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Förord

Kommunerna har enligt ändringarna i PBL fått ökade 
krav på att redovisa och beakta kulturvärden i sin pla
nering. Arbete med att aktualisera översiktsplanerna på
går. Vilket underlag från kulturmiljövården efterfrågas i 
den kommunala fysiska planeringen? Hur har de kom
munala kulturmiljöprogrammen fungerat? Är det dags 
att förnya och revidera dessa program eller är det andra 
insatser som borde göras för att integrera kulturvärden i 
dagens kommunala planeringsverksamhet? För att få 
underlag för att diskutera dessa frågor formulerade vi 
ett uppdrag där syftet var att studera programmens be
tydelse för bevarandet och tillvaratagandet av kultur
värden i planeringen. Studien har genomförts av förste 
antikvarie Ann-Charlotte Backlund.

Studien ingår som en fallstudie inom Riksantikvarie
ämbetets arbete med att bygga upp en ”kulturmiljööver
vakning”. Kulturmiljöövervakningen syftar både till att 
få en översikt över tillståndsförändringar i kulturmiljön 
och att följa upp kulturmiljövårdens praktiska arbete.

De slutsatser som redovisas i rapporten är författa
rens egna. Resultatet är intresseväckande och vi kom

mer nu att analysera utfallet och ta ställning till vilka 
insatser som vi anser behöver göras för att lyfta fram 
kulturvärden i den kommunala planeringen. Studien 
diskuterar bl.a. kulturmiljöbegreppet och roll- och an
svarsfördelningen inom kulturmiljövården. Vem bestäm
mer t.ex. vad som är värdefullt? Den diskuterar kultur
miljövårdens praxis att avgränsa värdefulla områden 
kontra att verka för en allmän hänsyn till de kultur
värden som finns överallt - frågeställningar som kom
mer att vara centrala i vårt fortsatta arbete.

Rapporten utgör i första hand ett underlag för beslut 
om inriktningen av vårt fortsatta arbete med stöd och 
råd vad avser kulturvärden i den kommunala plane
ringen. Men den är även av intresse för en bredare krets 
kulturmiljövårdare och fysiska planerare.

Stockholm i mars 1998 

Per-Magnus Nilsson
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Sammanfattning

Fallstudien Kommunala kulturmiljöprograms betydelse 
för bevarande av kulturvärden som presenteras i föl
jande rapport är en begränsad undersökning. Av 120 
kommuner som uppgett sig ha kulturmiljöprogram har 
sju studerats närmare, nämligen Ludvika, Smedje
backen och Avesta i Dalarnas län, Hallstahammar, 
Surahammar och Västerås i Västmanlands län och Karl
skoga i Örebro län. Dessutom har kommunerna Nora 
och Lindesberg, som saknar program, ingått i studien. 
Fallstudien har två syften: dels att belysa programmens 
faktiska betydelse för bevarande av kulturvärden, dels 
att ge ett underlag inför ett eventuellt utarbetande av 
nya rekommendationer avseende kulturmiljöprogram.

Fallstudien har fokuserat på frågor kring program
mens användning i den kommunala fysiska plane
ringen: i översiktlig planering, detaljplanering och 
bygglov. Kulturmiljöprogrammens användning i andra 
sammanhang, som underlag för levandegörande och tu
rism eller dess betydelse för den allmänna opinionen, 
har lämnats utanför studien.

Fallstudien tar sin utgångspunkt i sammanställ
ningen av den enkät till kommunerna som presenteras i 
Kulturmiljöstatistik 1995. Detta material har komplette

rats med fördjupade intervjuer av tjänstemän i ovanstå
ende kommuner. En bakgrund till programarbetet teck
nas också.

Kulturmiljöprogrammen innebär att man värderar 
och avgränsar miljöer. Utarbetandet av kulturmiljö
programmen har lett till att kunskapen om det fysiska 
kulturarvet har fördjupats. Ändå är det så att de flesta 
program behandlar bebyggelsemiljöer - kanske för att 
kommunen i första hand har inflytande över bebyggel
sen - och man har inte till fullo lyckats föra samman 
kulturlandskap, fornlämningar och byggnader.

Fallstudien visar att kulturmiljöprogrammen fung
erar som ett kunskapsunderlag i samband med kommu
nernas översiktsplanering och som en signal till hän
synstagande i bygglovprövningen.

Kulturmiljöprogrammens roll i ett aktivt säkerstäl
lande är däremot begränsad. De har heller inte fungerat 
som handlings- eller åtgärdsprogram för kommunens 
kulturmiljöarbete. Att peka ut miljöer och beskriva dem 
har dock varit betydelsefullt och strategiskt viktigt un
der ett skede där kulturmiljövården knutits närmare den 
fysiska planeringen.
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Bakgrund och syfte

Regionala och kommunala kulturmiljöprogram har fun
nits sedan slutet av 1970-talet. Redan 1978 gick en upp
maning att upprätta program för kulturminnesvården 
från Riksantikvarieämbetet och dåvarande Statens plan
verk till länsstyrelser och kommuner. År 1995 fanns ca 
120 kommunala och drygt 15 regionala kulturmiljö
program. De flesta program färdigställdes i slutet av 
80- eller i början av 90-talet.

Den föreliggande rapporten är resultatet av en fall
studie med syftet att utvärdera vilket genomslag pro
grammen haft för bevarande, säkerställande och hän
synstagande inom värdefulla kulturmiljöer. Fallstudien 
har följaktligen fokuserat på frågor kring programmens 
användning i den kommunala fysiska planeringen: i 
översiktlig planering, detaljplanering och bygglov. 
Kulturmiljöprogrammens användning i andra samman
hang som underlag för levandegörande och turism eller 
dess betydelse för den allmänna opinionen har lämnats 
utanför studien.

Fallstudien tar sin utgångspunkt i sammanställ
ningen av den enkät till kommunerna som presenteras i

Kulturmiljöstatistik 1995 (Statistiska meddelanden Ku 
19 SM 9701). Detta material har kompletterats med för
djupade intervjuer av tjänstemän i nio kommuner (se bi
laga).

Kulturmiljöprogrammens användning har tidigare 
berörts ibland annat det underlag till PBL utredningens 
delbetänkande Miljö och fysisk planering (SOU 
1994:36) som togs fram av Riksantikvarieämbetet och 
den enkät som Svenska Kommunförbundet gjorde till 
kommunerna 1993.

Fallstudien är en del av Riksantikvarieämbetets nya 
arbetsområde, kulturmiljöövervakning. Med kultur
miljöövervakning avses att genom statistik, bevaknings- 
områden och avgränsade projekt följa tillståndet i kul
turmiljön samt de faktorer och redskap som påverkar 
detta. Studien är dessutom ett underlag inför ett even
tuellt förnyande av råd och riktlinjer för kulturmiljö
program. För det sistnämnda syftet är det vitalt att klar
lägga vad man från centralt håll avsåg att programmen 
skulle vara och hur de blivit.
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Kulturmiljöprogrammen - en bakgrund

Kulturminnesvård - kulturmiljövård

Under 1970- och 80-talen har kulturminnesvårdens verk
samhetsområde vuxit. Från att handla om de enskilda 
kulturminnena och avgränsade miljöer kom intresset 
och uppmärksamheten mer än tidigare att ägnas åt 
kulturvärdena allmänt, vare sig de återfinns i våra stä
der och tätorter eller på landsbygden. Denna vidgning 
av innehållet hörde ihop med det ökade intresset för 
kulturvärdena och med de starka politiska markering
arna av kulturmiljöns betydelse, av en historisk dimen
sion i det ständigt pågående samhällsbygget.

I 1988 års kulturmiljöproposition valde regeringen 
som en konsekvens av det nya synsättet - att målen för 
verksamheten är vidare än tidigare - att markera detta 
genom införandet av ett nytt begrepp, kulturmiljövård. I 
instruktionen för riksantikvarieämbetet och i enhets- 
benämningen på länsstyrelserna ersattes kulturminnes
vård på samma sätt av det nya kulturmiljöbegreppet. 
Kulturminnesvård kom därmed att beteckna det 
kärnområde inom kulturmiljövården som rör de särskilt 
värdefulla kulturminnena, i första hand de som skyddas 
genom kulturminneslagen.

(Fritt efter Margareta Biörnstad i Kulturmiljövård 1:89.)

Kulturminnesvårdsprogram/kulturmiljöprogram har till
kommit både före och efter det namnbyte som markerar 
det nya synsättet varför orden i det följande används 
som synonyma begrepp.

Kulturmiljövårdens underlag

För att kunna bedriva antikvarisk verksamhet krävs att 
kulturmiljövården har ett kunskapsunderlag, oftast i 
form av inventeringar. Inventeringsarbete har bedrivits 
ända sedan 1600-talets Rannsakningar efter Antikvite
ter, åren 1667-84. Detta arbete som gällde forn- 
lämningar hade sin motsvarighet i den inventering på 
byggnadsområdet som resulterade i Suecia Antiqua, 
som utkom åren 1661-1717.

Fornminnesinventeringen i modern tappning inleddes 
1938 efter ett riksdagsbeslut. Detta är en generellt upp
lagd inventering där alla synliga fornlämningar, för

utom i Riksantikvarieämbetets register, successivt redo
visas på Ekonomisk karta över Sverige. Byggnadsin- 
venteringar har bedrivits över vissa byggnadskategorier 
under hela 1900-talet bl.a. i Nordiska museets regi, men 
också av Riksantikvarieämbetet och olika stadsmuseer. 
Ett annat exempel på en inventering är Sveriges kyrkor 
som startade 1912 och som resulterat i ett stort antal 
monografier över olika kyrkor. Under 1970- och 80-ta- 
len intensifierades inventeringsverksamheten på 
byggnadssidan, även om det är mycket få områden som 
totalinventerats.

Ett helt nytt skede för den antikvariska verksamheten 
uppstod i och med den fysiska riksplaneringen som in
leddes med en inventering över olika sektorers markan
språk, 1969. Redovisningen skulle för sektorns del ske i
1. större områden av betydelse för kulturminnesvården,
2. kulturhistoriska miljöer av stor betydelse samt
3. enskilda kulturminnen av stor betydelse.

Den sistnämnda kategorin visade sig vara alltför de
taljerad för den fysiska riksplaneringen och arbetet fo
kuserades för första gången på allvar kring områden 
och miljöer.

Kulturmiljöprogram

Progra'm (grek. pro'gramma, offentlig kungörelse), 
kungörelse om den plan och ordning, som skall följas 
vid en offentlig festlighet (...) ledande grundsatser och 
syftesmål.

Kraven på samordning mellan olika samhälliga nivåer 
och sektorer för att åstadkomma ett bevarande av kul
turvärden ledde fram till tankarna på ett kulturmiljö
vårdens programarbete.

Samhällets insatser på kulturminnesvårdens område har 
också ökat under senare år men ännu saknas ett långsik
tigt program för verksamheten. Ett sådant program be
hövs för att resurserna skall kunna fördelas och arbets
insatserna samordnas.

(Till kommuner och länsstyrelser 1978.)
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En bakgrund till kulturmiljöprogrammen finner man i 
Margareta Biörnstads redogörelse Kulturminnesvårds- 
programmen - återblick och syfte.

När länsstyrelsen vid omorganisationen 1976 blev re
gional myndighet för kulturminnesvården och de första 
länsantikvarierna tillträdde, var det (...) ganska natur
ligt att man tog upp frågan om att upprätta särskilda 
regionala sektorsprogram för kulturminnesvården. Man 
behövde en samlad kunskap och ett stöd i arbetet, ett 
basmaterial att utnyttja för flera olika ändamål. Men 
det skulle också gå att bygga vidare på, att bygga ut i 
olika riktningar och komplettera efter hand.

