges. Den får gärna vara bred och ta ut "svängarna". 
Planerarens och politikernas insikter och därmed också förutsätt
ningarna att hantera olika intressekonflikter ökar av detta.

Flera av de skyddsåtgärder som blir ett resultat av planeringen kom
mer att innebära eller i alla fall uppfattas som påtagliga inskränk
ningar för den enskilde. Skyddsåtgärdena måste därför motiveras. 
Inslaget av "marginaler" måste i görligaste mån begränsas. I planen 
måste därför rumsliga avgränsningar göras och kraven ges en precis 
innebörd. Detta är den fysiska planeringens "livsnerv". Det skydds- 
värda området måste ofta delas upp i delområden - inte för att splittra 
bilden av fornminnet utan för att de inskränkningar som föreslås ska 
kunna anpassas lokalt och bli så lite betungande som möjligt. Skydds- 
värda områden måste kunna hanteras praktiskt utan att helheten för
svinner. Diffusa anspråk och allmänt hållna kritiska synpunkter är 
planerarens fasa. Detta gäller oavsett om planeringen är genomfö- 
randeinriktad och produktionsförberedande eller långsiktigt syftande.

En arkeolog eller antikvarie som utarbetar ett planeringsunderlag kan 
inte förutse allt. En utvecklad dialog med planeraren ger ofta bättre 
förutsättningar att förutse och förebygga. Planeraren är van att se inte 
bara problem utan också möjligheter. För att det ska bli en dialog bör 
man undvika mellanhänder - talesmän som översätter fackmännens 
synpunkter. Det är viktigt för planeraren att få en rik och levande in
formation, samtidigt som fackmannen bör ha nytta av att känna till 
förutsättningarna att skydda och vilka hot och andra intressen som 
finns i grannskapet.

Ett sådant gemensamt framtaget planeringsunderlag bör inte bara tala 
om vad som är skyddsvärt, utan också ange vilken typ av ingrepp som 
kan skada - hur stryktålig miljön eller fomlamningen är. I skogsmark 
bör man exempelvis beakta de markskador som det moderna skogs
bruket medför. På jordbruksmark kan t ex djupplöjning och dränering 
innebära hot. Ett skyddsavstånd på 250 meter är ofta mycket t ex för 
en fångstgrop - en vanlig fomlämning i Jämtland - men alldeles för 
litet i ett område med lämningar av boplatser. Skyddsavståndet borde 
egentligen inte vara lika åt alla håll, men obestridligen är det enklast 
med ett schablonmått. Ofta är det ett stråk eller ett geografiskt relativt 
väl avgränsat område som är intressant.

För vissa fasta fomlämningar gäller att de kan grävas ut om de ligger i 
vägen för en exploatering. Kostnaden och tidsåtgången för detta bör 
preciseras eller åtminstone diskuteras på ett tidigt stadium. I andra 
fall, när ett ingrepp vore mycket olyckligt, gäller det att finna en 
meningsfull och samtidigt uthållig användning av området som inte 
skadar. Samtidigt bör man lyfta fram miljön och dess historia så att 
den blir synlig också för icke fackmän. Det är ett misslyckande om ett 
skyddsvärt fornminne blir ett impediment.

Det skyddsvärda objektet behöver inte vara påtagligt. Det är fullt möj
ligt att skydda en upplevelse eller ett samband av betydelse. Ibland 
måste avgränsningen och också beskrivningen rymma en stor osäker
het, men i planen måste det skyddsvärda ges en avgränsning och en
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konkret innebörd. Detta arbete måste få ta tid, men den markägare 
eller exploatör som vill genomföra något har rätt få ett klargörande 
svar.

Denna syn på den fysiska planeringen och planeringsunderlagens ut
formning kan synas perspektivlös, snäv och väl nyttoinriktad. Många 
önskar sig säkert en mer utvecklande och framtidsinriktad planering. 
Detta är emellertid lättare sagt än gjort. Den viktigaste framtidsfrågan 
för Norderön, både för befolkningen och för kulturmiljövården, är hur 
det norrländska jord- och skogsbruket utvecklas. Den rymmer både 
hot och möjligheter. Flera utvecklingslinjer är tänkbara. Den fysiska 
planeringen för ett litet fomlämningtätt område som Norderön blir 
med nödvändighet till stor del en fråga om skydd - hur skyddet ska 
utformas och vad som ska skyddas. Detta är inte oviktigt. Härigenom 
skapas klarhet om förutsättningarna En klarhet som är nödvändig för 
att utvecklingen ska kunna mötas på ett så bra sätt som möjligt. Sett i 
det perspektivet är planeringens möjligheter att skapa bra skydd 
viktig.

Vilket skydd ges fomlämningar och riksintressen?
Fomlämningar har ett bra skydd genom kulturminneslagen (KML). 
En helt ny lagtext med samma effekt skulle knappast vara möjlig att 
införa i dag. Den som har ett fornminne där han vill bygga, åläggs 
hela kostnaden för eventuella undersökningar, även om dessa skulle 
visa sig bli mycket mer omfattande och därmed mer kostsamma än 
vad man från början räknade med. För byggnader däremot är det 
mycket svårare att skapa ett skydd, även om det är mycket begränsat. 
Den enskilde har rätt att utanför planlagt område riva sitt hus och det 
är svårt att hindra vanvård. Också inom plan har den enskilde stora 
möjligheter att missköta och till sist bli av med sin byggnad. Sam
hället kan locka med stödpengar, köpa in till marknadspris eller bygg- 
nadsminnesförklara. Det blir lätt dyrt och och ofta verkningslöst om 
en husägare trilskas.

Staten kan förklara ett område som riksintresse för kulturminnesvår
den. Detta får dock inte någon direkt och bindande rättsverkan för den 
enskilde. Utpekandet av ett riksintresse vänder sig främst till kommu
nen, som är skyldig att i sin översiktsplan redovisa hur man avser för
valta det.

Ett riksintresse medför ett skydd som är relativt effektivt vid exploate- 
ringsföretag som kräver detaljplan. När en sådan upprättas kan 
kommunen införa skyddsbestämmelser. Staten är då samrådspart och 
kan övervaka att tillräckliga skyddsbestämmelser införs. Som en sista 
utväg kan länsstyrelsen hota med överprövning och på så sätt tvinga 
fram ett hänsynstagande till statens intressen. När planläggning inte 
erfordras är skyddet mera bräckligt. Staten har då inte någon roll i 
beslutsprocessen. Så länge bygglov erfordras är det kommunens 
uppgift att svara för att tillräcklig hänsyn tas. Gamla detaljplaner 
innehåller dock oftast dåligt skydd för kulturvärden, vid byggande 
utanför plan har kommunens styrmöjligheter succesivt minskat de 
senaste åren. För jord- och skogsbrukets byggen innebär en stämpel 
som riksintresse i praktiken ofta ingenting. Jordbrukets samordning 
med den kommunala planeringen är av tradition dålig och byggnader 
för detta ändamål är normalt bygglovbefriade. Skogsbruket är inte 
samordnat med naturresurslagen och ligger därmed utanför den 
kommunala planeringens formella domäner.
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I översiktsplanen kan kommunen markera ett skyddsvärt område, men 
det ger inte ett garanterat skydd. En antagen översiktsplan saknar 
rättsverkan för den enskilde. När ett kommunalt beslut överklagas ska 
planens ställningstagande vägas mot det som den enskilde anför. 
Detta är logiskt, även om det skapar en viss osäkerhet om över
siktsplanens verkningar. Ett mycket större problem är dock att flera 
av de vanligaste byggåtgärdema på landsbygden, inte bara de förjord - 
och skogsbruket, är befriade från lov. De ligger därmed helt utanför 
planeringens räckvidd. Det nästan enda kvarvarande hindret för ett 
fritt byggande på landet är strandskyddet och några andra speciella 
förordnanden och restriktioner enligt NVL, ellagen osv. Genom att 
upprätta detaljplan eller områdesbestämmelser kan emellertid ett mer 
utvecklat skydd skapas. I praktiken förutsätter detta emellertid en 
relativt omfattande exploatering eller att kulturmiljön har ett mycket 
stort skyddsvärde och att denna åsikt också omfattas av politiker och 
allmänhet i sådan grad att man är beredd att satsa tid och pengar.

Områdesbestämmelser
När PBL infördes knöts stora förhoppningar till just områdesbe
stämmelserna som skydd för de viktigaste kulturmiljöerna. Med dem 
kan man öka lovplikten, t ex till att omfatta jordbruksbyggnader och 
krav på utformningen av bostadshus. De skulle kunna användas just 
för sådana miljöer som Norderön. Detta föreslås också i Östersunds 
översiktsplan. Något arbete för att upprätta dessa bestämmelser har 
dock inte påbörjats, trots att skyddet för Norderön enligt 86 § BL 
upphörde för sju år sedan. Detta är inte unikt. Det finns fundamentala 
brister i områdesbestämmelsernas användbarhet för att skydda lantliga 
kulturmiljöer. Det är inte ovanan vid en ny planform som gjort att 
tillämpningen dröjt.

Områdesbestämmelser ska hanteras som en detaljplan med samråd 
och utställning. Det är en välkänd men relativt omständlig procedur, 
där fastighetsförteckningen och den ofta stora sakägarekretsen ger 
problem. Ägoförhållanden måste utredas. Antalet sakägare är stort 
och alla måste kontaktas ett flertal gånger. Detta är på intet sätt oöve- 
stigligt men förutsätter en avsevärd insats. I en detaljplan kan kretsen 
också bli stor, men då finns ofta starka ekonomiska eller politiska 
krafter bakom. En detaljplan är exploateringsinriktad och den enskilde 
ges ofta en byggrätt eller kompenseras på annat sätt. Skyddet av 
kulturmiljön på Norderön är och kommer alltid att vara, om inte en 
sekundär fråga så i vart fall inte något med högsta prioritet för 
Östersunds kommun.

Innehållet i de tänkta områdesbestämmelserna kommer sannolikt inte 
att vara populärt bland jordbrukarna på Norderön - av lätt förut
sägbara skäl. De kommer att medföra inskränkningar i rätten att 
bygga, jordbruksbyggnadema blir troligen åter bygglovpliktiga, krav 
på undersökningar införs vid all ny bebyggelse och nya byggnader 
skall ges en anpassad utformning. Man kan förutse protester. Jord
brukarna är väl organiserade. Varför skulle en politiker sticka in hu
vudet i ett sådant getingbo? Särskilt inte när det kostar pengar och 
man letar efter besparingar i budgeten. En möjlighet vore att läns
styrelsen gick in och krävde ett skydd för riksintresset. PBL ger en 
sådan möjlighet, men detta skulle kosta så oändligt mycket mer än det 
smakar. Samarbetet mellan kommunen och länsstyrelsen skulle nå ett 
lågvattensmärke.

Tanken med områdesbestämmelser för att skydda kulturmiljöer är helt
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enkelt fel. I en detaljplanering är det fråga om ett givande och tagande 
skydd och byggrätter vägs mot varandra. Med områdesbestämmelser 
blir processen ensidig. Det allmänna intresset ska säkerställas sam
tidigt som den enskilde genom en omfattande korrespondens görs 
delaktig utan att få ut något konkret positivt av det hela. Möjligen kan 
det fungera i t ex ett inbott villaområde som hotas av förtätning och 
där alla vill förhindra att granntomten exploateras för hårt.

Att områdesbestämmelser inte upprättats för Norderön är alltså förstå
eligt. Eftersom inget byggande är aktuellt, blir det inget "tryck" i 
processen - inte ens från kulturmiljövårdens företrädare. Den enskilde 
är naturligen mot särbestämmelser som krånglar till och fördyrar just 
för honom. Det avgörande i fall som dessa är att det handlar om att 
försvara viktiga allmänna intressen, oftast riksintressen. Att göra detta 
kan ju rimligen inte ligga på den enskilde. Det vore rakare om staten 
tog ansvaret och stod för sin bedömning gentemot medborgarna - att 
ett visst område är så känsligt och viktigt att vissa åtgärder måste 
förbjudas eller regleras i detalj. Staten borde ge kommunerna förut- 
sättningara att formulera lokalt anpassade regler. Den slutliga avväg
ningen mellan skyddsintresset och den enskilde kommer sedan när ett 
ärende prövas. Då har man en förhandlingssituation som gynnar kon
struktivt tänkande och meningsfulla kompromisser.

Inför ett nytt förordnande eller variera bygglovplikten!
Vad vår lagstiftning saknar är ett användbart enklare förordnande eller 
en möjlighet att för ett begränsat område utöka bygglovplikten, så att 
krav kan ställas på byggnadernas lokalisering och utformning där så 
bedöms nödvändigt. Denna möjlighet att begränsa och mer i detalj ut
forma byggrätten borde kunna få beslutas av kommunen efter samråd 
med länsstyrelsen och någon form av utställning, men utan utskick till 
alla berörda markägare, eftersom de villkor och de förutsättningar 
som skulle kunna krävas inte borde få vara alltför betungande för den 
enskilde. Rätten till pågående markanvändning ska inte få ifrågasättas.

Staten borde ges möjlighet att kräva en sådan ordning för ett visst 
område för att skydda ett riksintresse. Föreskriften borde också kunna 
utformas så att länsstyrelsen får insyn och rätt att överpröva kommu
nens beslut. Staten får på så sätt både en möjlighet och en skyldighet 
att bevaka riksintressena. Ansvaret flyttas därmed till viss del från 
kommunen till staten. Detta är logiskt. Staten avgör vad som är ett 
riksintresse - ett intresse för hela riket. Staten ska ta ansvaret för detta.

Med ett nytt förordnande eller rätt att variera lovplikten bör man 
kunna skapa en effektiv ersättning för både gamla 86 § BL och gamla 
19 § NVL. Båda fanns tidigare på Norderön, införda utan kommu
nikation med den enskilde. Skillnaden mellan dessa förordnanden och 
det som föreslås här är att de enskilda ärendena nu skulle handläggas 
av kommunen och att förordnandet skulle kunna varieras mer efter de 
lokala förhållandena. Bäst vore om Boverket och Riksantikvarieäm
betet kunde utarbeta ett antal typformuleringar som fick nyttjas. Då 
skulle en enhetlig praxis kunna växa fram.