Ämbetets höstmöte 1977 ägnades helt åt program
frågan och våren därpå började man inom ämbetet un
der medverkan från regionen, statens planverk, statens 
naturvårdsverk och Svenska kommunförbundet att dis
kutera hur detta riksomfattande arbete med kultur- 
minnesvårdsprogram skulle kunna läggas upp mer i de
talj. Det talades då fortfarande endast om ett sektors
program för länsstyrelsen. Man var visserligen klar 
över att samspelet mellan arbetet på länsstyrelsen och 
kommunernas planering hade stor betydelse men hade 
knappast någon tanke på särskilda kommunala kultur- 
minnesvårdsprogram.

Det var först i ett ganska sent skede, när arbetet med 
riktlinjerna för de regionala programmen hade avance
rat ganska långt, som kommunförbundet började enga
gera sig aktivt för att kommunerna skulle göra egna 
program - och för att tyngdpunkten i programarbetet 
egentligen borde ligga där. Man ansåg visserligen att 
beredskapen i kommunerna vid den här tiden var 
mycket ojämn inför ett sådant arbete och att det skulle 
krävas aktiva insatser från länsstyrelsen för att stimu
lera kommunernas arbete. Men riksantikvarieämbetet 
ställde upp på kommunförbundets linje att arbetet i 
länen borde bygga på ett samspel mellan kommunala 
program och insatser från länsstyrelsens sida.

Avsikten var att programmet skulle utgöra en infor
mativ bas, möjlig att utnyttja i flera sammanhang, men 
att det också skulle vara ett handlingsprogram för 
kulturminnesvården och således innehålla förslag till 
olika konkreta åtgärder. Eftersom den som har att be
sluta om dessa åtgärder inte gör det för en längre tid än 
han själv kan överblicka - eller har mandat till - måste 
handlingsprogrammet ständigt hållas aktuellt eller i 
varje fall ses över med relativt korta intervall - kanske 
ett par tre år. Den del av kulturminnesvårdsprogrammet 
som innehåller kunskapsunderlaget kan däremot ha en 
längre varaktighet - kanske 10 till 15 år.

(Kulturminnesvård 3-4:86, s. 6.)

Hur genomförs kulturmiljöprogrammen?

Kulturmiljöprogrammen var ämnet för Riksantikvarie
ämbetets höstmöte både 1977 och 1985. Höstmötet är 
det forum där sektorns företrädare kan utbyta informa
tion och mötet har fram till 90-talet varit förbehållet 
läns- och landsantikvarier samt Riksantikvarieämbetets 
egen personal.

År 1977 diskuterades metodutveckling för de regio
nala kulturmiljöprogrammen. Representanter för fyra 
län var inbjudna att medverka i arbetet och resultatet 
presenterades under mötet. Detta ledde i sin tur fram till 
det meddelande som i december 1978 gick ut från Riks
antikvarieämbetet och Statens planverk till kommun
styrelser och länsstyrelser.

I meddelandet föreslogs att följande moment skulle 
ingå i programmen:
1. Beskrivning och analys av den fysiska kulturmiljön 

samt formulering av en översiktlig bevarandemål
sättning.

2. Avgränsning och urval av miljöer och objekt av sär
skilt värde.

3. Beskrivning och värdering av hittills genomförda 
bevarandeåtgärder.

4. Genomgång av allmänna förändringar av betydelse 
för kulturminnesvården.

5. Sammanfattning och förslag till huvudsaklig inrikt
ning av arbetet.

6. Åtgärdsdel med förslag till insatser för den närmaste 
tidsperioden/budgetperioden.

År 1984 utgavs Att upprätta program för kulturminnes
vård; vägledning för upprättande av regionala kultur- 
minnesvårdsprogram som var en utveckling av 1978 års 
meddelande. Som kan utläsas av titeln riktade Riksan
tikvarieämbetet sig i denna skrift till den regionala ni
vån. Man såg dock en växelverkan mellan län och 
kommuner framför sig och på några ställen i texten ges 
exempel på hur ett kommunalt program skulle kunna se 
ut. Den kulturhistoriska beskrivningen och analysen ska 
utarbetas i det regionala programmet så att dessa kan 
utnyttjas när de kommunala programmen upprättas. 
Kommunen ska sedan givetvis själv svara för urval och 
innehåll i det kommunala programmet. På längre sikt 
antog man att det regionala och de kommunala pro
grammen skulle komma att överensstämma i många 
stycken - de kommunala kulturminnesvårdspro- 
grammen skulle bli byggstenar i det regionala.

1985 års höstmöte får ses som en lägesavstämning 
av vad som dittills gjorts och vad som aktualiserades 
av de förestående NRL- och PBL-reformerna. Då hade 
inställningen till kulturmiljöprogram svängt så att de 
främst betraktas som en kommunal fråga.

Kulturmiljöprogrammen - en bakgrund 9



Förutsättningarna för den fysiska 
planeringen har ändrats

Sedan vägledningen rörande kulturmiljöprogram kom 
ut 1984 har hela lagstiftningen förändrats radikalt ge
nom införandet av naturresurslagen (NRL) och plan- 
och bygglagen (PBL), 1987.

Genom NRL- och PBL-reformerna fick kommunerna 
ett större ansvar för hushållningen med mark och vat
ten. Flera frågor som aktualiserats genom NRL och PBL 
har tidigare knappast alls beaktats i kommunal plane
ring. Av översiktsplanen ska man kunna förstå hur kom
munens politiska ledning avser att behandla olika all
männa intressen och vilken utveckling av mark- och 
vattenanvändningen och bebyggelsen som kan väntas i 
kommunens olika delar. NRL är en s.k. paraplylag vil
ket innebär att lagens skyddsområden och principer gäl
ler vid beslut enligt en rad andra lagar, däribland PBL.

I PBL betonas det lokala ansvaret genom en förstärk
ning av det kommunala planmonopolet. Kommunernas 
detaljplaner fastställs inte som tidigare av länsstyrelsen. 
De regionala myndigheternas inblandning inskränks till 
att bevaka hanteringen av riksintressen, hälsa- och 
säkerhet och mellankommunala intressen. Detta har 
medfört att behovet av relevant underlagsmaterial för 
den kommunala planeringen blivit alltmer centralt.

PBL ger kommunen möjlighet att
• aktivt utöva sitt ansvar för den fysiska miljön.
• förenkla och underlätta för enskilda medborgare.
• rationalisera sin egen verksamhet och organisation.

Också kulturmiljövårdens speciallagstiftning sågs över 
och förnyades i slutet av 1980-talet (SOU 1988:950). 
Kulturminneslagen som blev resultatet innebar inget 
egentligt nytt mer än att man samlade flera äldre lagar 
till en lagstiftning. Kulturminneslagen har inte heller 
någon större betydelse i samband med kulturmiljö
programmen, eftersom denna lagstiftning skyddar en
skilda objekt mer än samlade miljöer och dessutom 
hanteras av regionala och centrala myndigheter. Kultur
minneslagen ligger inte under NRL-paraplyet.

Följderna av lagstiftningen inom kulturmiljöområdet 
har 1994 på ett intressant sätt analyserats av Ivar Eklöf, 
avdelningschef vid Riksantikvarieämbetet: ”1 stället för 
att såsom andra statliga sektorer på mark- och miljö
området, ha tillgång till regleringsinstrument för att ge
nomföra sektorsintresset där detta var prioriterat, så 
fick kulturminnesvården del i ett kommunalt samord
ningsinstrument. Detta betydde i sak att samhället inte 
tänkte sig ett sektoriellt genomförande av den vidgade 
omsorgen om det yttre kulturarvet. Man avsåg istället 
att åstadkomma detta genom samordning. Staten var 
högsta planeringsövervakare och kunde bevaka att in
strumenten inte användes på något olämpligt sätt i 
riksintresseområden. Men det var ändå bara en defensiv 
bevakning. Initiativrätten till att aktivt utnyttja den fy
siska planeringens spelmöjligheter var sedan länge ett 
kommunalt privilegium (det sk kommunala planmono
polet).” (Samhällsplaneringen som kulturvårdare?, s. 18.)
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Kommunernas kulturmiljöprogram i statistiken

Vilka kommuner har gjort 
kulturmiljöprogram och när?

Den följande sammanställningen bygger på en post
enkät till landets kommuner som gjordes av SCB på 
uppdrag av Statens Kulturråd i samarbete med Riksan
tikvarieämbetet och Svenska Kommunförbundet under

oktober månad 1996. Av landets 288 kommuner sva
rade 272 på enkäten. Enkäten ställdes till respektive 
kommunledning och enkätsvarens relevans förefaller 
vara beroende av vilken förvaltning som svarade.

Kommunala kulturmiljöprogram 1995. Länsvis fördelning

Län Antal kommuner
totalt i länet med program arbete pågår

Stockholms län 25 17 1
Uppsala län 6 2 2
Södermanlands län 9 4 1
Östergötlands län 13 3 2
Jönköpings län 11 8 -
Kronobergs län 8 4 2
Kalmar län 12 6 -

Gotlands län 1 - -

Blekinge län 5 1 -
Kristianstads län 13 3 2
Malmöhus län 20 7 2
Hallands län 6 6 -

Göteborgs o. Bohuslän 15 12 1
Älvsborgs län 19 9 4
Skaraborgs län 17 5 1
Värmlands län 16 7 1
Örebro län 12 4 4
Västmanlands län 11 6 1
Dalarnas län 15 5 2
Gävleborgs län 10 1 2
Västernorrlands län 7 3 2
Jämtlands län 8 1 1
Västerbottens län 15 4 2
Norrbottens län 14 2 3
Totalt 288 120 36

Källa: Enkät till kommunerna, SCB 1996.
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År 1995 hade enligt enkäten 42 % av kommunerna ut
arbetat kulturmiljöprogram. Det är dock oklart om man 
uppfattat frågorna korrekt eftersom en ordentlig defini
tion av vad som avses med program saknas i enkäten. 
Som jämförelse kan nämnas att enligt den snabbenkät 
som gjordes inför Riksantikvarieämbetets rapport till 
PBL-utredningen 1993, uppgavs att kulturmiljöprogram 
fanns i 23 kommuner i Stockholms län medan enkäten 
för år 1995 redovisar att endast 17 kommuner har pro
gram. Enligt den definition som redovisas i Statistiska 
meddelanden Kulturmiljöstatistik 1995 är kulturmiljö
program en redovisning och värdering av kommunernas 
värdefulla kulturmiljöer.

Av tabellen ovan framgår att kulturmiljöpro
grammen har en relativt jämn spridning över landet 
med en viss övervikt för ett bälte tvärs över mellersta 
Sverige. Hallands län är det enda län där samtliga 
kommuner uppger att de har kulturmiljöprogram. Det 
finns inget uppenbar koppling mellan stort exploa- 
teringstryck och program. I stället förefaller det som 
kommunerna i län med tidiga och omfattande bygg- 
nadsinventeringar, exempelvis Gävleborg och Jämtland, 
bara i enstaka fall har utarbetade kulturmiljöprogram. 
Detta har sannolikt att göra med att man i stället gjort 
genomarbetade inventeringsrapporter. Motsvarande 
tryckta byggnadsinventeringsrapporter finns i Dalarnas 
och Västmanlands län, där man ändå i ett antal fall 
gjort kulturmiljöprogram.

När gjordes kulturmiljöprogrammen?

År Antal program

1976-1980 6
1981-1985 20
1986-1990 50
1991-1995 42

Källa: Enkät till kommunerna.

Av årssammanställningen ovan kan man utläsa att 75% 
av programmen har färdigställts efter 1985. Detta speg
lar troligen en ambition från kommunernas sida att ha 
ett bättre sektorsunderlag i samband med den nya lag
stiftningen, vilket inte minst varit nödvändigt inför ar
betet med kommunernas översiktsplaner.

Författande av kulturmiljöprogram pågick 1995 i 13 
% av de medverkande kommunerna. Dessutom har 
kulturmiljöprogrammen i sju kommuner reviderats och 
revidering pågår i ytterligare nio kommuner.

Kulturmiljöprogrammens innehåll
I programmen finns bl.a. beskrivning/värdering av be
byggelse, kulturlandskap och fornlämningar. Tyngd
punkten i programmen ligger på beskrivning och värde
ring av bebyggelse, därnäst kommer kulturlandskapet. 
Detta speglar sannolikt att de miljöavgränsningar som 
gjorts utgår från den byggda miljön. Ungefär hälften av 
programmen innehåller övergripande mål.

Kulturmiljöprogrammens innehåll 1995

Antal kommuner

Övergripande kommunala 68
mål för kulturmiljön

Beskrivning/värdering av
• bebyggelse 117
• kulturlandskap 98
• fornlämningar 88

Åtgärdsprogram 53

Källa: Enkät till kommunerna, SCB 1996.

53 program innehåller förslag till åtgärdsprogram, dvs. 
i mindre än hälften av kommunerna. När Riksanti
kvarieämbetets höstmöte 1985 hade temat ”Kultur- 
minnesvårdsprogram” konstaterades att åtgärdspro- 
grammet var den del som ännu inte funnit sin form.
(Kulturminnesvård 3-4:86, s. 14.)

Det går inte att utläsa av enkätsvaren huruvida 
åtgärdsdelen är en separat produkt med en kortare livs
längd än själva kunskapsredovisningen.

Av de 120 färdigställda kulturmiljöprogrammen är 
huvuddelen, 107 program, politiskt antagna, i första 
hand av kommunfullmäktige. Merparten, 94 kommu
ner, har också kopplat programmen till kommunens 
översiktsplan.

Ungefär hälften av de kommuner som svarat på en
käten uppger att de endast delvis har tillräckligt kultur
historiskt underlag för behandling av översiktsplan, de
taljplan, områdesbestämmelser och bygglov. Flertalet 
kommuner uppger att de anlitar länsmuseet som extern 
kompetens. Trots detta är det endast få kommuner som 
har avtal som reglerar vad museet ska utföra för kom
munen.
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Kommunernas uppföljning
Nedanstående tabell är en redovisning av hur många 
kommuner som genom åren följt upp värdefulla miljöer 
och hur detta gjorts. Sammanställningen avser här utpe
kade kulturmiljöer generellt, inte bara sådana som redo
visats i kulturmiljöprogram.

233 kommuner uppger att de kontinuerligt följer upp 
utpekade kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 189 kom
muner har under årens lopp gjort detaljplaner respektive 
113 områdesbestämmelser med skyddsbestämmelser. Ett 
flertal kommuner har inte haft uppgifter och Stockholm 
har inte svarat alls.

Vad gäller säkerställande är statistiken långt ifrån hel

täckande, då endast 145 kommuner angav att de haft så
dana uppgifter tillgängliga när enkäten besvarades. Bl.a. 
finns ingen av storstadskommunerna med. Enkäten redo
visar att det under 1995 gjordes detaljplaner/områdes
bestämmelser med skyddsbestämmelser för 1 144 hus i 
117 kommuner. Det finns också andra orsaker till att 
denna uppgift har begränsad relevans. I några fall verkar 
kommunerna missförstått frågan och svarat på vilket an
tal byggnader som säkerställts fram t.o.m. 1995 i stället 
för under 1995. Ett stort antal av de skyddade byggna
derna fördelas också på ett fåtal kommuner. Det kan här 
vara fråga om speciella miljöer, såsom hela Luleå 
Gammelstad där flera hundra byggnader skyddats i ett 
sammanhang.

Kommunernas uppföljning av kulturhistoriskt värdefulla miljöer

Uppföljning genom ... Antal kommuner

• rekommendationer i kommuntäckande översiktsplan 193
• rekommendationer i fördjupade översiktsplaner 152
• bestämmelser i detaljplaner 189
• bestämmelser i områdesbestämmelser 113
• miljöprogram/liknande rådgivningsskrifter 46
• informationsskrifter till fastighetsägare 64
• annat 30

Källa: Enkät till kommunerna, SCB 1996.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader som säkerställts eller fått visst skydd i kommunerna under 1995

Antal byggnader Antal kommuner

Skyddsbestämmelser/preciserade egenskapsbestäm- 
melser i antagna detaljplaner/områdesbestämmelser

1144 117

Allmänna hänsynsbestämmelsers i antagna detaljplaner/ 
områdesbestämmelser

630 89

Utökad lovplikt i antagna detaljplaner/ 
områdesbestämmelser

1818 102

Källa: Enkät till kommunerna, SCB 1996.
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Fallstudien

Metod

Fallstudiens uppläggning
Den föreliggande fallstudien är en intervjuundersökning 
där ett antal frågor ställts till kommunernas företrädare 
för kultur-, respektive plan/byggnadssidan (se bilaga 
och källförteckningen). Personurvalet har utgått från 
vilka av kommunens tjänstemän som själva ansett sig 
hantera de aktuella frågorna. En skivelse skickades in
ledningsvis till kommunens kulturhandläggare och 
stadsarkitekt eller motsvarande varefter telefonkontakt 
togs inför ett personligt möte.

Intervjusituationen kan inte betraktas som vetenskap
lig i meningen att frågor och följdfrågor hanterats på 
samma sätt i samtliga fall. Det är mer rättvisande att 
tala om personliga samtal med olika företrädare för 
kommunerna. Det är väsentligt att påpeka att undersök
ningen baseras på de intervjuades uppfattning om 
kulturmiljöprogrammets effekter. Det är alltså inte sä
kert att denna uppfattning får stöd vid en mer objektiv 
bedömning. Därefter har de faktauppgifter som kunnat 
erhållas kompletterat samtalet inför den följande analysen.

I denna fallstudie, liksom i alla intervjusituationer, 
finns metodsvårigheter. Den mest uppenbara är den re
lation som byggs upp under ett samtal där det kan 
handla om att gå intervjuaren till mötes och säga det 
som förväntas eller omvänt att intervjuaren bara hör 
det han eller hon vill höra.

Samtliga 21 intervjuade personer i kommunerna har 
vid ett första tillfälle intervjuats en och en, eller i några 
fall tillsammans, under 1-11/2 timme. Därefter har en 
sammanställning av intervjun översänts till de inter
vjuade tillsammans med frågorna för en komplettering 
och kommentar. I samband med detta ombads de också 
lämna vissa grundfakta om respektive kommun samt en 
organisationsplan. De kommunala tjänstemännens svar 
har följts upp i telefonintervjuer med antikvarier på läns
styrelsernas kulturmiljöenheter och länsmuseerna.

Intervjuaren har mötts av en beredvillighet och ett 
intresse att diskutera de aktuella frågorna. I flera fall 
har det upplevts som om det varit uppskattat att få be
röra problem och resultat med någon utomstående.

Under arbetets gång uppstod också behovet av mät
bara faktorer såsom hur många bygglov som lämnats

och hur stor planverksamheten varit i kommunen. Dess
utom var det intressant att se hur långt ett eventuellt för
nyat översiktsplanearbete kommit.

Som stöd för arbetet med fallstudien organiserades 
en mindre referensgrupp inom Riksantikvarieämbetets 
kulturmiljöavdelning. Gruppen samlades under 
undersökningsskedet varje vecka för en diskussion kring 
vad som framkommit i kommunerna. Under rapport
arbetet har gruppen läst och kommenterat resultat och 
utkast.

Kommunurval
Kommunerna valdes inom en region där förhållandena, 
såväl kulturhistoriskt som exploateringsmässigt, över
ensstämmer eftersom skillnaderna mellan programmen 
vad gäller metod och genomslagskraft då bör bli tydli
gare. Urvalet har gjorts så att det dessutom berör tre 
län, nämligen Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. 
Av de nio kommunerna är det tre som 1995 uppgivit att 
de inte har kulturmiljöprogram - nämligen Nora, Lin
desberg och Avesta. Det visade sig emellertid vid inter
vjutillfället att Avesta kommun har ett manus som mot
svarar Ludvika kommuns icke tryckta program.

En fallstudie kan aldrig vara fullständig och valet av 
kommuner kan inte ge full representativitet. Ambitionen 
är inte heller att urvalet skall vara strikt vetenskapligt - 
vi valde helt enkelt på ett sätt som vi trodde skulle ge 
maximal utdelning utan att alltför mycket styra resulta
tet. (Se sidan 15.)

Kommunerna har valts inom ”mellanskiktet” i 
Kommunförbundets kommungruppsindelning. Gles
bygdskommunerna, liksom de rena landsbygdskommu
nerna, har valts bort då bedömningen gjorts att exploa- 
teringstrycket inom dessa är så litet att det är svårt att 
bedöma kulturmiljöprogrammets verkan.

Vi har dessutom valt bort kommuner där enda för
ändringen sammanhänger med infrastruktursatsningar. 
Exploateringarna måste kunna påverkas av kommunens 
egna politiker.

Fallstudien ska inte uppfattas som en recension av ett 
antal kulturmiljöprogram eller kommuners sätt att arbeta.
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Kommuner Kulturmiljöprogram år Kommungruppsindelning

Karlskoga 1979 reviderat 1989 industrikommun
Nora - övr. mindre kommuner
Lindesberg arbete pågår medelstor stad

Surahammar 1987 industrikommun
Hallstahammar 1985 industrikommun
Västerås 1988 större stad

Smedjebacken 1992 industrikommun
Avesta 1996 medelstor stad
Ludvika 1990 medelstor stad

Kommunernas storlek och organisation
De nio kommunerna har mycket olika organisatoriskt 
utseende. Storleksmässigt skiljer de sig också från var
andra.

I de flesta kommuner har de senaste tio åren innebu
rit betydande organisatoriska förändringar. Inom de nio 
aktuella kommunerna finns sammanslagna kultur- och 
fritidsförvaltningar, köp- och sälj organisationer och 
sammanslagna miljö- och byggförvaltningar, såväl som 
renodlade förvaltningsorganisationer. På det politiska 
planet finns t.ex. Surahammar som bara har en 
myndighetsnämnd och kommunstyrelse medan andra 
kommuner bibehållit ett mer traditionellt nämnd
utseende.

Flera av de berörda kommunerna - Lindesberg, Väs
terås, Smedjebacken och Ludvika - har egen antikva
risk kompetens. I några av kommunerna arbetar i dag 
stadsarkitekten på konsultbasis, som i Surahammar och 
Hallstahammar, eller fungerar som både stadsarkitekt 
och chef för en mycket större förvaltning, där det sist
nämnda kan ta merparten av tiden. Så är fallet i Nora, 
Smedjebacken och Karlskoga.

Betydelsen av olika politiska och förvaltningsorgan- 
isatoriska förhållanden är svåra att i en kortare under
sökning klarlägga och genomskåda. Det sannolika är 
att den kommunala organisationens uppbyggnad i vissa 
fall spelar utomordentligt stor roll medan den i andra 
inte alls påverkar hur specifika frågor behandlas. Lars- 
Åke Everbrand, kulturchef i Avesta, anser till exempel 
inte att kommunens sammanslagning av skola, barnom
sorg, fritid och kultur till en bildningsstyrelse spelat nå
gon roll alls för kulturmiljövården.