En förändring av lagstiftningen på detta sätt skulle inte bara vara till 
nytta för kulturmiljövården. Den skulle också kunna nyttjas för att 
stärka skyddet av natur, friluftsliv och miljö, för att säkra reservat för 
vägar och kraftledningar och också i vissa fall för att säkra olika 
kommunala målsättningar och utnyttjas för att skapa skyddszoner mot 
buller och andra störningar. Det skulle bli en avsevärt enklare
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föreskrift än dagens områdesbestämmelser. En sådan förändring av 
regelverket skulle innebära vissa inskränkningar för den enskilde, det 
är ofrånkomligt, men skadan skulle kunna anses ligga inom det som 
den enskilde får tåla. Pågående markanvändning skulle inte ifråga
sättas. Därmed skulle ett anpassat skydd kunna skapas för t ex kultur
miljön på Norderön. Denna möjlighet saknar dagens lagstiftning. 
Under några år har inte det akuta hotet mot våra lantliga kulturmiljöer 
varit så stort, men det beror mer på konjunktur och trender än på lag
stiftning och planering.
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Vallgravsstråket 
- värt att skydda

Ola Wetterberg

Vallgraven och stadspartiet på ömse sidor om denna är en av de histo
riskt mest betydelsemättade offentliga vardagsmiljöerna i Göteborg. 
Här finns dessutom ett centrum fór butikshandel och kulturliv och ofta 
utnyttjade träffpunkter och promenadstråk. Vallgravsstråket är både en 
levande stadsdel och en historisk plats for göteborgare, turister och his
toriker.

I en sådan del av staden måste kulturmiljövården agera utifrån de 
förutsättningar som ett intensivt, mångsidigt och föränderligt utnyttjan
de ger. Samtidigt kan särskilt höga krav ställas på hänsyn mot det 
bestående och de viktiga karaktärsdragen. Diskussionen om kultur- 
miljövårdens anspråk måste inriktas både mot hur man med historisk 
kunskap kan identifiera värden i bebyggelsen och mot hur historisk 
kunskap kan föras in i förändringsarbetet för att identifiera och lösa 
problem när stadens liv successivt förändras.

Pedagogisk tydlighet och komplexitet
De operativa bevarandemål som för enkelhetens skull valts för denna 
uppsats är a) att göra spåren av vallgravsstråkets huvudsakliga utbygg- 
nadsperioder tydliga och b) att motverka att dess historiskt framvuxna 
mångfald tunnas ut. Det vill säga att befrämja pedagogisk tydlighet och 
komplexitet. Utgångspunkterna för de valda målen har varit historiskt 
vetenskapliga (bevara källmaterial) och pedagogiska (ge förståelse och 
läsbarhet). Men dessa samverkar ofta med andra bevarandemotiv, 
t. ex. de upplevelsemässiga. Utan att närmare fördjupa frågan vill jag 
också hävda att målet att vårda stadens historiskt framvuxna mångfald, 
att slå vakt om komplexiteten, tar bäring på de sociala frågorna.

Vidare utgår framställningen från att kulturmiljövård bör vara en in
tegrerad del av planeringsverksamheten som skall fungera på samma 
sätt och ha samma mål som denna. Jag ansluter mig till uppfattningen 
att planering är att betrakta som en sökprocess, inte som en verksamhet 
som producerar fixerade mål. Det är alltså en verksamhet som skall visa 
på möjligheter och alternativ samt analysera konsekvenserna av olika 
alternativ i en ständigt upprepad process. Avsikten är att ge kunskap för 
handling och beslut.1

Med den synen på planering kan vi urskilja två viktiga uppgifter för 
kulturmiljövården: Den ena är att identifiera historiska värden som visar 
på möjligheter och genererar ledbilder för stadsutvecklingen. Den andra 
uppgiften är att göra konsekvensanalyser och identifiera problem för att
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moderera stadsutvecklingen med hänsyn till existerande kultur- och 
livsmiljöer.

För att i faktisk handling kunna gynna stadens historiska läsbarheten 
- den pedagogiska tydligheten - behöver vi detaljerade analyser som 
knyter dagens bebyggelseutformning till respektive historisk period. 
Genom att föra tillbaka stadens karaktärsdrag och ”skelett” till några be
stämmande omvandlingsperioder kan vi förstå stadspartiet som histo
risk konstruktion. Om analysen börjar i en sådan förenkling kan vi pa
radoxalt nog också förstå hur sammansatt stadspartiet är, hur varje de
talj kan tolkas på flera sätt och ingår i flera sammanhang.

Begränsad av stadens grundläggande mönster har en kontinuerlig 
bebyggelseutveckling ägt rum. Den historiska stad/stadsdel som skall 
vårdas innehåller idag en komplex bebyggelse, både till funktion och 
form, inom en genom seklerna framvuxen grundstruktur. Detaljerna i 
bebyggelsen kan ofta föras tillbaka på planer och bestämmelser. Om
vänt kan den konkreta utformningen av bebyggelse, gator och torg be
lysa planerna och bestämmelserna. Genom att jämföra stadens och be
byggelsens form, som den ter sig idag, med planer och bestämmelser 
fördjupas förståelsen för människors liv och för de förutsättningar de 
haft för sin verksamhet: Vi kan se hur man både följt och avvikit från 
planerna och hur dessa berikats och fyllts med innehåll.

Avsnittet ”Stadens läsbarhet och mångfald” handlar om vallgravs- 
stråket som historisk konstruktion, och några nedslag görs i stadspar
tiets historia för att knyta dagens bebyggelsebild till den historiska ut
vecklingen. Som ett komplement till denna beskrivning av ett antal 
konkret påtagliga lämningar från äldre epoker, lämnas också några 
synpunkter på mer strukturellt betingade karaktärsdrag i plan och be
byggelse.

Det räcker emellertid inte att förstå staden som en mångfacetterad 
historisk konstruktion. Att vinnlägga sig om komplexiteten i en levande 
stad kräver att förutsättningar för användande och utveckling diskute
ras, vilket ställer oss inför flera principiella och praktiska frågor: Går 
det att i förväg identifiera gränser för vilka förändringar området tål? 
Går det att forma en beslutsprocess kring byggande och planering där 
frågor av historisk art genomgående får en kompetent bedömning? 
Dessa frågor tas kortfattat upp i det avslutande avsnittet ”Att styra en 
förändringsprocess”, där några önskemål på planeringen framförs.



Stadens läsbarhet och mångfald

Planmässig utbyggnad

Göteborgs centrala delar har redan från början byggts efter bestämda 
stadsplaner. Vallgravsstråkets gatumönster är huvudsakligen resultatet 
av tre stort anlagda planer som alla bildat epok i svensk stadsbygg- 
nadshistoria. Vallgravsstråket bär idag spår av a) stadens äldsta stads
plan från 1600-talet, b) en plan för det område som frigjordes då be
fästningarna revs vid 1800-talets början, c) det successiva ianspråksta- 
gandet av området fram till 1860-talet och d) områdets ”slutliga” ut
formning i 1863 års utvidgningsplan.

Fästningsstaden Göteborg i slutet av 1600-talet. Kopparsticket av L. van Anse.

Kort presentation av de viktigaste utbyggnadsplanema 
När Göteborg anlades på sin nuvarande plats under 1620-talet utgjorde 
det slutpunkten i en lång historisk utveckling. Sveriges port mot väster 
hade haft flera föregångare, hamnstaden Göteborg var den enda vägen 
att nå västra Europa utan att betala tull till danskarna.

I ett svenskt och nordiskt perspektiv var Göteborgs grundande led i 
ett mäktigt byggnadsföretag vid 1600-talets början, inom loppet av 
några få år anlades närmare 20 städer i västra och södra Skandinavien. 
Man ville skapa lokala centra för statsförvaltningen, städerna var stöd
jepunkter för handeln men också viktiga uppbördscentra för statlig be
skattning. Många av städerna hade naturligtvis också militära syften.

Gemensamt för 1600-talets nyanlagda städer var regulariteten: de re
gelbundna rutnätiga gatumönstren. Kvarteren var rektangulära och på 
en eller ett par platser utsparades ett kvarter eller del av ett kvarter och 
användes som torg. De städer som var befästa omgavs av en cirkelfor
mad befästninglinje med väldiga sicksack formade murverk, vallgravar, 
vallar och skottfälL

Ur ett europeiskt stadsbyggnadsperspektiv utgjorde Skandinavien ett 
av de främsta områden där 1600-talets teorier kunde omsättas i praktisk 
handling. Mellan 1500 och 1700 anlades det få nya städer i Europa med 
Skandinavien och Sicilien som undantag. Vid denna tid ledde Neder
länderna utvecklingen av kunskaper och teorier om stadsbyggande. Där
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hämtades sakkunnigt folk till stadsbyggandet i Sverige och där hade de 
främsta stadsbyggama i Sverige omfattande kontakter.

Göteborg intog en särställning bland de nyanlagda städerna i Sve
rige. Staden var ett framgångsrikt centrum för handel och sjöfart och 
hade viktig militärstrategisk betydelse. Göteborg utformades och bygg
des under ledning av nederländska stadsbyggare. Kanaler invävdes i 
det regelbunda gammönstret med det dubbla syftet att dränera det sanka 
lättforsvarade stadsområdet och ge en inre hamn. Stadsplanen har stora 
likheter med den ledande nederländske stadsbyggnadsteoretikem Si
mon Stevins mönsterplan för en hamnstad från 1590.

De grundläggande dragen i det vallgravsstråk vi upplever i dag med 
torg, byggnader, parker och gator lades fast under 1800-talets första 
hälft. Befästningsverken raserades och marken böljade utnyttjas för 
nya ändamål.

1 1807 års plan fanns vallgraven kvar men byggdes om till kommu
nikationsled för handeln. Befästningsområdet skulle utnyttjas fór kvar
tersbebyggelse och ett par handelstorg skulle anläggas. Denna plan är 
bl. a. den första i Sverige med en omgivande boulevard (Nya Allén), 
som också kom att utföras i sin helhet. På andra platser hade befäst- 
ningsmark redan tidigare använts för breda gator, planteringar och par
ker. Paris anlade sina boulevarder (sv. bålverk) redan 1664 men först 
vid sekelskiftet 1800 började de befästa städerna i Europa mer allmänt 
att friställa fortifikationsmark fór städernas expansionsbehov. Marken 
utnyttjades vanligen för tät ny kvartersbebyggelse,.

I praktiken kom utvecklingen i Göteborg att följa en delvis annor
lunda väg. Länge saknades behov att bygga på den frigjorda marken 
och stadsbyggnadsidéema förändrades efter hand till förmån för mer 
grönska och parker. Man kom att mot 1800-talets mitt bygga institutio
ner i park, anlägga fler torg samt utnyttja området utanför vallgraven till 
trädgårdar, plantager och promenadparker.

Utvecklingen befästes i en stort anlagd utvecklingsplan för Göteborg 
år 1863. Även denna plan för stadens utvidgning har en särställning i 
svensk stadsplanehistoria och tillkom efter den första öppna stadsplane- 
tävlingen i Sverige, en av de första i Europa. I planen togs ett stort 
grepp på stadens utveckling i alla dess aspekter. Institutioner, handels
torg och parker fick ligga kvar på ömse sidor om vallgraven och med 
boulevarden bäddades stadskärnan in i ett grönt sammanhållande band. 
Det gröna bältet runt innerstaden var tidstypiskt och samtida med pla
nerna för Ringstrasse i Wien och vallraseringsplanen i Köpenhamn. 
Tidigare hade befästningsmarken i Göteborg inte behövts fór nya bo
stadskvarter, vid 1800-talets mitt var den otillräcklig och expansionen 
planerades i helt nya och omgivande stadsdelar. Moderna teorier om 
hygien, sjukdomsspridning och luftväxling hade också sin betydelse, 
liksom borgerskapets behov av offentliga finrum och promenader. I 
och med 1863-års plan anpassades också det nya bebyggelsemönstret 
till grundläggningstidens gatunät.
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Fästningsstaden Göteborg i slutet av 1600-talet. Kopparsticket visar den väl definierade staden med sin 
omgivande landsbygd. Efter kopparstick av Johan van den Aveelen, i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et 
hondiema.

Spår från fem epoker

På de följande sidorna finns kortfattade beskrivningar av lämningar 
från olika epoker i Göteborgs historia. Varje epok presenteras med en 
kartbild och några kortfattade kommentarer kompletterade med foton 
och teckningar. Det här är inte några epokbeskrivningar i vanlig me
ning: Beskrivningarna är inte avsedda att ge historiskt välbalanserade 
karaktäriseringar. Sådana finns i andra publikationer och kulturmiljö
program, senast i länsstyrelsens riksintressebeskrivning för Göteborg. 
Beskrivningarna utgår i stället helt från det som går att uppleva i dagens 
bebyggelse och knyts till den historiska utvecklingens olika stadier. 
Som historieskrivning blir epokbeskrivningama därför ojämna och 
viktiga delar av utvecklingen har ibland utelämnats helt: dvs. om de inte 
avspeglas i dagens bebyggelse inom det snävt avgränsade området
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Fästningsstaden 1620-1800

Den accentuerade 
gränsen mellan 
stads g estalten och 
den omgivande 
landsbygden

Hela det äldre gatu
nätet med gatu- 
mynningar och de 
breda hamnkanalema

Södra Larmgatans 
sträckning och de ur
sprungliga kvarteren,

Bastionsspetsama

Vindbryggans rikt
ningStora delar av vall

gravens sträckning

Larmgatoma - bebyggelsens yttre gräns
Stadens mönster med sitt äldsta gatunät och ursprungliga kvartersindelning finns 
fortfarande kvar. Den första stadsplanens kvarter sträckte sig fram till larmgatoma 
som gränsade till det inre befästningsverket. Längs Södra Larmgatan låg stadens rep- 
slagarbana vilket accentuerade bebyggelsens gräns mot söder. Larmgatan är fortfa
rande möjlig att identifiera som äldre bebyggelsegräns trots de otydligt utformade 
korsningarna vid bl. a. Västra Hamngatan.

Bastionen
Den kraftfulla bastionen började anläggas vid stadens grundande och utvecklades 
ständigt under 1600-talet. I de södra delarna längs vallgraven bestod tillskotten 
främst av påbyggnader och förstärkningar av de äldre befästningarna.

Vallgraven, de två bastionsspetsama och Kungsparken (i den yttre vallens läge) är 
de tydligaste lämningarna av försvarsverket Men även murarna runt Gamla Sahl
grenska och Kungstorgets lätta välvning (rasmassor från befästningen) är viktiga och 
mer subtila spår från 1600-talets krigsförberedelser. Men visst ser det annorlunda ut 
idag: Vallgraven var under fästningsstadens tid bredare och vallama höjde sig högt 
över vattnet.

Funktionsindelning och differentiering
Göteborg präglades redan från böljan av en viss funktionsdifferentiering. Den första 
stadsplanen hade större tomter i kvartershömen och vid kanalerna. Vid Stora torget 
låg förvaltningsbyggnader, vid hamnkanalema köpmanshus, de större vid Stora 
Hamnkanalen och på hömtomtema. Längre in i kvarteren fanns hus för stadens 
hantverkare och andra invånare. På hömtomtema skulle det enligt planerna stå hus 
av sten, men i verkligheten kom staden helt att domineras av små timmerhus.