Dalarnas län

smedjeb;

Västmanlands län

Surah;

Örebro län

Areal och folkmängd 31 december 1990

Kommun Areal/km2 Folkmängd Inv/km2

Karlskoga 470, 9 33 869 72
Nora 622, 3 10 516 17
Lindesberg 1382, 1 24 663 18

Surahammar 344, 2 11 381 33
Hallstahammar 171, 1 16 628 97
Västerås 956, 3 119 761 125

Smedjebacken 953, 3 13 282 14
Avesta 615, 0 24 832 40
Ludvika 1500,7 29 421 20

Källa: Statistisk årsbok 1992.
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Kulturmiljöprogrammens utarbetande 
och innehåll

Kulturmiljöprogrammens tillkomst
I fem fall av sju är programmen skrivna av respektive 
länsmuseum på uppdrag av kommunen. Undantagen ut
görs av Karlskoga samt Västerås som båda haft en 
kommunal projektledning, vilken i sin tur knutit exper
ter till sig. I några av kommunerna har det funnits en 
kommunal referensgrupp som gått igenom länsmuseets 
text- och avgränsningsförslag.

Kommunerna har vanligen i sin beställning inte klart 
preciserat vad man vill ha för material och vilken mål
grupp man avser - om programmet är tänkt som internt 
underlagsmaterial eller om det ska tryckas som en bok 
och spridas till allmänheten.

I de flesta kommuner föregås programmet av en tidi
gare sammanställning av en befintlig byggnadsinvente- 
ring. Vanligen har byggnadsinventeringen tryckts som 
sockenvisa sammanställningar.

Av nedanstående tabell kan utläsas att olika parter 
varit drivande inför tillkomsten av programmet. I 
Smedjebacken kom initiativet till programmet ifrån 
kulturförvaltningen (KUN). Orsaken var att det i den ti
digare sammanställningen av byggnadsinventeringen 
(1980), gjord av Roland Andersson på Dalarnas mu
seum, saknades underlag för Smedjebackens tätort.

Avesta kommun, som hellre vill kalla sitt otryckta 
material för en inventering än ett program, beställde 
detta av Dalarnas museum 1982. Det färdigställda ma
terialet överlämnades till kommunen 1996. Invente
ringen var ett uppdrag till länsmuseet från den gamla 
byggnadsnämnden (BN).

I Ludvika är kulturmiljöprogrammet beställt av 
byggnadsnämnden och grundar sig på en tidigare inven
tering. Programmet var enligt Börje Larsson på Lud
vikas mark- och planeringsenhet en gemensam beställ
ning till museet från Ludvika och Smedjebacken och det 
var antagligen inte så tydligt om kommunerna avsåg en 
inventering eller ett program.

I Surahammar var byggnadsnämnd, kulturnämnd 
och hembygdsföreningarna drivande bakom kultur
miljöprogrammet. Avgränsning av kulturmiljöer påbör
jades i samband med arbetet med att avgränsa riks
intressemiljöer i många län. I samband med detta skrev 
dåvarande länsantikvarien Henry Simonsson i Väst
manland ett brev till samtliga länets kommuner och 
uppmanade dem att göra kulturmiljöprogram.

Programmen i undersökningen har färdigställts mel
lan 1985 och 1996 (se sid. 15). Tillkomsten av plan- 
och bygglagen 1987 och kraven på att utarbeta 
översiktsplaner har säkert haft betydelse för att kommu
nerna skulle känna behov av ett fördjupat underlagsma
terial. I Västerås ville kommunen ha programmet innan 
plan- och bygglagstiftningen trädde i kraft 1987. Dri
vande här var stadsbyggnadskontoret.

Kulturmiljöprogrammens status
I Dalarnas län är inget av programmen antaget poli
tiskt. I Ludvika med den klara motiveringen att åtgärds- 
förslagen är för långtgående för att de ska kunna för
ankras politiskt. Även i Ludvikas översiktsplan marke
ras att man vill undvika regleringar utan i stället nå 
lösningar på frivillig basis. ”För att uppnå ett gott 
samarbetsklimat mellan samhället och de enskilda 
måste bestämmelser och restriktioner ses som en sista 
utväg.” (Ludvikas översiktsplan 1990, s. 39.)

Kulturmiljöprogrammens tillkomst

Drivande
BN KUN

Initierat
av länsantikvarien

Utfört av
kommunen

Utfört av
länsmuseet

Tryckt
inventering

Karlskoga X X X X
Nora - - - - - -

Lindesberg - - - - - -

Surahammar X X X X X
Hallstahammar - - X - X X
Västerås X - X X - X

Smedjebacken - X - - X X
Avesta X - - - X X
Ludvika X - - - X X

Källa: Intervjuer hösten -97.
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Inte heller programmet Natur o Kultur i Karlskoga 
har behandlats politiskt även om programmet haft som 
syfte att vara underlag för kommunens översiktsplan 
och därför indirekt fått en politisk förankring.

I samtliga tre kommuner i Västmanland län har 
kommunfullmäktige antagit programmen. Dessa verkar 
inte heller ha ifrågasatts. I Västerås avsåg man egentli
gen att programmet skulle antas i fullmäktige som en 
särskild plan men fick nej av Boverket till en sådan 
hantering.

Utformning, innehåll och val av miljöer

Utformning
Programmen har dels utformats som enkla rapporter, 
dels som rikt illustrerade böcker. Det innebär att kom
munerna haft olika ambition med, och olika mål
grupper för, spridningen. Till Avesta och Ludvika har 
Dalarnas museum lämnat manus till böcker som sedan 
inte tryckts. Manuskripten håller samma form som den 
tryckta boken i Smedjebacken som är den enda som 
även innehåller färgbilder.

I Surahammar och Hallstahammar är programmen 
utformade som kommunala rapporter med maskinskri
ven text även om de mångfaldigats och fått en relativt 
stor spridning. Västerås program har formen av en 
pocketbok med mjuk pärm medan själva åtgärdsdelen 
har maskinskriven text i A4-format.

Karlskogas Natur o Kultur är också en tryckt rap
port även om texten har skrivits in på dator och rappor
ten därför har ett mera bokmässigt utseende.

Kulturmiljöprogrammens innehåll

Innehåll
Beskrivningar
Samtliga program innehåller en övergripande kommun
historik samt miljö- och objektsbeskrivningar. Miljö
erna är i samtliga fall också avgränsade på detaljkar- 
tor. Beskrivningarna rör framför allt bebyggelsemiljöer 
medan det inte är lika vanligt att värdefulla kulturland
skap och fornlämningar behandlas i programmet.

Värderingar
Det ingick inte i Avesta kommuns beställning till läns
museet att gradera miljöerna i lokala intressen A och B, 
vilket Dalarnas museum gjort både i Avesta och Lud
vika. Uppdelningen i olika nivåer är svårhanterlig en
ligt stadsarkitekten i Avesta. Dalarnas museum har valt 
ut miljöerna och skrivit texterna som stadsarkitekten 
därefter lämnat synpunkter på. De olika nivåerna 
motiverades enligt Sven Olsson på Dalarnas museum 
av att man i de äldre inventeringarna skilde mellan rik
sintressen, regionala intressen och lokala intressen, där 
miljöerna skulle remitteras på olika sätt.

Värderingar saknas i fyra av de sju programmen. 
Med värdering avses i detta fall ett förtydligande av 
vad som är av kulturhistorisk betydelse i den aktuella 
miljön. I Ludvikas program kallas detta för bedömning. 
Här är ett exempel från Telningsberg: ”En liten by belä
gen på bergssluttningen med utsikt. En välbevarad gård 
från 1800-talets mitt av kringbyggd karaktär. Det är 
troligen den enda av en i Säfsnäs fordom ganska vanlig 
typ. Stora delar av odlingsmarken hålls öppen. En av 
de numera fåtaliga riorna finns kvar i byn”. (Kultur
landskap och bebyggelse i Ludvika kommun s. 135.)

Kommunhistorik Övergripande mål Miljöbeskrivningar Värderingar Rekommendationer Råd och riktlinjer

Karlskoga ja ja ja ja ja ja
Nora - - - - - -

Lindesberg - - - - -

Surahammar ja nej ja nej ja nej
Hallstahammar ja ja ja nej ja ja
Västerås ja ja ja nej ja nej

Smedjebacken ja nej ja nej ja ja
Avesta ja ja ja ja ja ja
Ludvika ja ja ja ja ja ja

Källa: Intervjuer hösten -97.
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Ett exempel på värdering från Karlskoga: ”Man- 
gårdsbyggnaden är den enda av sitt slag inom kommu
nen. Den är synnerligen välbevarad och ett vackert ex
empel på den schweizerpräglade och dekorativa trä
arkitektur som florerade under 1800-talets andra hälft. 
Även de flankerande uthusen är välbevarade, men upp
förda i traditionell stil. Gårdskaraktären förstärks av de 
övriga ekonomibyggnaderna. Ett bevarande är synnerli
gen önskvärt av kulturhistoriska och miljömässiga skäl.” 
(Natur o kultur i Karlskoga s. 66.)

Rekommendationer
Värderingarna leder fram till åtgärdsförslag eller re
kommendationer. I samtliga undersökta program finns 
förslag till åtgärder av mer eller mindre preciserat slag.
I de flesta fall återfinns åtgärdsförslaget i anslutning till 
miljöbeskrivningen. Endast i Västerås är åtgärdsdelen 
en separat produkt i ett enkelt utförande som antyder att 
den kan komma att revideras, vilket dock hittills inte 
gjorts.

Exempel på detaljerade rekommendationer är dessa 
för Jäder i Avesta kommun: ”Områdesbestämmelser bör 
upprättas för Jäder och miljön kring kyrkan. Bygglov
plikten höjs, så att det krävs bygglov för:

1. Tillbyggnader
2. Omfärgning och andra yttre förändringar
3. Nybyggnad av ekonomibyggnader
4. Rivning av byggnader”.

(Kulturmiljöer i Avesta kommun - en kulturhistorisk in
ventering s. 162.)

De kan också vara mer allmänt hållna och inte refe
rera till någon reglering eller till hur man ska gå till
väga för att uppnå önskat resultat, som i de följande i 
Karlskoga: ”Byggnaderna bör även fortsättningsvis un
derhållas. Fönstren bör få en enhetlig färgsättning. I öv
rigt bör inga exteriöra förändringar företas.” (Natur o 
kultur i Karlskoga s. 91.)

Hur valdes miljöerna?

Länsmuseet Länsstyrelsen Kommunen

Karlskoga X X X
Nora - - "
Lindesberg - " -

Surahammar X X -

Hallstahammar X X -
Västerås X X "

Smedjebacken X - -
Avesta X - -
Ludvika X - -

Vad gäller Ludvikas program har man från kommu
nalt håll ansett att rekommendationerna i åtgärdsför
slaget är för detaljerade. Av denna anledning har man 
inte låtit trycka programmet.

För både Hallstahammar och Surahammar gäller att 
rekommendationerna hänvisar till en föråldrad lagstift
ning som inte går att direktöversätta till den nu gäl
lande.

Fem program innehåller någon form av råd och rikt
linjer vid underhåll och ombyggnad. Råden är inte 
områdesspecifika utan behandlar i allmänna ordalag 
placering, takmaterial, fasader etc. ”Gamla hus skall 
målas med traditionella färger och nyanser.” (Natur o 
Kultur i Karlskoga, s. 240.)

Bara i Smedjebacken finns ”Råd för upprustning av 
slagghus” som anpassats speciellt till områdets förut
sättningar. (Bygden berättar, s. 205.)

Urval
I Västmanland har valet av miljö gjorts i samverkan 
mellan länsstyrelse, länsmuseum och kommun. I både 
Surahammar och Hallstahammar har ett underlag från 
länsstyrelsen och länsmuseet bearbetats inom kommu
nen. I Västeråsbygden står att läsa: ”Länsstyrelsen och 
länsmuseet har svarat för ett omfattande underlagsmate
rial (bl a sockeninventeringarna), som utgör ryggraden i 
det nu framlagda förslaget. Själva programmet har 
gjorts på stadsbyggnadskontoret med konsulthjälp och i 
nära samarbete med länsmuseet, länsstyrelsen och kul
tur- och fritidsförvaltningen ...” (Västeråsbygden, del I, 
s. 7.)

De avgränsade miljöerna i kommunerna omfattar 
endast i undantagsfall industrimiljöer vilket i flera kom
muner uppfattas som en brist och något man önskar 
kompletterat.

Källa: Intervjuer hösten-97.
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Kulturmiljöprogrammens användning

Översiktsplanen
Varje kommun ska enligt PBL ha en aktuell översikts
plan som omfattar kommunens hela yta. Av planen ska 
framgå grunddragen i användningen av mark- och vat
tenområden, kommunens syn på hur den byggda miljön 
skall utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser 
att tillgodose de redovisade riksintressena enligt NRL. 
Det är alltså inom den demokratiskt utarbetade över
siktsplanen som olika sektorsintressen ska redovisas och 
sammanvägas. Översiktsplanen är inte juridiskt bin
dande. En fördjupning av översiktsplanen kan göras för 
avgränsade områden. Inte heller de fördjupade 
översiktsplanerna är juridiskt bindande.

Programmet och översiktsplanen - direkt koppling
I samtliga undersökta kommuner med kulturmiljö
program finns en direkt koppling mellan kulturmiljö
programmet och översiktsplanen. I de flesta fall hänvi
sar man i översiktsplanen till programmet. Varken i Av
esta eller Ludvika var programmet klart när översikts
planen gjordes men miljöavgränsningarna överensstäm
mer ändå mellan program och översiktsplan.

Endast i Lindesberg har man arbetat fram en andra 
generationens översiktsplan, som antogs 1996. I Lindes
berg, som saknar ett kulturmiljöprogram som underlag, 
har kultursekreterare Lars Hagström på Lindesbergs 
museum ansvarat för översiktsplanernas kulturmiljö
avsnitt. De utpekade kulturhistoriskt värdefulla områ
dena i översiktsplanen - förutom riksintressena - har ta
gits fram av honom och har inte diskuterats med läns
styrelsen och länsmuseet. Några miljöer har i Över
siktsplan 96 reviderats i förhållande till den tidigare 
översiktsplanen.

I ett antal kommuner står man inför en aktualitets
forklaring av översiktsplanen. I Nora har man börjat 
arbeta med en ny översiktsplan som ska bli mer miljö- 
inriktad. Eftersom Nora saknar ett kulturmiljöprogram 
som underlag, redovisas under översiktsplanens kultur
miljörubrik endast riksintressemiljöerna men samtidigt 
diskuteras hänsyn till kulturmiljön även inom andra 
områden i de s.k. ortsbeskrivningarna. I Karlskoga ska 
man också knyta översiktsplanen närmare Agenda 21- 
arbetet. Oversiktsplanegruppen diskuterar här en 
åtgärdsdel knuten till översiktsplanen som behandlar 
miljöfrågorna.

Åtgärdsdel
I viss mening kan översiktsplanen sägas ha övertagit 
åtgärdsdelens roll i kulturmiljöprogrammet. ”Åtgärds- 
förslag finns med också i översiktsplanen men proble
met med uppföljning finns också här. Det väsentliga 
med översiktsplanearbetet vilket också gäller kultur

miljöprogram är att man samlar sig - man dokumente
rar vad som sagts och en sammanvägning görs” enligt 
stadsarkitekt Dan Ola Norberg i Avesta.

Sammanvägning av intressen
Intervjusvaren på frågan huruvida översiktsplanen inne
bär en sammanvägning av intressen och hur kulturmiljö
intressena i så fall står sig, har givit väldigt olika svar.

I Lindesberg innebär inte översiktsplanen en direkt 
sammanvägning av intressen, enligt planarkitekt Hans 
Johansson, medan jordbruksintressena fått gå före de 
kulturhistoriska i vissa Avestamiljöer, enligt stadsarki
tekt Dan Ola Norberg. Det sistnämnda gäller även för 
miljöer i Smedjebacken. I Surahammar uppger stadsar
kitekt Gunilla Nygren att rekommendationerna för de 
kulturhistoriska miljöerna i översiktsplanen helt baseras 
på kulturmiljöprogrammet. Stadsantikvarie Jan 
Melander i Västerås anser att ”man tar rimlig hänsyn 
till kulturmiljöerna i översiktsplanen”.

Översiktsplanens författare
I merparten av de undersökta kommunerna har man 
inte använt kulturförvaltningen eller motsvarande som 
medförfattare till översiktsplanen. Ett undantag är som 
tidigare nämnts Lindesberg. Så har till exempel kultur
sidan i Smedjebacken endast påpekat att vissa beskriv
ningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer var tama. 
Rekommendationerna i översiktsplanen har kultur
förvaltningen dock varit med och föreslagit.

Fördjupade översiktsplaner
Fördjupade översiktsplaner föreslås och har också gjorts 
som en uppföljning till översiktsplanearbetet. I detta 
skede krävs ofta ett bättre underlagsmaterial för de 
olika sektorsintressena än vad som finns i exempelvis 
kulturmiljöprogrammet. Så är till exempel en fördjupad 
översiktsplan för Avesta tätort på gång. Kontakt har ta
gits med Dalarnas museum i samband med detta. Till
gängligt kulturmiljöunderlag används dock inte alltid. I 
en fördjupad översiktsplan för Smedjebackens tätort 
togs, enligt stadsarkitekt Sven Andersson, inte enskilda 
byggnaders värden upp eftersom man inte ville ställa 
olika hus mot varandra.

En fördjupad översiktsplan för de centrumnära indu
striområdena är på väg att antas av kommunfullmäk
tige i Västerås. En diskussion om riksintressena och hur 
man ska handskas med dessa har förekommit i sam- 
rådsskedet.

Riksintressen
Kulturmiljövårdens riksintressen redovisas i samtliga 
kulturmiljöprogram med större eller mindre tydlighet: 
ibland som en separat kartredovisning, ibland bara 
nämnt i förbigående i texten kring en viss miljö. I 
översiktsplanerna, där kraven på tydlighet är större,
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Kulturmiljöprogrammens ställning, användning m.m.

Koppling 
till ÖP

Åtgärdsdel Uppföljning av 
ÖP/FÖP

värdefulla miljöer 
DP

(t.ex. i kulturmiljöprogram)
OB

Karlskoga ja nej ja ja -

Nora - - ja ja ja
Lindesberg - - ja ja -

Surahammar ja nej ja ja ja
Hallstahammar
Västerås

(har inte svarat på enkäten) 
ja ja ja ja -

Smedjebacken ja nej ja ja -
Avesta - - ja ja ja
Ludvika ja nej ja ja -

Källa: Enkät till kommunerna 1996.
ÖP=översiktsplan, FÖP=fördjupad översiktsplan, DP=detaljplan, OB=områdesbestämmelser.

presenteras ofta riksintressena under en separat rubrik. 
Beskrivningstexten grundar sig på Riksantikvarie
ämbetets beslutstext som vanligen är underlag även i 
kulturmiljöprogrammet.

Endast vad gäller Hallstahammar har länsstyrelsen i 
sitt granskningsyttrande anmärkt på behandlingen av 
ett riksintresse för kulturmiljövården. Enligt Riksanti
kvarieämbetets beslut skulle riksintresset Hallsta
hammar omfatta en stor del av Bultens industriområde. 
Kommunen var av en annan uppfattning och önskade 
en större flexibilitet för området.

I några kommuner har man skjutit avvägningen mel
lan riksintressen och exploateringsintressen till en plane
rad fördjupad översiktsplan.

Planreglering
Inom de undersökta kommunerna finns generellt detalj
planer i tätorter och samhällen medan det på landsbyg
den vanligen saknas reglering.

När sker reglering och av vem?
Med hänvisning till kommunernas dåliga ekonomi görs 
i princip bara nya detaljplaner när kommunen har en 
exploatör som bekostar planarbetet. Detta innebär att 
planarbetet inte följer någon strategi så att kommunen 
systematiskt gör detaljplan eller områdesbestämmelser 
för alla i översiktsplanen utpekade kulturmiljöer. Detta 
är också en konsekvens av att PBL är genomförande- 
inriktad och att planerna har en bestämd genomför
andetid. En följd av att kommunen inte är initiativta
gare till planarbetet är att det kan vara svårt att föra in 
skyddsbestämmelser. I Västerås säger arkitekt Lars E. 
Persson att inga detaljplaner eller områdesbestämmelser 
har gjorts med direkt anledning av kulturmiljö

programmet, vilket dock inte är detsamma som att 
kommunen aldrig upprättar detaljplaner/områdes
bestämmelser till skydd för kulturhistoriska värden.

Det upplevs av de intervjuade som en brist att man 
aldrig kommer att få resurser att systematiskt göra pla
ner med skyddsbestämmelser. En precisering av de kul
turhistoriska värdena och tillåtligheten för olika åtgär
der skulle därför behövas som riktlinjer för förändringar 
inom ramen för kulturmiljöprogrammet enligt stadsar
kitekt Gunilla Nygren i Surahammar.

Det är inte ovanligt att konsulter utarbetar de nya 
detaljplaner som görs. Endast i begränsad omfattning 
utnyttjas den kulturhistoriska kompetens som finns inom 
kommunen. På kultursidan är man med och diskuterar 
innehållet i planen men bidrar inte med textförslag. En
dast antikvarierna i Ludvika och Västerås verkar ha en 
aktiv roll i planförfattandet.

Vad som regleras - skyddsbestämmelser och anpassning
Beteckningarna ”Q”, och ”q” används i detaljplaner 
för områden eller byggnader som är särskilt värdefulla. 
Om ett värdefullt område har avgränsats i en lagakraft- 
vunnen plan innebär det att denna värdering av områ
dets kvalitet inte senare kan ifrågasättas vid lovpröv
ningen (klagorätten är beskuren). Beteckningen för vär
defull miljö är ”q” samt för rivningsförbud och skydds
bestämmelser ”q” kompletterat med index.

Med skyddsbestämmelser avses regler som föreskri
ver att utpekade delar eller egenskaper hos en byggnad 
eller anläggning inte får förändras, tas bort eller att 
denna skall underhållas på ett visst sätt. För att öka sä
kerheten i skyddet bör bestämmelserna kombineras med 
lovplikt för kritiska åtgärder samt rivningsförbud. 
Skyddsbestämmelser och rivningsförbud kan leda till er
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sättning om fastighetsägaren härigenom orsakas en eko
nomisk skada över en viss gräns. (Boken om detaljplan 
och områdesbestämmelser, s. 95.)

Samtliga kommuner har detaljplaner av varierande 
ålder där man infört q-bestämmelser. En del som till ex
empel i Lindesbergs centrum har ”Q” utan index vilket 
innebär att marken endast får användas för befintlig, 
värdefull bebyggelse - vilket indirekt innebär ett 
rivningsskydd.

För Gamla byn i Avesta upprättades detaljplan med 
skyddsbestämmelser och anpassningsbestämmelser inför 
Bomässan 1991. Dessförinnan var området utlagt som 
industrimark. Nya skyddsbestämmelser kan inte 
komma ifråga i Avesta om de kan leda till ersättnings
anspråk, menar stadsarkitekten. Det sistnämnda kan sä
gas vara giltigt för samtliga kommuner utom Västerås, 
där man i flera fall gjort detaljplaner för att förhindra 
rivning, bland annat av Ångkraftverket och Gamla la
sarettet. I det sistnämnda fallet har förvaltningen lagt 
ned egna medel till bland annat ersättningsutredningen.