Fortfarande följer differentieringen ett liknande mönster - även om husen är borta 
och tomtema bara i undantagsfall är de samma som på 1600-talet.

Stadsgrönskan
Gatuträden har alltid varit viktiga i Göteborgs stadsbild och de trädkantade kanalkaj- 
ema var fram till 1788 då Gamla Allén anlades borgamas viktigaste promenadplats.
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Grundläggningstidens holländska borgerskap var vant vid stadsgrönska från sina egna 
städer. Redan 1621 inköptes ett större parti träd som bl. a. skulle planteras längs 
kanalerna.

1700-talet
1700-talet har inte avsatt lika tydliga spår i dagens bebyggelse utmed vallgraven 
som föregående och efterföljande epoker. Stadens sammanhållna gestaltning kan 
dock sägas vara ett andligt och delvis materiellt arv från denna tid. Olika representan
ter för Carlbergssläkten presiderade vid stadsingenjörs- och stadsarkitektsyssloma 
från 1716 -1814. Carlbergama inledde bland annat den påkostade och genomarbetade 
gestaltningen av gatornas och platsbildningamas miljö och detaljer, broar, kajer, ka
nalstängsel och byggnader.

Bebyggelsen brann ibland men återuppbyggdes i förekommande fall som tidigare 
i trä och med bibehållna gatubredder. Tomtindelningen förändrades trots vissa sam
manslagningar inte på något dramatiskt sätt.

Arbetet med att färdigställa bastionerna pågick fortfarande. Men krigen mot dan
skarna var över och militärtekniken hade utvecklats i ny riktning, befästningarna 
blev efterhand onödiga och omoderna och fick förfalla efter Karl XII:s död.

Den holländska stadsplanen från 1600-talet där kvarter, gator och torg tillsammans 
med kanalerna bildar ett rutnätssystem, utgör fortfarande stommen i dagens Göte
borg. Kanan från 1786.

Vallgraven, en av de tydligaste lämningarna av försvarsverken, omsluter den inre staden. Efier en teckning 
av H. Siegumfeldt, mitten av 1860-talet.
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Vallraseringen 1800-1820

Kungsportsplatsens 
entré till Göteborg 
med flankerande 
kvarter och med 
Kungsporten i 
fonden

•Stenstadskvarteren i 
Öster

Kungstorget
Bastionsplatsen

Huvudentréns 
(Chaussén) riktning 
tog upp den äldre 
vindbryggans rikt
ningNya AllénVallgravens kajer

Vallarna rivs: Ny stenstadsgördel, båttrafik och handelstorg
År 1807 slöt staden ett kontrakt med kronan som angav viktiga riktlinjer för exploa
teringen av den mark som frigjordes när stadens befästningar revs. Några av de vikti
gaste punkterna var: att endast stenhus fick uppföras, att en allé skulle anläggas 
kring staden på landsidan utanför en förstadsring av kvartersbebyggelse, att eventu
ella trädgårdsanläggningar på platsen inte fick bli permanenta så att det planerade for
stadsområdet skulle förvandlas ”till många små landener”, att kanalen skulle grävas 
upp och göras farbar för båtar och mindre fartyg, att kajer skulle anläggas i vall- 
gravskanten in mot staden, att det vunna området inom vallgraven skulle användas 
till kvartersbebyggelse och till två torg (Kungstorget och Drottningtorget).

Kontraktet byggde i huvudsak på ett planförslag av C. W. Car Iberg. På planen 
finns täta kvarter på ömse sidor om vallgraven omslutna av den Nya Allén som 
skulle anläggas i den yttre vallgravens läge. Den nya ringen av bebyggelse hade sin 
egen ordning och var bara undantagsvis anpassad efter det gamla gatumönstret. 
Carlbergs plan angav grunddragen i användningen av befästningsområdet men kom 
att modifieras på flera viktiga punkter.

Bränder, ny byggnadsordning och utbyggnad
De trähus som karaktäriserat staden under 1600- och 1700-talen brann ned i om
gångar omkring sekelskiftet 1800. Utmed vallgravsstråket mellan Kungsporten och 
Västra Hamnkanalen brann det den 20:e december 1802.1 öster hade det brunnit re
dan tio år tidigare och i väster dröjde det ytterligare två år fram till 1804.

Carlberg föreskrev stenhus (vid Hamngatorna i minst två våningar) i en bygg
nadsordning 1803 och hans strävanden kom att understödjas av högkonjunkturen un
der kontinentalblockaden och av en ny brandordning 1805. Alla nya hus uppfördes 
därefter i sten med en anmärkningsvärd hastighet. Den grågula färgskalan i teglet 
kom att dominera stadsbilden.

Gatorna fick dock ha kvar sina gamla bredder och tomterna var fortfarande små 
och smala i de allra flesta fall. En del tomter slogs emellertid samman och Carlberg 
ritade ett typhus där gårdarna i linje med byggnadsordningens föreskrifter skulle vän
das mot varandra för att bli en aning rymligare. Många av de hus som uppfördes un
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der denna tid finns fortfarande kvar men är påbyggda, sammanslagna och förändrade i 
många steg.

Chaussén och Kungsportsplatsen
Göteborg hade varit en svårtillgänglig och befäst stad som man kom till via smala 
broar och vindbryggor. Artonhundratalets nya entré byggdes som en chaussé (bred 
landsväg) kantad av träd som gick över en stenbro på vindbryggans plats, in till den 
gamla Kungsporten.

Inne i Göteborg planerade Carlberg Kungsportsplatsen som en stram entréplats 
med flankerande kvarter och Kungsporten i fonden. En vid men ändå väl definierad 
plats mötte besökaren.

Ny omslutande allé
I ytterkanten av befästningsområdet på de gamla vallamas plats planerade Carlberg 
en boulevard, Nya Allén. Den anlades så småningom huvudsakligen i det av Carl
berg angivna läget, men i öster vidgades ”ringen” något; dräneringen av den aldrig 
fullbordade yttre vallgraven var alltför kostsam och allén fick läggas utanför. Nya 
Allén böijade planteras i oktober 1823.

Nya Allén idag. Foto Göteborgs musei arkiv.
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Stenstadskvarter i öster
Det dröjde innan Carlbergs tomter böljade bebyggas och planen kom då endast att 
följas i detalj i de östra partierna. På 1840-talet uppfördes ståndsmässiga stenhus 
utmed Stora Nygatan. Här följdes Carlbergs plan utan anpassning efter den gamla 
stadens mönster, de nya kvarteren placerades mitt för de gamla gatumynningama. På 
bastionsspetsen öster om Kungsporten utsparades en mindre plats: Bastionsplatsen.

Den nya bostadsbebyggelsen som växte upp pä de raserade befästningarna i öster, 
fick som brandsäkerhetsåtgärd uppföras i sten. Bilden visar kajerna vid Stora 
Nygatan som än idag genom sin utformning minner om 1600-talets fästning sstad. 
Efter teckning av O. A Mankeli och J. W. Wallander 1866.

Kanalerna grävdes upp och längs vallgraven in mot staden anlades kajer. Här låg 
fraktskutoma i bredd och sålde sina varor. Foto Göteborgs musei arkiv.



Handelsplatser, parker och institutioner 1820-1860

■Kungsporten rivs 
och den gamla staden 
som ett slutet rum 
ger slutgiltigt vika

Kvarteren anpassas 
till äldre gatunät.

Grönsakstorget 1876, Kungstorget får sin 
form och sina 
basarer.

Hamngatans 
(kanalens) sträckning 
mot söder -~_

Trädgårdsföreningen
Institutions och 
parkområdet kring 
Latinläroverket och 
Sahgrenska sjuk
huset  -—

Kungsparken (1839) 
och Stora teatern'Korsgatans 

förlängning

öppna och slutna rum i grönskande stadsgestalt
Området innanför vallgraven kom med tiden att få sin karaktäristiska sekvens av 
omväxlande sluma och öppna partier: en växling mellan bostadskvarter, grönska, 
offentliga handelstorg och institutionsbyggnader. Allting väl sammanbundet av vall
gravens vattenspegel och kraftfulla murveik; staden blir tydligt avläsbar som gestalt 
sedd från Allén genom Kungsparken.

Kungsparken och Trädgårdsföreningen
Området mellan Allén och vallgraven utarrenderades (i väntan på bebyggelse) till 
trädgårdar och plantager: De stora bränderna inne i Göteborg runt sekelskiftet 1800 
och den byggnadsverksamhet som dessa hade utlöst hade gjort att det ännu på flera 
decennier inte fanns någon vilja att bygga på de nya tomtema. I öster innanför den 
vidgade ring som bildades mellan Nya Allén och vallgraven anlades med böljan 1839 
Trädgårdsföreningen som en promenadpark med engelska förebilder. Västerut per
manentades de utarrenderade trädgårdarna vid 1800-talets mitt till Kungsparken och 
det gröna bälte som idag omger den gamla stadskärnan var ett faktum.

Anpassning av Carlbergs plan
Mellan Kungsporten och Västra Hamnkanalen anpassades kvarteren successivt efter 
de äldre gatorna och böljade bebyggas med stenhus. Västra Hamnkanalen som enligt 
Carlbergs plan skulle rätats ut fick fortsätta fram till vallgraven i en krök som när
mare anslöt till tidigare förhållanden. Korsgatan skulle böjts av något åt öster men 
fick nu sträcka ut rakt fram och förlängdes över vallgraven med en bro. Avsikten 
med bron bör ha varit att ge närmare kontakt med den nya Kungsparken inifrån 
stadskärnan men var också en genväg till Kungstorget för dem som bodde utanför 
vallgraven.

Handeln tar mer plats
En viktig modifiering av Carlbergs plan var att ytterligare några handelstorg u(spa
rades mellan kvarteren: förutom Kungstorget som anlades 1848 och tillkom snart 
även Grönsakstorget och Fisketorget. Handeln med dagligvaror ägde främst rum ute
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på torgen, men redan 1849 inrymdes en basar i en av byggnaderna vid Kungstorget. 
Straxt därefter byggdes basarlängoma ute på torget

Det här innebar att stadens funktionsdifferentiering ytterligare förstärktes när 
Stora Torget renodlades som administrativt centrum och handeln koncentrerades till 
vallgraven. Inte bara varor och försäljare utan även många kunder kom per båt från 
skärgården in till Göteborg. Man böljade också få en viss uppdelning med bostads
kvarter i öster och handelskvarter i väster.

Institutioner i park
Mellan Fisketorget och Grönsakstorget utvecklades emellertid staden i en lite annan 
riktning som kontrasterade mot de kringliggande täta och mångfunktionella kvarte
ren. Här byggdes på 1850-talet Sahlgrenska sjukhuset på grunden av den gamla bas
tionen Carolus Dux. Vallgraven rätades ut och väster om sjukhuset uppfördes Latin- 
läroverket 1860 med ett gymnastikhus och norr därom ett grönt område med på
kostade friliggande villor. Vid samma tid uppfördes också Småbamskolan, Naviga
tionsskolan, Engelska kyrkan och brandstationen (Spruthuset). Byggnaderna låg fritt 
på sina tomter omgivna av grönska och illustrerar ett nytt sätt att bygga i staden. 
Borgarklassens landvinningar inom sjukvård och undervisning fick här en egen form 
i stadsbyggandet där både monumentala byggnader och gaturum utformades i enlig
het med tidens idéer om hygien och sundhet.

Utsikt från Nya Alléen mot norr över Husarbron 1859. Efter teckning av Ludvig Messman.
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Stenstadens lunga. 1863 års plan,

1863 års plan
Gatunätets ordning och riktningar i staden inom vallgraven fördes vidare till de nya 
förstäderna i 1863-års plan. Den gamla staden gav på så sätt förutsättningar för de 
nya kvarteren och stadsdelarna. (Jfr bildtext nedan.2) Samtidigt befästes det gröna 
bandet av parker utmed allén och vallgraven. En bred gata som band samman handel- 
storgen planerades utmed vallgraven som rätades ut från Sahlgrenska sjukhuset till 
Fisketorget. Hit till Sahlgrensgatan kom frukthandeln att förläggas.
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2.7 Göteborgs stadsutvidgningsplan efter 
Tidskrift för Byggnadskonst 1863.

Vid mitten av 1800-talet var planerna för det 
framtida Göteborg storartade. Hagaheden 
var bara ett mindre område i den tänkta nya 
staden. Den huvudsakliga expansionen låg 
mer mot öster och längs älven.

A:
Hagahedens kvarter fick sin form och rikt
ning av Magasinsgatan, Korsgatan, Spräng- 
kullsgatan och A venyn och de tvärgator som 
mötte dessa gaturiktningar i rät vinkel. Ma
gasinsgatan förband Vasastaden med Stora 
Bommens hamn och Stenbron. Korsgatan 
förband Vasastaden med "hjertat" av sta
den. Kungsrorget och kvarteren där bakom. 
Sprängkullsgatan fick sin riktning av Haga- 
kyrkan. Gatan planerades i rät vinkel mot 
kyrkan. Sprängkullsgatan skiljde Vasasta
den frän Hagas bebyggelse och Vasaparken 
delade av Vasastaden och Lorensberg. Mel
lan Avenyn, Vasaparken och det torg man 
tänkte sig alldeles söder om Hagakyrkan 
drogs en bred parkgata med gångvägar i mit
ten och körbanor i kanterna.

V

B:
Mot Nya Allén och Kungsparken planerades 
särskilda parkkvarter. Två eller tre byggna
der i små kvarter. Byggnaderna drogs in på 
kvarterens kortsidor, så att en förgård med 
staket utgjorde mötet med gatan. Dessa

parkkvarter skulle förmedla en övergång 
mellan parkens grönska och lugn och sten
stadens slutna kvarter. Bakom parkkvarte
ren lades för Hagahedens del tvä rader av 
slutna kvarter. Längst mot söder i bergskan
ten reserverades mark för villor.
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Citybildning 1870-

.;‘7

Kungstorget omkring sekelskiftet. Foto Göteborgs musei arkiv.

Citykaraktär
Under denna period fortsatte handeln i området att utvecklas och differentieras. Från 
1870-talet minskar befolkningen i den gamla staden och andra funktioner tar öven 
citybildningen har bötjaL

Saluhandeln fick sina speciella byggnader basaren vid Kungstorget kompletterade 
med flera «mlnhallar och Basar Aliance med sin glasövertäckta gård invigdes 1888, ett 
år innan saluhallen ute på torget, Götahallen tillkom 1895 i botten av ett nytt högt 
hyreshus vid kanalen. Fisktorget hade fått sin fiskhall 1874.