I de flesta fall är skyddet för industribebyggelsen 
bristfälligt. Det gäller t.ex. riksintresset Virsbo bruk där 
delar av bruket - men inte fabriksområdet - omfattas 
av detaljplan med q-bestämmelser till skydd för kultur
historiska värden.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser ska kunna antas om kommunen 
vill säkerställa ett syfte i översiktsplanen inom ett be
gränsat område som inte har detaljplan. Områdesbe
stämmelserna har samma karaktär som detaljplane- 
bestämmelser men är tänkta att reglera endast ett be
gränsat antal frågor. Just en förhöjning av lovplikten 
och införande av skyddsbestämmelser inom kulturhisto
riskt värdefulla miljöer är sådant som områdesbestäm
melserna kan användas till.

Nästan samtliga kommuner avser enligt översikts
planen att utarbeta områdesbestämmelser för i första 
hand riksintresseområdena. I intervjuerna uppger dock 
stadsarkitekterna och planhandläggarna att man saknar 
resurser att göra detta. Några kommuners företrädare, 
bl.a. i Avesta, har även framfört att områdesbestäm
melser för riksintressena skulle kunna göras centralt/

regionalt eftersom kommunerna inte prioriterar detta. I 
Karlskoga, Surahammar och Smedjebacken uppger man 
att man inte alls säkerställt riksintressena. I t.ex. Ram
näs i Surahammar har områdesbestämmelser inte 
gjorts, trots en mycket ingående och bra utredning med 
ordentlig analys gjord av Per Anders Johansson och 
bekostad av Surahammars kommun och Riksantikvarie
ämbetet. I Smedjebacken vill man gärna prova en mo
dell där vissa åtgärder kan vara bygglovbefriade under 
förutsättning att sökande uppfyller vissa villkor som 
ställts i planen.

Enligt kommunantikvarie Sören Holmström i Lud
vika är det klart att riksintressena bör skyddas med 
områdesbestämmelser. Där ska riksperspektivet betonas 
och riktlinjer för hur bestämmelserna ska se ut ska for
muleras på länsnivå.

Det har också påpekats av stadsarkitekt Sven An
dersson i Smedjebacken att regleringsarbetet måste 
mogna fram - det kan ofta vara känsligt i byarna med 
utökad lovplikt. Eftersom man själv månat om sitt hus 
vill man inte att någon annan ska lägga sig i.

Ludvika har som en av få kommuner uppgett att 
kommunen är beredd att gå in och göra områdes
bestämmelser även om en exploatering inte är aktuell. 
Samtidigt säger man att man prioriterar information 
framför reglering. I Bergslagsbyn i Grängesberg har 
man gjort områdesbestämmelser inom riksintresse
området. I Gravendal och Strömsdal har kommun
antikvarien Sören Holmström utarbetat underlag till en 
regieringsplan vars status är osäker. Denna vilar för 
närvarande och måste kopplas till områdesbestämmel
ser enligt planerare Börje Larsson på mark- och 
planeringsenheten. Ludvika herrgård är byggnadsminne 
och riksintresseområde men här har man inte utarbetat 
områdesbestämmelser. Trots att en ny restaurang
byggnad är aktuell i närområdet behandlas den endast 
som en bygglovansökan.

I Västerås anser inte stadsantikvarien att det ska 
vara områdesbestämmelser i alla kulturhistoriskt värde
fulla områden eftersom det vore ogörligt. Man har i 
stället samråd i bygglovfrågor som rör dessa miljöer.

Antal byggnader som säkerställts 1995 i några kommuner

Ludvika Avesta Surahammar Karlskoga

Skyddsbestämmelser 0 0 1 0
Hänsynsbestämmelser 1 0 0 0
Utökad lovplikt 0 8-10 0 0

Källa: Enkät till kommunerna 1996. (Övriga kommuner har ej dessa uppgifter tillgängliga.)
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Bygglov
Den 1 juli 1995 förändrades PBL vad galler bygglov
prövningen. Regelförändringen innebär att bygglov
prövningen inskränks till att avse endast en prövning av 
lokaliseringen av en byggnad eller anläggning samt ut
formningen av byggnad och tomt, dvs. främst sådana 
krav som avser den närmare placeringen och gestalt
ningen i yttre hänseende. Detta innebär att lov ska be
viljas om:
• åtgärden är lämplig enligt 2 kap.
• detaljplan inte finns.
• åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser.
• åtgärden uppfyller kraven i 3 kap., 1, 2 och 10-18 §§.

Hänsynsparagraf vid ny- och ombyggnad
Ur kulturmiljösynpunkt är det i första hand en hänvis
ning till hänsynsparagraferna i plan- och bygglagens 
3:e kapitel (1, 10 och 12 § §) som kan komma ifråga 
som motiv för en förändring av ett "olämpligt” bygg
projekt i en oreglerad miljö.

Det gäller generellt att man inte nekar bygglov med 
hänvisning till att objektet ligger inom en i kulturmiljö
programmet avgränsad miljö, men med stöd av pro
grammet kan kommunerna hävda anpassningsfrågor 
och lämplig placering på nytillkommande bebyggelse. 
Det innebär dock inte att handläggarna uppger att de i 
bygglovet behöver hänvisa till en bestämd paragraf i 
PBL utan ofta löses frågan under beredningen av ären
det. I Avesta säger stadsarkitekt Dan Ola Norberg till 
exempel: ”Inom miljöerna finns draghjälp men man 
hävdar anpassning även utanför miljöerna. Det är dock 
inte alltid förvaltningen får politikerna med sig.”

Flera kommuner uppger att programmet fungerar 
som en signal som gör bygglovhandläggaren uppmärk
sam på att här finns något att bevaka - dock är det inte 
alltid klart vad - alltså vad miljön och de enskilda 
kulturminnena tål. År 1995 definierade man i Västerås 
om områdena i kulturmiljöprogrammet från 86 § 
Byggnadsstadgan till s.k. 3:12-områden just för att de 
skulle kunna fungera bättre i bygglovhandläggningen.

Antikvarisk sakkunnig
Till förändringarna i PBL hör också att byggnadsnämn
den kan besluta om att bygg-nadsarbetet kan följas av en 
antikvariskt sakkunnig om detta påkallas av det kultur
historiska värdet. I Västerås har man beslutat om anti
kvariskt sakkunnig i vissa fall. I övriga kommuner har 
man hittills inte fattat något beslut om antikvariskt sak
kunnig.

Remisser
Vad gäller remissförfarandet vid bygglov har frågor 
ställts kring vad som skickats till kommunens kultur
förvaltning alternativt kommunantikvarie och vad som

skickas på remiss till respektive länsmuseum. Flera kom
muner har även sagt sig ha ett nära samarbete med läns
styrelsernas kulturmiljöenheter i dessa frågor. Detta sker 
ofta på informell bas eftersom länsstyrelserna ogärna ytt
rar sig i enskilda ärenden då länsstyrelsen är första 
överprövningsinstans i bygglov.

I en del kommuner går regelmässigt alla bygglov 
inom de kulturhistoriskt värdefulla områdena på remiss 
till kulturförvaltningen. I andra kommuner remitteras 
bara ärenden där bygglovhandläggaren eller stads
arkitekten behöver ett stöd för sin linje. Det brukar 
åligga kulturförvaltningen att samråda med respektive 
länsmuseum. Här följer ett axplock: I Avesta kommun 
fungerar kultursidan endast som remissinstans vid bygg
lovfrågor i sådana hus och miljöer som utpekats i in
venteringen. Stadsantikvarie Jan Melander i Västerås 
har ett bra samarbete med bygglovsidan. När något är 
osäkert får han en kopia och man går ut gemensamt - 
bygglovsidan, länsmuseet och stadsantikvarien. Ekono
misk ersättning utgår inte till Västmanlands läns mu
seum för sådan medverkan. I Lindesberg går de flesta 
remisser till Lindesbergs museum och inte till läns
museet. I Ludvika väljer stadsarkitektkontoret ut bygg
lovremisser inom de utpekade miljöerna och skickar till 
kommunantikvarien. Stadsarkitekt Sven Andersson i 
Smedjebacken skickar remisser till kultursekreteraren 
Pia Hilborn som i sin tur står för eventuella kontakter 
med Dalarnas museum. Bygglov remitteras bara undan
tagsvis till kultursekreteraren John Waller i Karlskoga 
eller till Örebro läns museum.

Rivning
I flera kommuner i dag är kanske det stora problemet 
inte nybyggnation utan rivning av överloppsbyggnader 
och byggnader med stora underhållsbehov, både inom 
och utom planlagt område. Det sistnämnda är alldeles 
särskilt utmärkande i Bergslagen med sitt stora bestånd 
av svåranvänd äldre industribebyggelse. Dessutom har 
man i flera kommuner konfronterats med frågan om 
rivning av efterkrigstidens bostadsbebyggelse. I Ludvika 
t.ex. har 466 lägenheter i flerfamiljshus rivits sedan 
1991. I Smedjebacken har några hus från 1950-talet på 
Malmen rivits och i Karlskoga har man rivit ett hundra
tal lägenheter.

Inom riksintresseområdet Malingsbo-Kloten säljer 
Assi Domän av finntorp och då har det blivit aktuellt 
med rivningar av uthusbyggnader som är svåra att un
derhålla. Det har uppstått en diskussion kring detta men 
det finns inga möjligheter att förhindra rivningar utan 
att detta reglerats i områdesbestämmelser. Ett annat fe
nomen på samma tema har uppmärksammats i Ludvika 
där alla välbevarade uthus i Norhyttan under 1995 sål
des ”på rot” och plockades ned för försäljning någon 
annanstans.

I Västerås har attityderna ändrats efter alla rivningar
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Antal bygglov och antagna detaljplaner i kommunerna 1995

Kommuner Antal bygglov Antal antagna detaljplaner

Karlskoga 245 10
Nora 108 7
Lindesberg 193 2

Surahammar 81/40 2+1 ob
Hallstahammar 137/25 3
Västerås 1000 32

Smedjebacken 232 2
Avesta 300 9
Ludvika 240/48 14

Källa: Intervjuer hösten-97.

på 1960-talet men enligt arkitekt Lars E. Persson finns 
inte någon egentlig förståelse för bevarandet av ASEA:s 
byggnader. Staden har beviljat rivningslov inne i kvar
teret Mimer som ligger inom riksintresseområde när det 
gällt svåranvändbara hallbyggnader. Inom Metallverk
ens miljöer har Outokompu och Skanska sett ett värde i 
bevarandet men här är industribebyggelsen också äldre 
och ”vänligare”.

Råd och riktlinjer
I intervjuerna har nästan samtliga kommunföreträdare 
uppgett att man når de bästa resultaten med upplysning 
och rådgivning och inte med regleringar. Planerare 
Börje Larsson i Ludvika har antytt att det kan vara 
svårt med upplysning om man inte har en samtalspart
ner.

I fem kulturmiljöprogram återfinns generella råd och 
riktlinjer men endast i Västerås har länsmuseet utarbe
tat mer områdesspecifika råd för hur man bygger nytt 
på landet i en särskild publikation.

Flera kommuner uppger att man ofta för rådgiv- 
ningsresonemang vid bygglovgivningen och att man då 
skickar utdrag ur inventeringen och kulturmiljöpro
grammet till bygglovsökanden.

Miljökonsekvensbeskrivningar
En fråga i intervjun handlade om miljökonsekvens
beskrivningar och om kulturmiljöprogrammet är använd
bart som underlag vid utarbetandet av konsekvens
beskrivningar. Sammanfattningsvis har man i de be
rörda kommunerna bara i begränsad omfattning arbetat 
med miljökonsekvenser. I större sådana arbeten behövs 
dock sannolikt ett mer specifikt framtaget material. Så 
har till exempel KTH i Stockholm gjort ett MKB-arbete 
med anledning av den föreslagna Nobelbanan genom 
bl.a. Karlskoga - en eventuell förlängning av 
Svealandsbanan till Oslo.

Slutsatser

Miljöerna i fokus
Kulturmiljöprogrammen fungerar som kunskapsunder
lag i de undersökta kommunerna. I de flesta kommu
nerna har tryckta byggnadsinventeringar föregått pro
grammen. Skillnaden mellan program och inventering 
är att tyngdpunkten i programmen inte lagts vid redo
visningen av enskilda byggnader eller andra objekt utan 
vid avgränsningen, beskrivningen och värderingen av 
miljöer.

Kommunerna tar initiativ till programmen
Kulturmiljöprogrammen är i första hand skrivna av res
pektive länsmuseum. Byggnadsnämnderna har i de 
flesta fall varit drivande och fungerat som beställare av 
programmen vilket antyder att man från planeringshåll 
önskat ett underlag för den fysiska planeringen. Det har 
dock inte alltid klart framgått i beställningen till läns
museet vilken inriktning kulturmiljöprogrammet skulle 
ha. Med tanke på den utformning vissa program fått, är 
det uppenbart att kommunen velat nå allmänheten med 
en produkt i populär form. Allmänheten har dock be
gränsat utbyte av de rekommendationer som vanligtvis 
följer efter varje områdesbeskrivning eftersom dessa är 
avsedda för arbetet i kommunen. Däremot är värdering
arna/motiveringarna som visar vad man månar om från 
kulturhistorisk synpunkt väsentliga för allmänhetens för
ståelse. Indirekt återfinns värderingar i texten i alla pro
gram, men det underlättar läsbarheten när värderingen 
ligger under en egen rubrik och separeras från den 
regelrätta miljöbeskrivningen.

Det bör självklart vara av betydelse för engagemang, 
kunskapsåterföring och utformning om det är kommu
nen som gjort kulturmiljöprogrammet eller inte. Ofta är 
det väsentliga processen och inte slutprodukten i ett ar-
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bete av den här typen. Ju större delaktighet från kom
munens tjänstemäns sida desto bättre fungerar program
met som arbetsredskap. Vid intervjuerna har framkom
mit att om kommunen har egen antikvarisk kompetens, 
kultursekreterare eller kommunantikvarie, använder 
dessa kulturmiljöprogrammet mindre i det dagliga arbe
tet. Man hämtar sin kunskap från många andra håll och 
det som står i programmet känns alltför grundläggande.

Även om kulturförvaltningen eller motsvarande kän
ner ett stort engagemang för kulturmiljöfrågorna och 
dessutom har ansvarsområdet inskrivet i sina regle
menten, så är det sällan härifrån initiativ tas i samband 
med den fysiska planeringen. I stället driver man de nog 
så viktiga levandegörande- och folkbildningsfrågorna. I 
Nora och Surahammar uppger man att bevarande
frågorna helt hanteras av stadsarkitekten.

Avsaknad av åtgärdsprogram
Trots att samtliga kulturmiljöprogram har åtgärdsför- 
slag/rekommendationer är det bara Västerås som kan 
sägas ha ett åtgärdsprogram i betydelsen att så här av
ser kommunen bedriva kulturmiljöarbetet. I stället inne
håller kommunernas översiktsplaner ofta mål och åt- 
gärdsförslag för de olika sektorsintressena. Av de punk
ter som Riksantikvarieämbetet och Planverket ville att 
kulturmiljöprogrammet skulle innehålla, förefaller det 
som om ”Beskrivning och värdering av hittills genom
förda bevarandeåtgärder” samt ”Genomgång av all
männa förändringar av betydelse för kulturminnesvår
den” aldrig behandlats i programarbetet. Däremot kan 
man hitta den typen av avstamp i vissa översiktsplaner.

Sektorsunderlag till översiktsplanen
I översiktsplanearbetet har kulturmiljöprogrammen, där 
de funnits, fungerat som ett sektorsunderlag. Det är pro
grammets miljöer som redovisas i översiktsplanen. En 
genomgång av översiktsplanerna visar att kulturmiljöe
rna i huvudsak fått ett stort genomslag vid kommuner
nas sammanvägning av sektorsintressena. Fyra av sju 
program är antagna politiskt. Huruvida programmen 
antagits politiskt eller ej har i dag mindre betydelse i 
och med att översiktsplanen är politiskt behandlad. Är 
emellertid situationen den att kommunens översiktsplan 
vid sammanvägning av olika sektorsintressen endast tar 
begränsad hänsyn till de kulturhistoriska miljöerna, el
ler ändrar miljöernas avgränsning, uppstår det en oklar
het om politikerna även tagit ställning till sektors
underlaget separat.

Ringa betydelse för säkerställande
Frågor om säkerställande hänger ihop med hotbilden. 
Sedan 1992 existerar inget exploateringstryck i Bergsla
gen. I stället har man i flera kommuner rivit flerfamiljs
hus från främst 1960-talet. Avsnittet om planreglering 
visar att kulturmiljöprogrammet bara undantagsvis lett

till ett aktivt säkerställande i form av regleringar. Det 
sätt planer görs på i dag påverkar möjligheterna att sys
tematiskt lägga in skyddsbestämmelser eller en förhöj
ning av lovplikten. Eftersom man inte skyddar hela den 
utpekade miljön utan endast enskilda hus i en exploa- 
teringssituation kan både kulturmiljöprogrammet och 
byggnadsinventeringen användas som kunskapsunder
lag.

Viktig roll i bygglovhanteringen
I bygglovhandläggningen spelar det faktum att man ut
pekat kulturhistoriskt värdefulla miljöer en stor roll 
oavsett om de återfinns i kulturmiljöprogrammet, inven
teringen eller översiktsplanen. Miljöavgränsningen 
fungerar då som en signal och det är lättare att hävda 
anpassning och varsamhet. Samma resultat kom Riks
antikvarieämbetet till i PBL-utredningen: ”Genom att 
beskriva värdefulla miljöer och byggnader ger samtliga 
kulturmiljöprogram och byggnadsinventeringsrapporter 
signaler om när den uppmärksamme handläggaren eller 
fastighetsägaren ska tillämpa eller rätta sig efter hän- 
synsparagraferna i PBL.” Miljöavgränsningen avgör 
också vad som skickas på remiss till kulturförvaltning 
och antikvariska institutioner.

Försummade industrimiljöer
Kommunerna är angelägna om att det byggs och poli
tiskt är man inte beredd att hindra exploatörer. Det är 
dock inte detsamma som att man från kommunalt håll 
inte ställer krav på nytillkommande bebyggelse. Man 
vill heller inte från politiskt håll försvåra för industrin. 
1900-talets industriella miljöer behandlas nästan inte 
alls i de aktuella kulturmiljöprogrammen trots att de 
undersökta kommunerna är belägna i Bergslagen och 
följaktligen är starkt präglade av metallindustrin. I till 
exempel Karlskoga saknas underlagsmaterial kring 
industrimiljöerna helt. Detta är ett resultat av industrins 
tidigare ovilja att medverka. Ursprungligen ansökte Bo
fors inte heller om bygglov utan anmälde i efterhand på 
årsbasis vad som gjorts.

Det lokala perspektivet
Vid intervjutillfället har frågan ”Hur ser Du på kultur
miljöprogram över huvud taget?” varit utgångspunkten 
för en mer förutsättningslös diskussion, där vad man 
upplever som fattas, som inte fungerar etc., kunde berö
ras. I den diskussionen har det lokala perspektivet på 
miljöerna berörts, som exempelvis i Ludvikas pro
jekt med lokalt kulturprogram för Grangärdebygden. 
Också i Hallstahammar har man tryckt på att skyddet 
av sådana kulturmiljöer som t.ex. Skantzen vid Ströms- 
holmskanal bara har ett berättigande om det kommer 
lokalbefolkningen till del. Det kan sägas vara en kon
troversiell fråga vem som har tolkningsföreträde när det 
gäller värderingen av de lokala miljöerna. Det vanliga
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är ju att det är länsmuseum och länsstyrelse som valt ut 
även de lokala miljöerna eller snarare: dessa miljöer 
”blev över” i riksintressegenomgången. Det kan i vissa 
sammanhang också vara av stort lokalt intresse att ta 
fram vilka kulturmiljöer som kan utvecklas i till exem
pel kulturturistiskt hänseende.

I Smedjebacken refererade kultursekreterare Pia 
Hilborn till Olof Eriksson som funderat över Agenda 21 
med kulturhistorisk bas - en intressant diskussion där 
kulturmiljöfrågor ställs mot resursfördelningen och mil
jön i ett längre perspektiv. Ett långsiktigt hållbart sam
hälle talar också för ett riktigt tillvaratagande av den 
omgivande kulturmiljön. Man bör hålla sig till traditio
nella material med mindre miljöbelastning, att riva är 
samhällsekononomiskt fel och ska man riva så ska det 
ske selektivt och materialet tas tillvara. Eller som arki
tekt Lars E. Persson i Västerås säger: ”Ekodiskussionen 
handlar också om ett uthålligt stadsbegrepp. Den håll
bara staden innebär även att begrepp som skönhet och 
omsorgsfull gestaltning är viktiga inslag.”

Behov av inventeringar och digitaliserade underlag
Vad som också framhålls är att man behöver invente
ringar av olika slag, t.ex. av slaggstenshus i Smedje

backen och på flera håll av industrier. Man saknar 
också kunskaper om husens interiörer. Byggnadsinvente- 
ringarna är i de flesta fall från 70-talet och mycket har 
hänt sedan dess. I Västerås har man t.ex. lagt in forn- 
lämningsregistret digitalt, liksom översiktsplanen. Av 
den nyligen utkomna rapporten Arkeologisk kultur
miljövård och samhällsplanering framgår att 63 % av 
landets kommuner har önskemål om fornlämnings- 
underlag i digital form. Flera påpekar att behovet inte 
är direkt akut men då all karthantering går mot digita
lisering är det nödvändigt att följa med i utvecklingen. 
Flera menar att fornlämningsunderlagen lämpligen bör 
anpassas för ett GIS-system, dit man också skall kunna 
koppla nämnda register och resultatet av utredningar 
m.m. (Arkeologisk kulturmiljövård och samhällsplane
ring s. 120.)

Av ovanstående framgår att ett brett digitalt under
lagsmaterial skulle vara till stor hjälp i handläggningen. 
Då får de tekniska förvaltningarna den digitala kartan 
som en signal till att skaffa sig mer kunskap via kommu
nens kulturmiljöansvariga eller länsmuseet.
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Kulturmiljöprogram och bevarande

Kulturmiljöprogram - sektorsredovisning 
men inte handlingsprogram
I kommunerna finns inte någon entydig definition på be
greppet kulturmiljöprogram. Samma material betecknas 
ibland som inventering eller underlag. Går man tillbaks 
till vad som skrevs på 1970- och 8 0-talen kan man kon
statera att Riksantikvarieämbetet och Planverket ville 
att resultatet skulle bli ett handlingsprogram där det för
tydligades var man behövde fördjupade inventeringar, 
större kunskapsunderlag, säkerställandeåtgärder och 
vårdinsatser. Tanken var att man skulle kunna sam
ordna och ”fördela” arbetet och ansvaret mellan fastig
hetsägare, kommun, länsstyrelse och stat. För att kunna 
göra detta krävdes att man först hade en översiktlig bild 
över regionens respektive kommunens kulturhistoriska 
utveckling. Den otydlighet som kommer till uttryck i att 
man från centralt håll vände sig till både den regionala 
och den kommunala nivån, som har helt olika lagliga 
ingångar, har också präglat arbetet med programmen 
utan att man för den skull klargjort dessa sammanhang.