Även torghandeln ökade och längs vallgraven pågick försäljningen direkt från bå
tar som trängdes vid kajerna. Staden reglerade var de olika varoma skulle saluföras, 
t ex. bestämdes 1878 att grönsakshandeln skulle ske vid Grönsakstorget. Området 
österut vid Stora Nygatan behöll dock huvudsakligen sin karaktär som borgerligt 
bostadsområde. Västerut bakom Sahlgrenska bestod institutionskaraktären, även om 
handeln vid kanalen pågick med en speciell fruktmarknad längs Sahlgrensgatan. 
Runt Kungshöjdens fot omkring fisketorget byggdes dock nya stenstadshus med bu
tiker och bostäder.

Bankerna expanderade och byggde nytt framför allt längs hamngatorna, men flyt
tade även in i äldre hus som vid Grönsakstorget: Hörnhuset byggdes om och putsa
des, fick ett tom och en invändig färggrann glaskupol som finns kvar än idag.

Utvecklingen mot ett all tiner renodlat cityområde fortsätter under 1900-talet. Bo
endet lokaliseras i allt högre grad till stadsdelar utanför vallgraven. Handeln expande
rar, kontor och banker breder ut sig.

Nybebyggelsen
En del av de nya byggnaderna böljade efter hand bryta mot den Carlbergska skalan, 
tomtema slogs samman och byggnadshöjdema ökade. Vid Kungstorget byggdes det 
höga hörnhuset i fem våningar invid Basar Aliance-husets tre. Den nya byggnads
ordningen 1869 krävde ytterligare tomtsammanslagningar och för första gången an
sågs det nu nödvändigt att begränsa exploateringen med särskilda bestämmelser. 
Högst 4/5 delar av tomten fick bebyggas och den öppna gården inte vara mindre än 
36 kvadratfot. Som bestämmelserna var utformade skulle gårdens storlek också växa 
i proportion till tomtens bredd.
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Nybebyggelsen får ännu större dimensioner 1900-talet, tomtsammanslagningama 
blir legio. Varuhus som Vollmer & Meeths bryter mot det gamla tomt och kvarters- 
mönstret. Byggnaderna skjuter i höjden. Kontoristföreningens hus vid Bastionsplat
sen är ett bra exempel på ett hus som bryter sig ur den gamla sammanhållna och 
låga skalan.

Funktions- och fasadförändringar
Utmärkande för epoken var de ständiga ombyggnaderna där funktioner och fasader 
hela tiden förändrades. Våningar byggdes på, hus och tomter slogs samman, nya och 
större fönster togs upp i fasaderna. Stiluttryck och fasaduppbyggnad ändrades. 
Bakom Saluhallen i kv. Idogheten slogs husen successivt samman, de byggdes på 
och vindarna utnyttjades.

Utmärkande var också reklamens allt mer högljudda uttrycksmedel och framträ
dande placering. Husen överlastades med målade budskap och skyltar, stora skyltfön
ster med markiser omgivna av gjutna kolonner och pilastrar. Intrycket var en stad i 
ständig förändring och stark ekonomisk utveckling.

Trafik
Den nya trafiksituationen där båttransporter spelade en allt mindre roll och där bland 
annat den elektriska spårvagnen krävde mer utrymme, gjorde att hamnkanalema fyll
des igen. Delar av Östra Hamnkanalen lades igen 1898-1900 och Västra Hamnkana
len 1903-1905. ”Storstadstrafiken hade härmed utplånat ett par av de mest karaktä
ristiska stadsbilderna och inlett böljan till en fullständig omvandling även av bygg
nadssättet utmed hamngatorna", skriver andre stadsingenjören A. Södergren år 1923.

1879 tillkom stadens första spårvägslinje som gick från Brunnsparken genom 
Västra Hamngatan, passerade Grönsakstorget för att över Rosenlundsbron via Södra 
Allégatan och Andra Långgatan stanna vid Stigbergsliden.

Kontoristföreningens hus vid Stora Nygatan 1908. Ur Göteborg under 300 år. Carl 
Lagerberg och Otto Thulin. Göteborg 1923.
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Förändring i ett kvarter under 160 år. Ur Bebyggelsemönster och stadsrum, Kungstorget 
(1984), Elevprojekt, Chalmers tekniska högskola. Göteborg.
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Viktiga karaktärsdrag i plan och bebyggelse

I följande avsnitt försöker jag dra några slutsatser av vad bevarandet av 
historisk läsbarhet och komplexitet kan innebära på en strukturell nivå. 
Den historiska analysen kan emellertid också användas för att diskutera 
detaljförslag. För att exemplifiera görs till slut några reflektioner över 
mer detaljerade förslag som förekommit i plandokument från stads
byggnadskontoret.

Användning och verksamheter
Det sammansatta livet i stadsdelen och de avtryck detta liv satt i bebyg
gelsen är viktiga historiska karaktärsdrag i området. Historiskt präglas 
vallgravsstråket av funktionsdifferentiering en och av att den ”rörliga” 
handeln av dagligvaror förlädes hit. Samtidigt har den blandning av 
verksamheter som hör stadslivet till hela tiden funnits i området.

Det är därför viktigt att ha kvar ett differentierat utbud av lokaler och 
bostäder med mindre butiker, något större varuhus och saluhallar. Ett 
stopp för tomtsammanslagningar och användande av bostadsyta för 
butiksändamål skulle motverka tendensen till renodling av verksamhe
ter inom området. Ur antikvarisk synvinkel är det också angeläget att 
lokaler och fastigheter inte utsätts för verksamheter och krav som inte 
passar dem. Verksamhetens lämplighet for sin plats måste bedömas och 
möjligheten att i stället föreslå en alternativ plats tas tillvara. I vissa fall 
kan man behöva styra verksamhetslokaliseringen mer aktivt.

Hus, gård och gata
Husen längs gatorna har länge varit begränsade till sin längd, innehållit 
flera verksamheter och haft ett stort antal kommunikationspunkter - 
dörrar, portar etc. - ut mot gatan. Gatan har blivit rik på händelser och 
möjligheter. En snabb rytm av entréer har karaktäriserat de äldre bygg
naderna och gatorna, kvarteren har öppnat sig mot det gemensamma 
gaturummet och inte stått som slutna inåtvända block. Det gäller även 
då husen har innehållit ”köpcentra” som det gamla Basar Aliance.

Entréer mot Kung storget innan rivning 1985.

Kan denna stadsstruktur inte behållas innebär det ett större ingrepp i 
stadsdelens historiska karaktär än någon enstaka rivning skulle göra. 
Trots det är en sådan förändring av stadsstrukturen i full gång: Vid

-u A
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Kungstorget ersattes 1985 flera innehållsmässigt differentierade och 
successivt förändrade fastigheter (Basar Aliance, Katzka huset m. fl.) 
av en ny byggnad uppförd i ett sammanhang. Det nya Basar Aliance 
med sin sammanhållna gestaltning och sin inåtvända orientering bröt 
mot den mångfald av stora och små verksamheter som varit utmärkande 
för miljön mot Kungstorget sedan 1848. Kvar mot torget finns nu en
dast två kvarter med mer sammansatt bebyggelse. Fler ingrepp i torg
miljön av samma storleksordning innebär att den historiska stadskarak
tären går förlorad.

Trafik och bilar
Den trafik som tillåts inom området bör följa stråk och rörelsemönster 
enligt stadens naturliga förutsättningar längs ursprungliga transportvä
gar. Dagens påtvingade snirklande på de mindre gatorna minskar sta
dens läsbarhet. De breda hamngatorna kan användas som huvudleder 
och ges tydliga entréer och avslutningar. Östra Hamngatans förläng
ning över bron och chaussén utgör historiskt stadskärnans huvudentré, 
denna riktning och rörelse kan stärkas även med dagens trafik.

På samma gång är det önskvärt att hålla nere trafiken i stadskärnan 
till en nivå där trafikapparat och anordningar fór bilar inte tillåts hindra 
stadslivets komplexitet Från antikvarisk synvinkel handlar det helt en
kelt om att trafikens krav inte får hindra varje åtgärd som syftar till att 
bibehålla eller återskapa stadsrummets kvaliteter. Bilarna behärskar 
idag alla friytor utmed kanalen: De karaktäristiska dragen i det äldre 
stadsmönstret blir otydliga, kajerna förvandlas till renodlade parke
ringsplatser. En situation där såväl bilar, fotgängare, handlare, turister, 
kaffedrickare med mera får plats är eftersträvansvärd.

Vattnets betydelse
Vallgraven skulle enligt vallraseringskontraktet 1807 öppnas för båttra
fik och kom sedan att utgöra en av de viktigaste handelsplatserna i Gö
teborg under lång tid. De broar som fanns behövde inte alltid göras helt 
öppningsbara. På bilden från 1859 kan vi se hur bron vid Latinlärover
ket försetts med en liten fällklaff för att medge passage av mastförsedda 
båtar.

Kontakten mellan vatten och stad kan förbättras. Ökad rörelse på 
vallgraven skulle accentuera vattnets närvaro i stadsbilden, och är där
för ett starkt önskemål ur kulturhistoriskt pedagogisk synvinkel. Idag 
måste denna användning nästan uteslutande vara av fritidskaraktär, 
kanske skulle det gå att ordna ett mindre antal gästhamnsplatser och 
större möjligheter att tillfälligt förtöja små båtar. Ett kafé vid Fiskehal
len eller på bastionsspetsen vid Kungstorget kunde angöras från vatt
net.

Rivningar
Bebyggelsens historiska värde ligger delvis i dess mönster och form, 
men också i autenticiteten hos de enstaka byggnaderna. De senaste de
cennierna har inneburit en snabb omvandling av stadens äldre delar 
med många rivningar. Om förändringen och rivningarna fortgår i 
samma takt under nästa trettioårsperiod kommer inte mycket av 1600-
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tals stadens bebyggelsemönster eller 1800-talets bebyggelse att finnas 
kvar.

Vill vi fortsätta att betrakta Göteborgs innerstad som en ”historisk 
stadskärna” så måste varje framtida rivningsärende hanteras med ytter
sta restriktivitet. Detta har inte att göra med en principiellt negativ in
ställning till att stadskärnan skall få förändras och förnyas, utan beror 
på den närmast föregående kraftfulla omvandlingen: man har så att säga 
tagit ut på stadens förmåga att klara av rivningar i förväg.

Förändring av det enskilda huset
Är det byggnadernas ursprungliga utförande som skall vara vägledande 
vid ombyggnader, eller skall utgångspunkten vara det successivt förän
drade huset som det står? Vid en närmare studie av husens tillkomsthis
toria utmed vallgravssträket visar det sig tydligt att arkitekturhistorien 
här nästan uteslutande är en ”ombyggandets historia”. Förändringen är 
normalitet och ger ofta ett överlagrat, mångskiktat, splittrat och motsä
gelsefullt arkitektoniskt uttryck.

Det antikvariska grundkravet måste vara att bevara denna komplexi
tet, som inte alltid är vacker eller stilfull. Dessa arkitektoniskt ”mindre 
lyckade” ingrepp är viktiga och framträdande inslag i stadsdelens his
toria och karaktär. Samtidigt som detta sägs anser jag att de antikva
riska kraven inte får förhindra arkitektoniska ”förbättringar” av de äldre 
fasaderna.

Denna komplicerade bild menar jag kan tolkas på två sätt: För anti
kvarierna innebär det att deras bedömningar av det kulturhistoriska vär
det i enskilda hus inte kan ta sin utgångspunkt i ursprungligt utförande 
eller arkitektonisk harmoni i förändringen. För arkitekterna innebär det 
att förändringar bör göras med stor kvalitet i estetiskt och hantverks
mässigt utförande, men att renodlingen av arkitektoniska uttryck och 
avlägsnandet av udda och ”fula” tillägg inte bör gå för långt.

Om dessa principer tas till utgångspunkt är möjligheten större att 
undvika en musealiserad stadsbild och en tillrättalagd historia utan tids
mässigt och emotionellt djup.
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Diskussionsexempel

Stadsbyggnadskontoret har i olika plan- och diskussionsunderlag fram
fört förslag för olika platser utmed vallgravsstråket. Avsikten med föl
jande kommentarer är inte att komma med ett facit, tala om hur det skall 
vara, utan att försöka visa att det går att finna historiska utgångspunkter 
för diskussion.

Området kring Sahlgrenska
Stadsbyggnadskontoret presenterade 1989 ett miljöförbättringsprogram 
som hette ”Skönare stad”.3 I detta fanns bl. a. förslag till hur området 
kring Sahlgrenska och Gamla Latin kunde förbättras.

Man ansåg att parkkaraktären skulle bevaras och förstärkas vilket är 
bra om man eftersträvar att den historiska utvecklingen skall göras tyd
lig. Man föreslog vidare att området skulle få en avläsbar stadsgräns i 
Södra Larmgatan. Detta är en historiskt viktig punkt som bl. a. påver
kar kantstensbehandling och gatudragning i korsningen vid Kasemtor- 
get. Idag går Larmgatans tydliga dragning förlorad i och med den ”mo
dellering” gatan fått med hjälp av en gräsplätt och asfalterad gångbana 
vid Engelska kyrkan.

Södra Larmgatan från 1930-talet och 1984. Ur Stadsbildens förändringar (1985), 
Göransson, Jonas & Gunilla Lagerqvist & Peter Sjömar & Finn Weme. Chalmers 
tekniska högskola, Arkitekturens teori och historia 1985:1. Göteborg.

Bastionsplatsen - bro över vallgraven
”Skönare stad” föreslår att en bro läggs över vallgraven mellan Bas
tionsplatsen och Trädgårdsföreningen. Det vore olämpligt i detta läge, 
där spåren av den slutna befästningsstaden är som tydligast Den slutna 
gestalten från fästningsstaden har förts vidare i det tidiga 1800-talets 
kajkanter och 1840-talets bostadsbebyggelse.

Kungsportsplatsen
I stadsbyggnadskontorets rapport om vallgravsstråket från 1992 finns 
flera diskussionsforslag för Kungsportsplatsen. Bland annat diskuteras 
att ge Karl IX:s ryttarstaty sin ursprungliga placering. Ur antikvarisk 
synvinkel finns det argument för båda placeringarna, å ena sidan den 
ursprungligt tänka arkitektoniska verkan, å andra sidan en placering 
som under lång tid fått hävd i Göteborg och faktiskt också har sina 
arkitektoniska poänger. Placeringen är här mer en arkitektonisk och 
demokratisk fråga än en antikvarisk.
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Ett annat förslag i stadsbyggnadskontorets rapport är att skapa en 
”Uteserveringarnas plats” vid Centrumhuset. Ur bebyggelsehistorisk 
synvinkel kan man hävda att det mycket länge funnits en strävan till 
funktionsseparering inom staden. Idag är problemet emellertid snarast 
att den mångfald och blandning av verksamheter som samtidigt funnits 
och utgjort själva den grundläggande egenskapen i staden håller på att 
tunnas uL Genom att medvetet uppmuntra en kafékoncentration riskerar 
man på sikt att minska underlaget för kaféverksamhet i närliggande om
råden, L ex. vid KungstorgeL

Kungstorgets basarlängor
Stadsbyggnadskontorets rapport från 1992 innehåller också ett förslag 
att rekonstruera basarlängoma på Kungstorget. Även om detta inte kan 
sägas vara något självständigt antikvariskt mål finns det ju en historisk 
förankring för att utnyttja platsen på det sättet. De nya längorna kan 
hjälpa till att visa hur platsen sett ut och avgränsats under en speciell 
och lång period.

Försäljning vid de gamla basarlängoma pä 1960-talet. Foto Göteborgs musei arkiv.
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Basaren tog upp höjdskillna
den inuti huset.

Om basarlängan utformas på rätt sätt kan den också befrämja ett mer 
primärt mål ur bebyggelsehistorisk synvinkel, nämligen ett differentie
rat utbud av verksamheter och ersätta en del av det som försvann i och 
med att Basar Aliance revs. Det är emellertid betydelsefullt hur längorna 
kommer att gestaltas. De skisser som presenteras i rapporten är oklara 
på flera punkter, framfor allt är det osäkert hur kontakten mellan basa
ren och torget är tänkt att ske.

Hos de gamla längorna fanns det två drag som är väsentliga att ta 
fasta på. De öppnade sig utåt och handeln skedde direkt mot torg och 
gata under ett skyddande tak. För det andra togs torgets rätt kraftiga 
lutning upp inuti basarema. Bägge dessa omständigheter stärkte kon
takten både mellan basarer och torghandel, men också mellan torg och 
bastionsspets.

Nuvarande förslag innehåller en ”saluhall” och fasaderna är fysiskt 
slutna utåt även om de är uppglasade.

Höjdskillnaden tas i ett av alternativen upp av en trappa, i det andra 
alternativet på samma sätt som idag med en kraftigt markerad höjdskill
nad i och med att längan lagts längre in mot torget. Både slutenheten 
och sättet att förmedla höjdskillnaden skapar en barriär mellan torg och 
vallgrav. Alternativet med trappan framstår här som överlägset Ett 
tredje alternativ där basaren förskjutits något längre mot vallgraven och 
liksom i den tidigare basaren tar upp lutningen inne i byggnaden vore 
troligen ännu bättre och kunde dessutom göra det möjligt att bevara den 
inre trädraden mot torget

Det viktigaste är dock att basarema öppnas utåt, att torghandeln sker 
mot torget för att stärka torghandeln och torgkaraktären. Även mot 
vallgraven borde det gå att hitta lämpliga hyresgäster som t. ex. Pad
dans biljettförsäljning med mera.

uL JAIARLAnSOR' PA KUhGJTORSET , GÖTEBORG •" WH I T E A K K IT E 910730

Basarlängoma Ur Vallgravstråket, delrapport som underlag för detaljplan (sept 1992), Göteborgs 
stadsbyggnadskontor.
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Att styra en förändringsprocess

I en levande stad måste det vara tillåtet att göra förändringar även om 
den klassats som kulturhistoriskt värdefull. I en sådan stad/stadsdel bör 
vi dock kunna ställa speciellt höga krav på att de förändringar som sker 
är nödvändiga och att de utförs på ett sätt som utvecklar de historiska 
kvaliteterna i en positiv riktning.

Målet för antikvarien är att bevara och utveckla ”den historiska sta
den”, stadens historiska skikt och komplexitet Autenticitetskravet med 
dess mångskiftande innehåll kommer i förgrunden. För antikvarien kan 
målet sägas vara uppfyllt om allt bevaras och ingenting rörs. En sådan 
attityd är dock inte realistisk eller önskvärd i en levande stadskärna. 
Bevarande betraktat som ett status quo är framför allt inte förenlig med 
de krav på förändring som finns i Göteborg.

Ett annat sätt att formulera bevarandekravet är att fråga hur mycket 
som kan förändras och bytas ut utan att den historiska staden upphör att 
existera? Inte heller denna frågeställning är helt lyckad, utan leder sna
rast till tanken att fastställa en slags miniminivå för bevarandet. Det vill 
säga att man försöker fastslå gränsen för vad som är tillåtet. Även detta 
är ett statiskt och passivt betraktelsesätt som kan leda till problem för 
kulturmiljövården. Det kan nämligen vara svårt att i förväg se vilka 
kvaliteter det var som behövde preciseras och säkras, när man inte vet 
vilka förändringar som kommer att bli aktuella. Man kan svårligen för
utse och gardera sig mot alla utvecklingsmöjligheter, arbetsbördan 
skulle bli orimlig.

Kulturmiljövårdens mål är att styra forandringsprocessen så att så 
mycket som möjligt av befintliga kvaliteter kan tas tillvara. Det är bara 
möjligt om kulturmiljövårdens kompetens och intressen integreras i 
planeringsprocessen jämsides med andra kompetenser och intressen. 
Processdeltagandet ger goda möjligheter att nå utöver bevarandets mi
niminivå, men innebär också större risker för att viktiga frågor kom
promissas och förhandlas bort. Större möjligheter och större risker.

För att förändringsprocessen skall kunna styras i kulturmiljövår- 
dande riktning vill jag framföra tre krav på planeringen:

1) Kulturmiljövårdens synpunkter måste integreras med andra per
spektiv i den översiktliga planeringen i avsikt att finna övergripande 
ledbilder för utvecklingen.

2) Forandringsprocessens riktning bör vidare vara någorlunda förut
sägbar och långsiktig, man bör alltså sträva efter att upprätta stabila 
förutsättningar för bebyggelseutvecklingen.

3) För det tredje skall planeringen betraktas som en upprepad sök- 
och inlärningsprocess, och det måste finnas möjligheter till flexibilitet 
och uppföljning av tidigare beslut. Till den eftersträvade flexibiliteten 
hör också kravet att rätt kunskap skall användas vid rätt tillfälle, att be
slut skall fattas vid rätt tillfälle och på rätt nivå.
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Integrerade perspektiv

Med det planeringsperspektiv som hävdas här kommer antikvariens 
synpunkter på bevarande och förändring att gripa djupt i stadsbygg- 
nadsfrågoma. I en öppen processtyrning behöver kulturmiljövården 
klargöra övergripande och långsiktiga mål, visioner, och integrera dem 
med andra perspektiv på bevarande och förnyelse. Den passiva roll där 
kulturmiljövården nöjer sig med att ställa upp ramar för tillåten förän
dring, en slags minimikrav på bevarandet, kan kompletteras med ett 
mer positivt deltagande, men ger också en mer oklar roll.

Antikvariens kompetens att undersöka, beskriva och analysera be
fintlig bebyggelse kan användas som en resurs i planeringsarbetet, inte 
bara till att precisera ”kulturmiljövårdens anspråk”. Det behövs därför 
planeringsformer där underlaget kan arbetas fram i en dialog mellan an
tikvarier och andra planerare.

Vi kan jämföra med hur de naturvetenskapliga bärkraftsfrågoma idag 
arbetas in i Göteborgs översiktsplan. Översiktsplaneringen utgår från 
två visioner för den framtida utvecklingen som brukar beskrivas som 
varandras motpoler: den konkurrenskraftiga staden och den bärkraftiga 
staden. I Göteborg menar man att det är nödvändigt att förena dessa 
perspektiv. Det huvudsakliga översiktsplanearbetet har bestått i att fmna 
gemensamma mål och intressen, att fmna överlappningarna, och att ta 
dessa till utgångspunkt Man har härvid fått göra ett relativt omfattande 
utredningsarbete och analyserat de respektive visionernas konkreta in
nebörd.

Förtätning av den befintliga staden identifieras som en överlappning 
mellan de bägge visionerna. Förtätning eftersträvas för att skapa en at
traktiv stad, men också en stad som kräver så lite transportarbete som 
möjligt för att fungera. Troligen har man på detta sätt lokaliserat lika 
många konfliktpunkter som förenande punkter. Men angreppet är kon
struktivt och arbetssättet fruktbart och intresseväckande.

Försöket att höja blicken över konfliktpunktema, att inte ställa upp 
motsatspar utan leta efter överlappningar och gemensamma intressen 
borde kunna vara en utgångspunkt även när kulturmiljövårdens frågor 
integreras i planeringsdiskussionen och konfronteras med andra frågor. 
Tyvärr lyser kulturmiljövårdens aspekter med sin frånvaro i översikts
planens gemensamma vision. Kulturmiljövårdens intressen redovisas i 
stället för sig som generella hänsynskrav och med speciellt höga hän- 
synskrav i särskilt utpekade områden. Riksintresseområden redovisas 
och vallgravsstråket finns inom ett sådant.

Men finns det inga gemensamma nämnare mellan kulturmiljövård, 
bärkraft och konkurrenskraft? De flesta kulturmiljövårdare skulle nog 
faktiskt vilja svara att det finns. När det gäller ekologisk bärkraft har 
den saken länge varit uttalad, ett resurshushållningsperspektiv på beva
rande har hävdats återkommande under de senaste decennierna. När det 
gäller konkurrenskraften har en debatt med förnyad intensitet blossat 
upp om kulturens betydelse som lokaliseringsfaktor för näringslivet. 
Inte minst med konkurrensargument har bevarandepolitiken allt oftare 
satts in i ett fömyelsesammanhang.
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Exemplet förtätning och bevarande
Även när vi fokuserar en kontroversiell fråga som förtätning av befint
liga miljöer går det att finna intressen som är gemensamma för kul
turmiljövård, bärkraft och konkurrenskraft. Ett högt exploateringsin- 
tresse inom centrala historiska områden i staden (som vallgravsstråket) 
utgör i och för sig alltid ett potentiellt hot mot bevarandet av befintliga 
värden. Men ett stadsbyggande inriktat mot förtätning kan också ha 
vissa positiva sidor för kulturmiljövårdens intressen i staden som hel
het.

Några av målen i Göteborgs översiktsplan belyser detta: Strävan till 
försiktighet att bygga ut helt nya perifera bostadsområden och stopp for 
utspridning av bebyggelsen i områden där avståndet till kollektivtrafi
ken är stort, överensstämmer väl med kulturmiljövårdens mål att i för
sta hand utnyttja och utveckla den befintliga bebyggelsen. I huvudsak 
bör detta vara bra ur ett kulturmiljö vårdande perspektiv men innebär 
också många tillfällen till konflikter.

Översiktsplanens krav på förtätning i centrala lägen och i befintliga 
bebyggelseområden (men med stor hänsyn till grönytor) kan vara ett 
problem. Detsamma gäller viljan att koncentrera bebyggelsen i attrak
tiva lägen. Men mycket beror på vad vi lägger in i begreppet ”förtät
ning”, ”koncentrerad bebyggelse” och ”attraktiva lägen”. Det är t. ex. 
skillnad om man menar högexploatering i området innanför vallgraven 
eller radhusbebyggelse på norra älvstranden. Detta borde kunna disku
teras.

Jag tror att det finns platser i Göteborg där förtätning och kulturmil
jövårdande ambitioner skulle kunna gå hand i hand. Jag tänker främst 
på en del äldre industri och verksamhetsområden som växte fram i stä
dernas periferi under 1800-talet. Där kolliderade olika bebyggelse- och 
verksamhetstyper med varandra och ett sammansatt bebyggelsemönster 
uppstod. I dessa tidigare perifera, men idag centrala, områden finns en 
typ av historiska miljöer från den industriella epoken som ännu inte har 
blivit föremål fór särskilt mycket bevarandeinsatser. Ändå speglar de en 
viktig del av vår historia. Idag framstår dessa områden vid en snabb 
blick som oordnade och skräpiga, dels beroende på den ursprungliga 
avsaknaden av offentlig planering men framför allt beroende på senare 
tiders omvandling och rivningar. Även här finns dock historiska spår 
och kvaliteter som inte kan återskapas vid en renodlad nyexploatering.

Vill man nå acceptans för bevarande i dessa områden måste bristema 
avhjälpas och kvaliteter som saknas tillföras. Här ser jag att visionen 
om förtätning kan samverka med bevarandearbetet! Kulturmiljövård 
handlar då om att styra förtätningen till lämpliga områden och att styra 
förtätningens innehåll/utformning.

Denna övergripande diskussion har betydelse även för centrumom
råden som vallgravsstråket. Kan man peka ut några centralt belägna 
områden där det av kulturmiljövårdande skäl rentav skulle vara önsk
värt med förtätning kunde trycket på de mest exploateringskänsliga 
stadsdelarna minskas. I varje fall framstår då målen förtätning och kul
turmiljövård inte lika uteslutande antagonistiska som de gör om de en
bart diskuteras i förhållande till ett avgränsat område i den äldsta stads
kärnan.
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Stabila förutsättningar

Bevarandet av vallgravsstråkets historiska karaktär förutsätter en lugn 
bebyggelseutveckling som gynnas av stabila förutsättningar for förvalt
ning (vård, bruk och omvandling) och för nytillskott. I detta och andra 
innerstadsområden med höga förändringstryck är det svårt att skapa så
dana stabila förutsättningar för byggandet. De spelregler som myndig
heternas planering ger är antagligen den förutsättning som är lättast att 
påverka. Att i en eller annan form återupprätta de generellt verkande 
spelreglerna för bebyggelseutvecklingen, som tidigare har funnits i 
t. ex. lokala byggnadsordningar, utgör därför enligt min mening ett 
viktigt mål ur antikvarisk synvinkel: dels för att motverka tvära kast i 
bebyggelseutvecklingen, dels för att upprätthålla vissa grundläggande 
historiska karaktärsdrag i bebyggelsen. Det kan t. ex. gälla att vissa 
arkitektoniska principer hos enskilda hus kan vidmakthållas inom ett 
större område, vad gäller våningshöjder, takformer, entréförhållanden, 
material och färg etc.

En sådan fasthet i förutsättningarna för byggandet verkar kunna 
innebära fördelar för de flesta. För kulturmiljövården innebär det att 
beslut som fattats för att säkra egenskaper i bebyggelsen för lång tid 
framåt inte plötsligt åsidosätts på grund av tillfälliga ekonomiska eller 
ideologiska konjunkturer. För fastighetsägarna innebär det besked om 
de långsiktiga villkoren för fastighetsförvaltning inom området, en 
mindre osäkerhet vid bygglovhanteringen med större möjlighet att för
utse de antikvariska bedömningarna. Antikvarien får dra ner på sina 
ambitioner att lägga sig i och göra bedömningar i vatje enskilt fall.

De regler som fastställs för bebyggelseutvecklingen genom plane
ring kan inte ifrågasättas i varje enskilt fall, reglerna bör inte bara verka 
långsiktigt utan också generellt. Det handlar alltså om att hitta en regle- 
ringsnivå som föregår civilrättsliga avgöranden med enskilda fastig
hetsägare.

Lokala byggnadsordningar
Kulturmiljövårdens bidrag är att vara konkret - hur ser de strukturella 
egenskaper ut som bebyggelseutvecklingen utgår ifrån, vilka egenska
per är det som skall säkras och stärkas för att befrämja stadens histo
riska läsbarhet. Här gäller det framför allt att lyfta fram strukturella drag 
som kan kodifieras i regler för byggandet.

Bebyggelsen inom vallgravsstråket har utvecklats inom ramen för lo
kala byggnadsordningar som angett våningsantal, gårdsutrymmens 
storlekar, material, vindars inredning, takformema etc. Till dessa bygg
nadsordningar har det funnits planer som angett bl. a. gatubredder, 
torg och kvartersmark. Varje byggprojekt har i princip fått hålla sig 
inom dessa ramar. Efterhand har ramarna blivit omoderna och otill
räckliga när ekonomiska och tekniska möjligheter förändrats, bygg
nadsordningar och planer har då fått justeras.

Under 1900-talet har de lokala byggnadsordningarna förlorat i bety
delse för att helt avskaffas 1959. Varje byggnads lämplighet har däref
ter bedömts för sig i bygglovhantering eller i mindre avgränsade de
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taljplaner. Några mer långsiktigt och generellt verkande spelregler för 
exploatering har inte funnits. Man har länge fått hänvisa till 1866-års 
plan. I viss mån har man försökt kompensera detta med informella pla
ner och beslutsunderlag.

De krav som idag av antikvariska skäl kan ställas i en ”byggnadsord
ning” kommer naturligen att i långa stycken överensstämma med äldre 
byggnadsordningar och planer, det är ju inom dessa reglers begräns
ningar som det vi vill skydda kommit till. Men de gamla byggnads
ordningarnas regler är trots det inte direkt användbara i dagens byggan
de. De ekonomiska och tekniska förhållanden som råder idag kunde 
inte förutses i byggnadsordningarna för över hundra år sedan. Idag är 
det till exempel viljan att bygga högt som behöver begränsas, på C. W. 
Carlbergs tid ville man i stället garantera en minsta byggnadshöjd. Det 
är också så att vissa tekniska och hantverksmässiga utföranden var 
självklara förr genom hänvisning till god byggnadssed, idag måste en 
hel del av dessa förhållanden påpekas särskilt.

Översiktlig planering
Kraven på långsiktig och generellt verkande reglering fokuserar intres
set mot den översiktliga planeringsnivån, inte mot den starkt projektan
knutna detaljplaneringen. Överenskommelser om övergripande viljein
riktning och de yttre materiella ramarna bör göras på en nivå där bebyg
gelseutvecklingen kan behandlas i ett brett perspektiv.

Den översiktliga planeringen skall från kulturvårdande synpunkt å 
ena sidan tillhandahålla en spelplan med konkret angivna gränser för 
framtida förändring, långsiktig hållbarhet och beredskap för många ut
vecklingsalternativ, å andra sidan skall den tillsammans med planering
ens och byggandets procedurregler kunna garantera att rätt ”spelare” 
finns på spelplanen, dvs. bl. a. att den kulturhistoriska kompetensen 
blir företrädd i detaljplanering och bygglovhantering.

Översiktsplanenen har emellertid nackdelar när vi vill åstadkomma 
långsiktigt gällande förutsättningar. Översiktsplanen är ju endast vägle
dande för efterföljande planering. Dessutom kan inte de materiella kra
ven drivas särskilt långt eller detaljeras särskilt mycket. Däremot kan 
översiktsplanen hänvisa till konkret utformade (kultur-)miljöprogram 
eller fullföljas genom fördjupning av översiktsplanen, och i förekom
mande fall fastställas genom områdesbestämmelser. Förhållandet mel
lan den översiktliga planeringen och de juridiskt bindande avtalen på 
mer detaljerad nivå är av avgörande betydelse.

Områdesbestämmelser
Om många av kulturmiljövårdens frågor lämpligen bör behandlas och 
konkretiseras på översiktlig nivå (översiktsplan och fördjupad över
siktsplan) så inställer sig frågan vilka möjligheter det finns att ge beslu
ten om kulturmiljön en starkare ställning i efterföljande planering och 
bygglovhantering? Det finns behov av att ge långsiktigt fastlagda ramar 
för bebyggelseutvecklingen som kan fixera vissa egenskaper i den ”his
toriska staden” utan att för den skull lägga en hämsko på förvaltningen 
av dess byggnader. Det vill säga både långsiktighet och flexibilitet.
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Skall man gå efter läroboken verkar områdesbestämmelser vara det 
perfekta verktyget för en sådan reglering. Områdesbestämmelserna av
ser i första hand att reglera befintlig bebyggelse, innehållet kan varieras 
utifrån det man vill reglera, de kan användas som förberedande åtgärd 
inför ett detaljplanearbete och ersättas av en sådan vid genomförande av 
ett större projekt.

Men är det så? Vore det möjligt att använda sig av .områdesbestäm
melser för att styra förhållandena inom vallgravsstråket? En passbit 
mellan översiktlig planering och detaljplan står i vilket fall som helst på 
önskelistan.

Flexibilitet

Inledningsvis formulerade jag behovet av att på den översiktliga plane
ringsnivån hålla öppet för olika utvecklingsmöjligheter. Planering be
skrevs som en ständigt upprepad sökprocess i pendling mellan identifi
kation av värden och konsekvensanalyser av olika handlingar. Det 
handlar bland annat om att ta beslut vi rätt tillfälle, på rätt nivå. För 
kulturmiljövårdens del innebär det att avgörande beslut i antikvariska 
frågor inte kan alltid kan tas på översiktlig nivå, att de måste komma in 
i ett senare skede, kanske i ett byggskede. Anledningen kan vara att 
man vill behålla en tillräcklig öppenhet, så att de materiella kraven på 
sikt inte kommer att uppfattas som ”en död hand” över området. En så
dan flexibilitet kräver dock att kulturmiljövården får möjlighet att följa 
upp rambesluten genom att senare delta i den konkreta problemlös
ningen på handlingsnivån (detaljplaneläggning, bygglovhantering).

Flexibiliteten är inte bara ett krav för att tillfredställa byggherrarnas 
behov av att kunna möta oförutsedda situationer. Även antikvarien har 
behov att låta planeringen fortgå, att inte låta kunskapsprocessen av
stanna. Även om bevarandeambitionema inskränker sig till att gälla en 
historievetenskaplig bedömning så kommer de nämligen att förändras 
över tiden. Varje urval och bedömning även inom vetenskapen är tids
beroende och utgör en tolkning utifrån tillgängliga fakta, gällande vär
deringar och teorier. Det är med andra ord inte bara bebyggelseutveck
lingens skiftningar och de förändrade hotbilderna som gör att vi måste 
understryka att planeringen är en process som inte en gång för alla kan 
producera fixerade mål, utan också själva den kulturhistoriska bedöm
ningen. Detta innebär inte att man skall avstå från att konkretisera kul
turmiljövårdens krav i den fysiska planeringen, bara att tidsbundenhe- 
ten är en ofrånkomlig förutsättning.

Den viktiga detaljen och genomförandet
Förutsatt att vallgravsstråket undgår fler stora ingrepp liknande det nya 
Basar Aliance vid Kungstorget, så ligger de stora hoten mot vallgravs- 
stråkets karaktär som ”historiskt stadsparti” i de små och kontinuerliga 
förändringarna; i själva genomförandet av enskilda projekt och i det lö
pande underhållet.
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Det finns därför behov att bevaka kulturmiljövårdens intressen även 
på dessa nivåer, i projektering, bygglovhantering och genomförande. 
Jag har tidigare kortfattat berört problemen med att ställa specifika krav 
på bevarandet när det sker i en stadsdel som präglas av sina ombygg
nader och förändringar, och som dessutom hela tiden förändras. Anti
kvariska ställningstaganden blir här vanskliga.

Med de särskilt höga krav som gäller inom vallgravsstråket och som 
manifesterats både genom lokala bevarandebeslut och genom den stat
liga riksintressemarkeringen räcker inte de övergripande spelregler som 
kan fastläggas genom översiktlig planering och eventuella områdesbe
stämmelser. Kulturmiljövårdens aspekter måste ofta följas upp i de en
skilda projekten.

En möjlighet är att antikvarien deltar i bygglovhanteringen. Det stäl
ler krav på erfarenhet av projektering i en utsträckning som åtminstone 
på kort sikt kan vara svår att tillgodose. Här finns också en uppenbar 
konflikt mellan önskemålen om långsiktighet på översiktlig nivå och 
anspråk på att lägga sig i genomförandet. Risken finns också att de få 
antikvarier som har kompetensen att arbeta med bygglovhantering och 
projektering blir så upptagna med detta att de inte har tid för de övergri
pande och strategiska frågorna. Önskemålet om att i vissa fall uppskjuta 
antikvariska avgöranden till projektens genomförande kvarstår dock.

Det är emellertid inte bara (eller kanske ens främst) historieveten- 
skaplig kompetens som behövs för ett bra resultat vid ombyggnad och 
tillägg. De största problemen ligger oftast i att få lämplig ingenjörs- och 
hantverkskompetens. Det måste finnas kunskap om de äldre husens 
tekniska verkningssätt och om det hantverksmässiga utförandet. Det 
behövs en möjlighet att kräva ingenjörer och hantverkare med god kun
skap om äldre hus i enskilda projekt.

Dokument och process

I avsnittet ”Stadens läsbarhet och mångfald” har jag med karta, text och 
bild skissmässigt fokuserat några av de drag i bebyggelsen som utgör 
läsbara (bevarade) historiska spår i dagens stadsbild. Åtgärder som vid
tas i bebyggelsen bör prövas med avseende på om de försvårar respek
tive underlättar denna läsning. En liten detalj i gatans behandling kan 
ibland ha avgörande betydelse för att göra ett grundläggande drag i sta
dens struktur tydligt: Behandlingen av korsningarna längs Södra Larm
gatan påverkar upplevelsen av den äldsta stadens yttre gräns mot be
fästningsverken. Det är till synes obetydliga detaljer som annars kan 
vara svåra att hävda, men som genom en samlad analys och redovis
ning lättare kan ges en högre prioritet i bevarandearbetet.

De drag i bebyggelsen som detaljen förtydligar kan sättas in i större 
sammanhang: vad representerar denna stadsbildning och stadstyp i 
Sveriges historia, hur förhåller den sig till internationella motsvarighe
ter etc. Därmed skapas linjer från det partikulära till det generella, från 
den lokala detaljen till de internationella sambanden.
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Metoderna för att åskådliggöra och precisera sambandet mellan det 
historiska skeendet och kulturmiljövårdens fysiska anspråk kan utveck
las betydligt längre än idag är vanligt Men om dessa dokument kan gö
ras så bra (tydligt, konkret, relevant, detaljerat, preciserat, motiverat 
etc) att de direkt kan användas av planerarna för sammanvägningen 
mellan olika anspråk på stadens användning, uppstår en risk: Antikva
rien kan få en alltför passiv roll i planeringsprocessen om dokumentet 
och expertunderlaget betonas - an behöver inte delta när underlagsma
terialet väl är klart. Det kräver att andra planerare sätter dokumentens 
innehåll i arbete på ett sådant sätt att uppkomsten av gemensamma vi
sioner gynnas och så att samverkande intressen blir tydliga. Det är lätt 
att se hinder i den processen: Skillnader i kompetens, språk och ut
tryckssätt; bebyggelseutvecklingens tvära kast och planeringsproble
mens snabba förändring; planerarens arbetssituation med tidspress och 
många intressen att bevaka etc.

Trots allt tror jag dock att det är viktigt att satsa på att ta fram bra och 
tydligt underlagsmaterial, att producera planeringsdokument för olika 
planeringsnivåer. De problem jag ser beror möjligen på att jag anlägger 
ett för kort tidsperspektiv. En allmän höjning av kunskapsnivån på lång 
sikt är kanske den enda vägen till framgång?

lBjur, Hans & Carl-Johan Engström 1993: Framtidsstaden. Diskussion om 
planering för bärkraftig stadsutveckling. BFRT12:1993. Stockholm, s. 57ff.

^Stadsbildens förändringar (1985), Göransson, Jonas & Gunilla Lagerqvist & 
Peter Sjömar & Finn Weme. Chalmers tekniska högskola, Arkitekturens teon och 
historia 1985:1. Göteborg.

3Skönare stad. Projekt. (1989), Ett miljöförbättringsprogram. Göteborgs 
stadsbyggnadskontor, Vallgravsträket, delrapport som underlag för detaljplan (sept 
1992), Göteborgs stadsbyggnadskontor.
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Vall gravs stråket 
- skydd av värde?

Rune Elof sson

Grunden
Översiktsplan för Göteborg (ÖP)
Grunden för den kommunala planeringen läggs av naturresurslagen 
och plan- och bygglagen. I dessa stadgas bl a att det är varje kom
muns skyldighet att ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Översiktspla
nen är ingen juridisk handling som en detaljplan men är desto mer en 
politisk handling - en politisk viljeinriktning: Den politiska viljein
riktningen i frågan hur de allmänna intressena skall vägas mot de 
enskilda i kommunens planering.

I det koncept till Översiktsplan för Göteborg som ställts ut under 
hösten -93 och som kommer att antas av kommunfullmäktige under 
1994 finns de översiktliga spelreglerna för planeringen i Göteborg 
angivna.

Obligatoriskt innehåll i ÖP
I plan- och bygglagens 4:e kapitel och l:a paragraf anges det obliga
toriska innehållet i översiktsplanen.

Översiktsplanen ska ta upp de allmänna intressena och kommunens 
bedömning av hur de i stora drag bör tillgodoses.

Grunddragen i avsedd användning av mark- och vattenområden ska 
redovisas. Hit hör fördelningen av bebyggelse- och grönområden, 
strukturfrågor, stadsförnyelse, kommunikationer och mellankommu- 
nala frågor.

Grunddragen i bebyggelseutvecklingen ska anges, dvs vilka regler 
som gäller för bebyggelsens tillkomst, förändring och bevarande.

För områden som är av riksintressee ska kommunen visa hur den av
ser att tillgodose riksintresset.

Översiktsplanen kan ta upp fler frågor än de obligatoriska. Kommu
nen har möjlighet att ge översiktsplanen en samordnande roll för hela 
kommunens planering.

Vad är allmänna intressen?
Vissa hänsyn måste tas när beslut fattas om planläggning och lokali
sering av bebyggelse, anläggningar mm. Det är hänsyn till gemen
samma och långsiktiga intressen. Lagen kallar dem allmänna in
tressen.

Lagarna ger ramen för kommunernas handlingsfrihet. Reglerna om 
allmänna intressen är allmänt hållna för att ge utrymme för en lokal 
uttolkning och anpassning. De sociala och samhällsekonomiska må
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len betonas, liksom omsorg om miljövärden (min kurs.) och hushåll
ning med mark- och vattenresurser.

Planläggning och beslut om bygglov ska främja en från allmän syn
punkt lämplig utveckling. Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till grundläggande krav på hälsa, 
markförhållanden, kommunal service, energiförsörjning etc. Kravet 
på hälsa och säkerhet är så grundläggande att staten har rätt att ingripa 
om kommunen inte beaktar detta tillräckligt. I naturresurslagen anges 
att områden och verksamheter som ska skyddas så långt som möjligt 
särskilt skall redovisas. För vissa av verksamheterna kan områdena 
vara av riksintresse. I dessa har staten möjlighet att ingripa om inte 
kommunen säkerställer riksintresset i sin planering. Kommunens 
förslag till översiktsplan ska granskas av länsstyrelsen. Av dess 
granskningsyttrande framgår om riksintresset till godosetts tillräckligt 
enligt länsstyrelsens bedömning. Vilka områden som är av riksin
tresse bedöms av de centrala statliga verken, t ex Naturvårdsverket 
och Riksantikvarieämbetet.

Bortsett från riksintressena är beskrivningen och vägningen av de all
männa intressena kommunens tolkning, som inte kan överklagas. 
Kommunens vägning mellan olika allmänna intressen har därför stor 
betydelse.

Naturresurser och riksintressen
I den fysiska riksplaneringen utpekades områden av riksintresse som 
skulle säkerställas i den kommunala planeringen. Kommunen antog 
ett åtgärdsprogram för riksintressena i Göteborg. Regeringen beslöt 
1979 om fullföljande av riktlinjerna för hushållning med mark och 
vatten. Regeringen ansåg att det åtgärdsprogram som föreslagits för 
Göteborg följde riktlinjerna. Länsstyrelsen har sett över och kom
pletterat riksintressen i enlighet med naturresurslagen.

I ”Natur- och kulturvårdprogram för Göteborg 1979” har kommu
nens bevarandeintressen inventerats. Där har föreslagits åtgärder för 
att tillgodose bevarandekraven. För kulturhistoriskt värdefull bebyg
gelse finns ”Bevaringsprogrammet” från 1976, kompletterat 1987.

Överbyggnaden
Ett både konkurrenskraftigt och bärkraftigt Göteborg
Hur Göteborg vill hantera den långsiktiga utvecklingen framgår även 
det av översiktplan -93. Här följer ett utdrag:

”Visionen om det framtida Göteborg måste omfatta en mängd olika 
aspekter. Samhället är mångfasetterat och därmed också framtidsbil
den. Vi har valt att utgå från ett par aspekter som ofta beskrivs som 
motpoler inför framtiden. Den ena handlar om Göteborgs möjligheter 
att konkurrera på EU:s villkor, den konkurrenskraftiga staden som 
värnar sina medborgares möjligheter till utkomst och sysselsättning. 
Den andra tar upp frågan om vår långsiktiga överlevnad, hur miljö
problemen ska lösas och resurserna räcka för kommande generationer 
i den bärkraftiga staden.

En nyckelfråga i översiktsplanen handlar om möjligheten att tillgodo
se både kortsiktiga och långsiktiga behov. Kan vi utveckla Göteborgs
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möjligheter att konkurrera på EU:s villkor i den konkurrenskraftiga 
staden och samtidigt slå vakt om våra gemensamma resurser för kom
mande generationer i den bärkraftiga staden?

Vår uppfattning är att det inte bara är möjligt utan också nödvändigt 
att utveckla ett Göteborg som är både konkurrenskraftigt i det korta 
perspektivet och bärkraftigt i det långa. Det är dessutom den enda 
vision som kan få politisk legitimitet.

Ett sådant Göteborg skulle, när det gäller utveckling av bebyggelsen, 
framför allt innebära:

- En försiktighet i att bygga ut helt nya perifera bostadsområden.
- Stopp för utspridning av bebyggelse i områden där avståndet till 
kollektivtrafiken är stort.
- Förtätning i centrala lägen och i befintliga bebyggelseområden, men 
med stor hänsyn till grönytor.
- Koncentrerad bebyggelse i attraktiva lägen.

Riktlinjer och rekommendationer för byggande
Översiktsplanen tar även upp riktlinjer och rekommendationer för 
byggande. Under rubriken ”Områden med stora kulturvärden” upptas 
kulturlandskap, värdefulla bebyggelsemiljöer och fomlämningar vilka 
ger inblick i göteborgsbygdens historia och skilda utvecklingsskeden.

Göteborgs kommunfullmäktige har antagit flera översiktliga program 
av intresse för kulturmiljövården:

Bevaringsprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (1976) 
innehåller områden och enstaka byggnader för tiden fram till 1930. 
Bevaringsprogrammet kompletterades 1987 med områden och enstaka 
byggnader för tiden 1930-1960, med enstaka institutionsbyggnader 
samt med viss äldre bebyggelse. Industri bebyggelse ingår som en vik
tig del i 1987 års urval.

Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg (1979) innehåller för
utom natur- och friluftsliv även kulturlandskap och landskapsbilds- 
analyser.

I Värdefulla miljöer i Göteborg (1986) avgränsades områden enligt då 
gällande byggnadsstadgans § 38.

Områden med stora kulturvärden som ingår i dessa tre program har 
setts över och anpassats till Plan- och Bygglagens bestämmelser.

Byggnader skyddade genom särskilda bestämmelser redovisas under 
”Byggnadsminnen”.

Förutom generella rekommendationer anger ÖP följande: ”Vid den 
allmänna lämplighetsprövningen och vid utformning, lokalisering, 
mm, skall särskild hänsyn tagas till områdets och byggnadernas kul
turhistoriska värden. Byggnader och områden som tas upp i beva
ringsprogrammet är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt 
och får inte förvanskas enligt PBL 3 kap 12 §. För vissa av områdena 
kan områdesbestämmelser bli aktuella för att säkerställa översikts
planens syfte”.

Under rubriken ”Förordnanden och reservat anger ÖP bl a följande:
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”För stora områden inom Göteborg gäller förordnanden, som har 
utfärdats av länsstyrelsen eller av statliga myndigheter och som på
verkar markanvändningen.

Byggnadsminnen. Enligt kulturminneslagens kapitel 3 kan läns
styrelsen förklara en byggnad, park eller annan anläggning såsom 
byggnadsminne om den har ett mycket stort kulturhistoriskt värde. 
Byggnadsminne får inte ändras utan länsstyrelsens tillstånd och det 
skall vårdas och underhållas i enlighet med skyddsföreskrifter.

Statliga byggnadsminnen. Enligt förordningen om statliga byggnads
minnen kan regeringen förklara en byggnad, park eller annan anlägg
ning som tillhör staten såsom statligt byggnadsminne om den är 
synnerligen märklig genom sitt eller omgivningens kulturhistoriska 
värde. Skyddsföreskrifter utfärdas i likhet med byggnadsminnen”.

I ÖP anges att Vallgravsstråket ingår i ett område som är av kultur
historiskt riksintresse.

Så långt översiktsplanen och synen på staden på makronivå. Vilket 
genomslag får denna på den del av staden vi här studerar, nämligen 
Vallgravsstråket? Hur tillvaratas och säkerställes det allmänna in
tresset här?

Cityplanen
Ytterligare en politisk viljeinrikting finns och som ligger till grund för 
stadens syn på City där Vallgravsstråket ingår nämligen Cityplanen 
från 1987. Hierarkiskt ligger denna plan mellan översiktsplanen och 
detaljplanen som en fördjupad översiktsplan och är även den styrande 
för detaljplaneringen utan att ha någon juridisk bärighet. Samråd 
genomfördes 1990 och ambitionen är att den ska ligga färdig för 
antagande 1994. Den är styrande på grund av sin politiska tyngd och 
att den har vunnit acceptans även bland näringsidkarna i City. Flera 
olika utredningar ligger till grund för denna cityplan; här ingår ett 
flertal intervjuundersökningar, seminarier mm.

Kommunens budget för 1993 och flerårsplaner 1994 - 1995
I kommunfullmäktiges budgetbeslut anges de politiska huvudlinjerna 
inför det politiska arbetet. Under rubriken ”Mark och bostäder; levan
de stad/regionens utveckling” heter det bl a:

”Samverkan mellan staden, fastighetsägare och andra intressenter 
skall fördjupas när det gäller att utveckla, förnya och försköna Göte
borg. Det typiskt göteborgska måste bevaras för kommande genera
tioner. Det är viktigt att bygga vidare på de traditioner i stadens 
utveckling som finns genom det unika läget nära havet. För att 
Göteborg även i framtiden skall vara en vacker stad måste stadens 
särart bevaras. Särarten ligger såväl i stadsbilden som i byggnaderna. 
För att öka attraktionskraften i city måste goda förutsättningar för 
handel och ett varierat utbud av verksamheter skapas i stadskärnan. 
Ett attraktivt city kräver en god tillgänglighet. Det är därför viktigt att 
cityplanens intentioner kan förverkligas”.

Detta kan naturligtvis sägas vara politisk retorik. Men denna skriv
ning anger mycket av det klimat som onekligen sättes av den politiska 
majoriteten i staden. Mycket av det politiska arbetet går ut på att föra
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fram Göteborg som ”en attraktiv stad”. I detta begrepp för även 
politiker nu in att staden skall vara vacker och att stadens unika 
karaktär skall bevaras och utvecklas. ”För att skalbaggen skall kunna 
lyfta krävs en gynnsam vind ”(Peter Curman).

Ekonomi
Vad händer när de politiska och ekonomiska fronterna möts? Vilken 
”vind” uppstår då? Den ekonomiska fronten är i detta fall både en 
samhällsekonomisk och privatekonomisk.

Vi kan konstatera att den övergripande politiska ambitionen och den 
övergripande ekonomiska ambitionen inte innebär någon konflikt: 
båda är lika intresserade av att bygga en attraktiv stad, även i den 
bemärkelse som omnämnts ovan. Det särpräglade, unika, har idag 
även ett marknadsvärde. Konflikten blir tydlig när man kommer in på 
kvarters- och på husnivå. Där blir det tydligt vad man lägger i 
begreppet ”attraktiv”. Samma ord kan ha helt olika innebörd. Här blir 
även konflikten tydligare tredelad: politisk - samhällsekonomisk - 
privatekonomisk. Krasst uttryckt kan sällan samhällsekonomin idag 
stötta en politisk ambition - exempelvis i en bevarandefråga - om den 
privatekonomiska ambitionen är att riva. Fastighetsägarens rätt att 
nyttja sin fastighet ställs emot det intrång i markanvändningen en 
reglering kan innebära.

Det förtjänar att påpekas att i Sverige är det faktum att om en bygg
nad har ett kulturhistoriskt värde är detta en belastning - ett intrång - 
inte en tillgång för fastighetsägaren. I det avseendet är (nog) Sverige 
unikt.

Konsekvenser för Vall gravsstråket
Detaljplanen och ekonomin
Vallgravsstråket omfattas i huvudsak av en detaljplan från 1866 
(detaljplanen för Kungstorget ändrades 1975). Den garantiregel för 
äldre detaljplaner som tillkom i samband med plan- och bygglagens 
tillkomst 1987 är numera borta. Endast återuppföranderätten finns 
kvar. Denna rättighet ligger som en grund - även inom riksintresset. 1 
en detaljplan kan kommunen enligt 5 kap 7 § PBL föra in tvingande 
detaljerade bestämmelser för en fastighet, för att säkerställa ett 
bevarande eller styra utformningen av en tillkommande byggnad. 
Såvitt jag vet är det ännu inte rättsligt prövat huruvida en bestämmel
se om detaljutformning i en detaljplan avsevärt (min kurs.) försvårar 
pågående markanvändning (enl PBL 14 kap, 8 §, p 3). Hur långt 
egentligen kommunens ”planmakt” sträcker sig är ett intressant ämne 
att analysera. Jag kan dock konstatera att om en detaljplan fastställes 
mot en fastighetsägares vilja, detta mycket ofta leder till skadestånds
anspråk. Under tiden dessa rättsliga tvister pågår läggs en död hand 
över en stadsdel, ett kvarter eller en byggnad som till slut kan göra att 
operationen ur kommunens synpunkt kan lyckas men att patienten 
dör.

All lagstiftning är skriven utifrån en normalsituation. Plan- och 
bygglagen har sedan sin tillkomst mest existerat i ett klimat med 
extremt uppdrivna fastighetsvärden och ersättningsanspråk från fas
tighetsägare. När fastighetsvärdena böljar nå mera rimliga nivåer har 
även det samhällsekonomiska utrymmet för ersättningsingsinsatser 
minskat. Frågan inställer dock om utrymmet är mindre nu än tidigare.
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Sett i ljuset av de samhällsekonomiska möjligheterna kan man fråga 
sig om detaljplanen är ett lämpligt instrumentet att säkerställa ett 
allmänt - i detta fall ett kulturhistoriskt - intresse?

Kopplingen översiktsplanen - detaljplanen
Kommunen vill självklart inte fatta sådana beslut som gör att man 
hamnar i skadeståndssituationer.

Hur kan översiktsplanens ambition få genomslag i den juridiska 
handling som detaljplanen utgör? Och utan att kommunen hamnar i en 
skadeståndssituation? Det krävs, tror jag, ett aktivt planeringsin
strument på nivån mellan översiktsplanen och detaljplanen. Stadens 
vilja på stadsdelsnivå kan uttryckas genom fördjupade översiktspla
ner, miljöprogram och kvalitetsprogram. Genom dessa kan staden 
uttrycka vad staden vill med det aktuella området. Dessa program 
godkännes politiskt och får därmed - även de - politisk legitimitet. 
Genom denna typ av program kan även kommunen till en del upp
fylla det pedagogiska ansvar man har att sprida kunskap och förståelse 
för staden, dess historia, värden och dess framtid. I dessa program kan 
exempelvis de kulturhistoriska värdena tydliggöras, förklaras och 
motiveras. I dessa program kan man fastlägga vad som är kultur
historiskt intressant och varför.

Dessa program kan ligga till grund för diskussioner mellan kommu
nen och berörda fastighetsägare. I dessa diskussioner kan de gemen
samma intressena utkristalliseras liksom var konflikterna finns. Förde
len med denna typ av ”positiv forhandlingsplanering” ligger i att par
terna börjar diskussionerna före detaljplanebehandlingen och att kom
munen vet vad den vill innan dessa förhandlingar börjar. Förfarandet 
kan - naturligtvis - kritiseras för att all forhandlingsplanering är av 
ondo för kommunen och att kommunen i och med detta automatiskt 
hamnar i ett underläge. Oavsett om det är i detta skede eller i detalj- 
planeskedet som förhandlingar genomförs nödgas vi konstatera att 
ekonomin sätter ramarna för dessa förhandlingar.

I detta läge blir detaljplanen med tillhörande beskrivning och genom
förandebeskrivning en bekräftelse och ett juridiskt kontrakt mellan 
parterna.

Planeringen och Vallgravsstråket
Låt oss se på den ”antikvariska” ambitionen med V all gravsstråket: 
Man vill åstadkomma fasta spelregler som omfattar:

1. Differentiering - komplexitet - begränsad skala
2. Långsiktiga och generella spelregler
3. Reglering av kompetenskrav
4. Rivning
5. Ombyggnad och restaurering
6. Trafik - bilar
7. Vattnets betydelse

1. Differentiering - komplexitet - begränsad skala
För stadsdelen är det viktigt att ha kvar ett differentierat utbud av lo
kaler och bostäder - större och mindre butiker, saluhallar etc. PBL 
medger inte att man i detaljplan för in bestämmelser om storlekar på 
lokalytor, endast storlekar och typ av lägenheter kan stadgas i de
taljplan (PBL 5:7.3). Man får meddela bestämmelser om en byggnads
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användning - dock får de inte utformas så att en effektiv konkurrens 
motverkas.

För att i någon mån råda bot på tomtsammanslagningar och för att 
styra så att butiks- och bostadsentréer vänds mot gator och torg kan 
man i detaljplan föra in bestämmelser om principer för fastighetsin
delning och ”annan utgång mot allmäna platser”. Bestämmelser som 
inte medger lokalsammanslagningar genom fasti ghetsskilj ande brand
mur kan inte föras in i detaljplanen. Om bestämmelser om brand- 
avskiljning och rökgasbegränsning uppfylles har inte kommunen rätt 
att neka bygglov för en sådan åtgärd.

En antikvarisk ambition att styra vissa verksamheter till vissa bygg
nader och lokaler kan uttalas i en fördjupad översiktsplan eller i ett 
kvalitetsprogram. Någon möjlighet att föra in detaljplanebestämmel- 
ser om detta medger inte PBL.

2. Långsiktiga och generella spelregler
Här fyller de tre ovannämnda planinstrumenten en viktig roll. Den 
fördjupade översiktsplanen fyller på stadsdelsnivå den viktigaste 
rollen: att ge kunskap, förståelse, legitimitet och kontinuitet åt spel
reglerna hos de olika parterna som påverkar stadens förändring. En 
enskild fastighetsägare, eller för den delen en enskild byggnads- 
nämndsledamot, kan alltid hemställa om ändring av en detaljplan (= 
spelreglerna) hos byggnadsnämnden och det är obetaget nämnden att 
besluta om att en sådan ändring ska utföras. Utan medvetenhet och 
kunskap om varför spelreglerna ser ut som dom gör är det mycket lätt 
att misstag görs.

3. Reglering av kompetenskrav
Att kräva att endast kompetent folk skall medverka i forandringspro
cessen är av naturliga skäl ett önskvärt såväl som ett självklart krav. 
Möjligheten finns att få in detta krav i den genomförandebeskrivning 
som enligt PBL 6:1 skall åtfölja detaljplanen. Om detta är en garanti 
för att det slutliga resultatet är i linje med detta planmässiga krav på 
kompetens är dock inte lika självklart. Detta är återigen avhängigt av i 
vilket klimat detaljplanen tillkommit. Är man överens är detta inget 
problem, är man inte överens kan detta krav bli - om det fastställes - 
till en Pyrrhusseger. Ett annat sätt är att i program peka ut vikten av 
den efterlysta kompetensen och få ömsesidig accept på detta och 
sedan i detaljplan i enlighet med PBL 5:7.1 - 8:6.3 utöka lovplikten 
för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Sedan kan man i samband 
med bygglov och tillsyn se till att åtgärderna för vilka man söker lov 
är och blir kompetent utförda.

4. Rivning
En lugnare byggmarknad utan den extrema överhettning och krav på 
avkastning, förväntningsvärden, ersättningsanspråk och synen på 
äldre hus som ”foradlingspotentialer”, parat med ett övergripande 
synsätt som redovisats ovan, kan tala för att vi kan förvänta oss ett 
annat klimat framgent där rivning är det sista man tar till när alla 
möjligheter som medger ett bevarande är uttömda. Osvuret är dock 
bäst: människan har en sällsynt förmåga att glömma tidigare misstag 
och experter har som bekant den egenheten att sällan göra små miss
tag.

Förbud mot rivning kan införas i detaljplan. Och även om rivnings
förbud saknas i plan ger PBL 8:16 ett starkt stöd för att vägra rivning
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vid enskild lovprövning. Här kommer återigen anspråk om ersättning 
in. Denna är i princip mellanskillnaden mellan en bevarad/ombyggd 
byggnad och en ny byggd i enlighet med gällande plan för likvärdigt 
ändamål. Se vidare ovan om ekonomi.

Återigen krävs en medvetenhet om värdena i den befintliga bebyggel
sen hos alla inblandade parter. Ligger inte denna medvetenhet som 
grund för planeringen kan säkert gamla misstag komma att upprepas. 
Hur få fram denna medvetenhet? Ovanstående brett förankrade pro
gram är en möjlighet, även om den självfallet är otillräcklig. PBL/ 
NRL bygger på ett gemensamt ansvar hos kommun och enskilda för 
bevarande och förändring av bebyggelse och miljö. Att producera 
miljöprogram räcker inte - på sikt. Med dessa som en grund krävs 
många samverkande åtgärder för att nå ut.

5. Ombyggnad och restaurering
PBL 3:13 anger om underhåll för kulturhistoriskt värdefull bebyggel
se att den ska underhållas på ett sätt som gör att dess särart bevaras. 
Till underhåll räknas åtgärder som bevarar en byggnads egenskaper 
men inte sådana som tillför nya eller ”som avsevärt förlänger bruks
tiden”. För ombyggnad, restaurering och underhåll kan skyddsbe
stämmelser föras in i detaljplan. Dessa bestämmelser kan medföra 
krav på ersättning. Kravet på långsiktiga och generella spelregler gör 
att en detaljplan bör ha en livslängd gärna överstigande genom
förandetiden - som kan förlängas. Detta ihop med det antikvariska 
grundkravet att bevara ”ombyggnadskomplexiteten” gör att frågan in
ställer sig om detaljplanen är det mest verkningsfulla planerings
instrumentet i en miljö präglad av förändring. Att tydliggöra vad som 
är viktigt att föra vidare i bebyggelsen görs bäst i fördjupade över
siktsplaner och miljöprogram.

6. Trafik - bilar
Den Cityplan som omnämns ovan handlar även om tillgänglighet - 
hur människor ska kunna komma till City. Med kollektivtrafik, bilar, 
till fots och per cykel. Diskussionerna har varit många och långa - 
konflikterna även de - med Kungstorgsgaraget som en kulmen. Syn
sättet på bilismen i City och som Cityplanen präglas av är att bilismen 
måste vara på Citys villkor. Cityplanen ger även rekommendationer 
för hur biltrafiken skall organiseras. Den fördjupade översiktsplanen 
för Vallgravsstråket visar på vilka möjligheter till gestaltning av den 
fysiska miljön denna organisation ger - ”på gatstensnivå”. Ambitionen 
är att rensa kajkanterna från bilar och att ge kajerna till folket åter.

Detaljplanen blir - till sist - det slutgilitiga kontraktet på trafiklösnin
garna i och med att mycket av trafiken i det aktuella området är för
sörj ninstrafik till och från affärer och verksamheter i City.

7. Vattnets betydelse
Att föra vattnet närmare staden är något som genomsyrar mycket av 
de planeringsinsatser på fördjupad översiktsplanenivå som görs i 
Göteborg, exempelvis Norra och Södra Älvstranden, Götaleden och 
Vallgravsstråket. Betydelsen av ett enskilt stadsbyggnadselement kan 
lyftas fram på denna planeringsnivå. Översiktsplanen kan endast näm
na vattnet på en övergripande nivå. På detaljplanenivå endast som 
vattenområde med ev byggrätter för bryggor och ev ankringsplatser 
för husbåtar.
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Kommentarer
Svagheten i lagstiftningen är kopplingen mellan program och detalj
plan. ”Detaljplanen bör grundas på ett program som anger utgångs
punkter och mål för planen” (PBL 5:18). Någon annan koppling 
mellan plan och program finns inte. Ett sätt att göra programmet 
starkare vore att införa ett krav på program och att införa en möjlighet 
att i detaljplanen kunna hänvisa till programmet.

Naturresurslagen och plan- och bygglagen ger stora möjligheter till ett 
bevarande av våra värdefulla miljöer. Lagarna lägger ett stort ansvar 
på kommuner och enskilda att verka för att deras intentioner uppfylls. 
Av denna anledning ger lagarna stora lokala tolkningsmöjligheter. 
Ansvaret skall ligga på kommun och enskilda. De ställer därför även 
krav på de sk aktörerna. Krav på kunskap och medvetenhet. Detta 
krav blir ännu tydligare i tider av allt mer begränsade ekonomiska 
resurer.

Kopplingen lagstiftning - ekonomi blir alltmer tydlig. ”Varmed skola 
vi betala?” är en allt oftare ställd fråga. Den kommunale planerarens 
roll tenderar mer och mer bli den ekonomiske förhandlarens. Plane
ringskompetensen i kommunerna finns nog, men finns den ekono
miska? Lagstiftningen ställer mycket stora krav på ekonomisk kompe
tens i kommunerna. Lagstiftningen är såpass ny att någon ”ekonomisk 
praxis” egentligen inte har utkristalliserat sig. Kunskap om denna 
praxis finns inte samlad, vilket efterlyses.

Lagstiftningen ställer stora krav på kommunerna att ha initiativet och 
veta vad man vill. Planberedskap i form av aktuella genomarbetade 
översiktsplaner kompletterade med fördjupade översiktsplaner, kultur
miljöprogram och kvalitetsprogram måste finnas för att stadens kul
turvärden skall kunna föras vidare.

Planeringsformer och styrmedel - kommentarer
Planering - dvs aktiv planering - innebär beredskap för förändringar. 
Planering innebär vidare hantering av konflikter. För att göra ett kul
turmiljöprogram till ett aktivt planeringsinstrument krävs att det ges 
en tydligare roll och identitet, dvs en tydligare politisk status.

I ÖP för Göteborg talas om att ta tillvara och utveckla stadens identi
tet. 1 detta ingår även ett vårdande - och utvecklande - av kulturmiljön 
även om detta inte uttrycks explicit - vilket ju i och för sig vore önsk
värt.

För att göra kopplingen mellan översiktsplan och detaljplan tydlig 
finns möjligheten att göra en fördjupad tematisk översiktsplan med in
riktning mot kulturmiljövård. Sådana fördjupade planer kan behandla 
olika delar av staden. På denna nivå finns en möjlighet till konkretion 
och tydlighet som inte är möjlig på ÖP-nivå. Detta med tydlighet och 
ställningstagande är nödvändigt för att göra kulturmiljöplaneringen 
trovärdig. I en fördjupad ÖP måste man visa vad som viktigt och 
motivera varför.

Planering är inte en färdig produkt utan en process. Självfallet skall 
även kulturmiljövårdama aktivt delta i denna. Detta förtar ju inte det 
nödvändiga i konkretition och tydlighet - i exempelvis fördjupade 
översiktsplaner.
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Bevarande - förtätning - attraktivitet
Förhållandet bevarande - förtätning - attraktivitet haltar idag. Förtät- 
ningsintresset och attraktivitetsintresset är tydliga i och med att de har 
en så tydlig koppling till det ekonomiska intresset. Så icke beva
randeintresset - ännu. Självfallet finns en konflikt mellan dessa. För 
att hantera denna konflikt (se ovan) krävs att även bevarandeintresset 
blir tydligt.

Områdesbestämmelser eller detaljplan
Tidigare har jag redovisat min syn på detaljplanens roll i planeringen: 
ett juridiskt ”kontrakt” som reglerar det som tidigare överenskommits 
i (i framtiden antagligen obligatoriska) program utifrån kommunens 
politiska viljeinriktning i öp och fördjupade översiktsplaner.

Det är fullt möjligt att ersätta befintliga detaljplaner (dp) med områ
desbestämmelser (ob). En omständlig procedur, men ändå. PBL 
medger för ob bl a att ”ombyggnadsbestämmelser enl PBL 3:10 och 
skyddsbestämmelser enl PBL 3:12 och rivningsförbud får meddelas” 
(PBL 5: 16.4).

Ob garanterar dock inte fastighetsägaren någon byggrätt och ger inte 
heller kommunen någon rätt att lösa mark. Av dessa anledningar kan 
inte ob bli den form av ”kontrakt” som jag vill se dp som. I och med 
att den garanterade byggrätten för gamla dp gick ut 1/7 -92 kan dock 
ob och gamla dp vad gäller byggrätten i någon mån jämställas. Dp har 
dock en större tyngd än ob - även om den är gammal - just av den 
anledningen att den är ett tydligt juridiskt dokument; tydligt inte minst 
för byggherren/fastighetsägaren, ob i tätorter är ett oprövat instru
ment. Att så är fallet inom tätorter med - i alla fall som det har varit 
från 87 och fram till idag - högt exploateringstryck är av ovan nämnda 
anledningar högst förklarligt. Ob gör behovet av program, exempelvis 
fördjupade öp, än mer påkallat. Föreligger ett exploateringsintresse 
inom ett område med ob, och man inte är helt överens, måste 
kommunen göra en detaljplan. Detta kan göra ett område med ob mer 
krångligt.

Att vara tidigt ute
Att kulturmiljövårdens synpunkter så ofta fått stryka på foten i olika 
projekt, trots att det finns både bevarandeprogram och öp, beror - tror 
jag - på att dessa synpunkter kommer in för sent i processen och 
därmed blir till hinder som skall övervinnas istället för till möjlighe
ter. I öp kan den inte finnas och i bevarandeprogrammen finns den 
inte (tyvärr): konkretionen och tydligheten! Att delta i bygglovpröv
ningen som den enda formen av deltagande är meningslöst om man 
har ambitionen att ha en aktiv kulturmiljöplanering. Att vara tidigt ute 
och att delta i processen - från program till slutbesiktning - är förut
sättningar för att få in synpunkter i olika projekt.
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