Faktum är att man i kommunerna sällan kom längre 
än till steg ett - ett sektorsunderlag som redovisar 
kulturmiljövårdens intressen - men inte ett handlings
program. Kulturmiljöprogrammen fungerar som en 
sektorsredovisning och ett samlat kunskapsunderlag. Ut
arbetandet av kulturmiljöprogrammen har lett till att 
kunskapen om det fysiska kulturarvet har fördjupats. 
Ändå är det så att de flesta program behandlar bebyg
gelsemiljöer - kanske för att kommunen i första hand 
har inflytande över bebyggelsen, kanske också för att de 
utvecklats ur byggnadsinventeringarna - och man har 
inte till fullo lyckats föra samman kulturlandskap, forn- 
lämningar och byggnader.

Som en följd av 1970-talets planeringstänkande och 
den fysiska riksplaneringen lades stor vikt vid genom
förandet av ett rullande programarbete, där åtminstone 
åtgärdsdelen skulle ses över och ges förnyad aktualitet 
under varje mandatperiod. I endast 40 % av kultur
miljöprogrammen har åtgärdsdelen genomförts och ef
ter vad som kan utläsas statistiskt har dessa reviderats i 
endast synnerligen begränsad omfattning. Det innebär 
att det som explicit ligger i ordet program, nämligen en 
plan för hur arbetet ska bedrivas, aldrig blev vad det 
var tänkt. Eftersom kulturmiljöprogrammen inte fung
erat som handlingsprogram har inte heller ett systema
tiskt säkerställande blivit aktuellt. Kanske har PBL med 
den betoning av genomförandet som finns i lagstift

ningen medfört en begränsning av värdet av ett hand
lingsprogram för kulturmiljövården. Man är bara moti
verad att göra planer inför förändringar.

Kulturmiljö - kulturmiljöer
Kulturmiljöprogrammen innebär att man värderar och 
avgränsar miljöer. Det kan därför ifrågasättas om det 
är programmens eller milj öavgränsningarnas effekter 
som studerats i den föreliggande fallstudien. Kultur
miljövårdens arbete har kommit att bli helt avhängigt 
en geografisk avgränsning samtidigt som det kan finnas 
anledning att betona hänsynen till kulturvärden, oavsett 
läge. Eller som Ivar Eklöf, avdelningschef vid Riksan
tikvarieämbetet, skriver i rapporten På väg:

”Kulturvärden har kommit att behandlas som en form 
av markanvändning, vilket svarar illa mot deras egent
liga karaktär av aspekter på miljön som helhet.”

Att peka ut miljöer och beskriva dem har dock varit be
tydelsefullt och strategiskt viktigt under ett skede när 
kulturmiljövården knutits närmare den fysiska plane
ringen. I dag efterlyser man emellertid en helhetssyn på 
kulturlandskapet. Vad händer med det ”vita” mellan 
miljöerna? Hur hanterar man de kulturvärden som det 
stora flertalet upplever i sin vardagsomgivning ? Hur 
hanterar man miljonprogrammets områden? Är det inte 
dags att anamma att alla miljöer/objekt ska hanteras ef
ter sina förutsättningar? I vardagslandskapet bör god 
hushållning med naturresurser och säkerställande av 
miljövärden förverkligas inom alla verksamhetsområ
den, främst genom hänsynstagande och anpassning av 
verksamheterna som bedrivs. Samtidigt säger t.ex. 
stadsantikvarien Jan Melander i Västerås att man poli
tiskt kan få igenom hur många miljöer som helst bara 
man avgränsar dem - allmän hänsyn vill politikerna 
inte kännas vid.

Begreppsparet kulturmiljö - (avgränsade) kultur
miljöer har uppmärksammats och diskuterats i många 
sammanhang bland annat av Stig Welinder i boken 
Miljö, kultur och kulturmiljö, från 1993 och av Mats 
Widgren i artikeln Landskap eller objekt: kring kultur
minnesvårdens problem att hantera landskapets histo
ria, från 1997. Welinder anser att ordet ”kulturmiljö”
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har två huvudbetydelser: ”Den ena betydelsen hänvisar 
till skyddsvärda avgränsbara landskapsutsnitt. Den an
dra betydelsen hänvisar till det antropologiska kultur
begreppet och uppfattar all mänsklig miljö som kultur
miljö.” Till denna definition kan läggas de mentala fö
reställningar vi gjort oss om denna omvärld. Begreppet 
blir emellertid i en sådan tolkning självklart omöjligt 
att hantera inom en profession eller ett verksamhetsfält 
- det måste engagera oss alla.

Ansvaret delas av alla...
En stor risk med kulturmiljöprogrammen som de blivit 
är att de är så statiska. Kulturmiljöprogrammen riske
rar att inskränka mångfalden i det antikvariska arbetet. 
Det behövs olika underlagsmaterial i olika planerings
situationer. Det behövs också olika pedagogiska sats
ningar för att nå ut med kulturmiljöbudskapet. Om 
kulturmiljöprogrammet tas till intäkt för att alla frågor 
där fått sin belysning, har det gjort mer skada än nytta. 
Man måste löpande förnya kunskapen och kunna revi
dera underlagen. Det är också så att attityder, som sy
nen på och kunskaperna om kulturvärden i miljön, änd
ras.

Den fortsatta kunskapsuppbyggnaden kring den sam
lade kulturmiljön bör i första hand ske i kommunerna. I 
Ludvika har man inom ramen för Hela Sverige ska 
leva-pro\ektet ”Byapolitik” arbetat med ett lokalt 
kulturvårdsprogram för Grangärdebygden på initiativ 
av kommunantikvarien. Tanken är att befolkningen ef
ter en totalinventering skriver sitt eget program med in
riktning på kulturmiljö och utvecklingsmöjligheter. Det 
är sannolikt att detta arbetssätt ger ett större utbyte för 
den lokala kulturmiljön. Ökad kunskap och engage
mang hos kommuninvånarna leder längre än formellt 
skydd kan göra i dag.

Men vem har tolkningsföreträde - vem avgör vad 
som är bevarandevärt? Det är inte ovanligt att man 
inom sektorn uppfattar att det folkliga intresset för ett 
bevarande rör helt andra objekt och miljöer än de som 
sektorns företrädare anser väsentliga. Särskilt framträ
dande är detta när det gäller 1900-talets miljöer. Och 
även om det finns en gemensam syn på vad som bör

skyddas så återstår frågan hur. Under hösten 1997 har 
en sådan diskussion kunnat följas i RAÄ:s tidning Tide
varv, 2/97, 3/97 och 4/97, där frågan ställts på sin spets 
i diskussionen mellan lokalt aktiva och specialister.
Ofta känner man lokalt mer för den immateriella mil
jön, om man vill kalla det så, än den fysiska. Som Ewa 
Bergdahl och Petra Eriksson från Ekomuseum Bergsla
gen skriver ”Det är inte ovanligt att äkthet, dvs. orörd
het, ställs mot funktion. När antikvarierna vill genom
föra en försiktig restaurering för att behålla en miljö så 
intakt som möjligt, vill ofta de lokala entusiasterna ge
nomföra funktionella reparationer för att kunna sätta 
igång maskiner, vattenhjul och transmissioner. Båda 
grupperna arbetar utifrån ett bevarandeperspektiv, men 
har olika syn på hur ett bevarande av industrisam
hällets minnesmärken bör ske.”

Det finns många skäl till en kontinuerlig och försik
tig förändring av vardagslandskapet och dessa skäl är 
inte alls bara kulturhistoriska. Kontinuiteten är av lika 
stor social som ekologisk betydelse. Eller som det kom
mer till uttryck i Kulturpolitikens inriktning (SOU 
1995:84) : ”Kulturmiljöns roll som arena för liv och 
verksamhet och plats för möten lägger ett särskilt an
svar på samhället att värna och utveckla kvalitet och 
karaktär i det offentliga rummet.” Det är väsentligt att 
kunna ange de övergripande dragen i vardagsland
skapet och därmed peka på vilka hänsyn som ska tas 
vid en förändring - oavsett var denna sker.

I landets kommuner finns i dag sammanlagt ca 75 
tjänster som ägnas området kulturmiljövård enligt 
Kommunförbundets enkät från 1993. Det är på den 
kommunala nivån i en direkt dialog med invånarna 
som en breddning av kulturmiljöbegreppet kan ske. Det 
innebär i sin tur att kulturmiljösektorns regionala och 
centrala organisation även fortsättningsvis i sitt arbete 
ska ge möjlighet till kulturmiljövård inom andra sam
hälleliga sektorer och nivåer och stötta dessa andra ak
törer så att de kan ta sitt ansvar och klara sin uppgift.

Kanske är cirkeln sluten. För tanken på ett allomfat
tande engagemang på alla nivåer kräver ändå en sorts 
arbetsordning, en arbetsfördelning - ett kulturmiljö
vårdens handlingsprogram - rätt och slätt.
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Källor

Kommuner

Karlskoga
Intervjuer
Förvaltningschef Hans Lundell, Kultur- och förenings- 
förvaltningen, 1997-10-10.
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Reino Hedman, Stads- 
byggnadsförvaltningen.
1997-10-10.

Litteratur
Natur o Kultur i Karlskoga. Karlskoga kommun 1989. 
Karlskogas framtid; Översiktsplan 90. Antagen av kom
munfullmäktige i december 1990.

Nora
Intervjuer
T.f. kultur- och fritidschef Roger Johansson, Kultur- och 
fritidsförvaltningen 1997-10-16.
Kultur- och fritidschef (tjänstl.) Peter Bernövall, telefon
intervju 1997-10-17.
Stadsarkitekt Anders Håberger, Arkitektavdelningen 
1997-10-16.

Litteratur
Områdesplan för Nora stadskärna. Nora kommun 
1984.
Nora kommun; Hur ska vi planera för framtiden. Över
siktsplan antagen 1990-11-26.

Lindesberg
Intervjuer
Kultursekreterare Lars Hagström, Lindesbergs museum 
1997-09-23.
Kultursekreterare Ing-Marie Nilsson, Lindesbergs mu
seum 1997-09-23.
Planarkitekt Hans Johansson, Plan- och mätnings- 
kontoret, 1997-09-23.

Litteratur
Lindesbergs kommun; Översiktsplan 1995. Antagen av 
kommunfullmäktige den 15 januari 1996.

Surahammar
Intervjuer
Stadsarkitekt Gunilla Nygren, 1997-99-25. 
Bygglovhandläggare Eilert Johansson 1997-09-25. 
Kultur- och turistassistent Agneta Gustavsson, 1997-10-07.

Litteratur
Preliminärt Kulturminnesvardsprogram. Surahammars 
kommun 1987.
Program för utveckling av bruksområdet i Ramnäs; 
Surabammars kommun, Västmanlands län. Sura
hammars kommun och Riksantikvarieämbetet 1988. 
Översiktsplan 1990. Surahammars kommun.

Hallstahammar
Intervjuer
Kultur- och fritidschef Mats Hansson, Kultur- och fritids
förvaltningen 1997-09-18.
Planingenjör Per-Inge Nilsson, Plan- och fastighetskon
toret 1997-09-18.

Litteratur
Kulturminnesvardsprogram för Hallstahammars kom
mun. Oktober 1985.
Hallstahammars kommun; Översiktsplan del 1, 5 samt 
samrådsredogörelsen. Antagen i mars 1991.

Västerås
Intervjuer
Stadsantikvarie Jan Melander, Kultur- och fritidsstaben 
1997-09-25.
Arkitekt Lars E. Persson, Stadsarkitektgruppen, Stads
byggnadskontoret 1997-10-10.

Litteratur
Västeråsbygden; Ett program för kulturminnesvård.
Del I: Beskrivning; Fornminnen och andra kultur
lämningar. Västerås kommun, Kulturnämnden1987.
Del II: Åtgärder; Skydda - vårda - levandegöra. Väs
terås kommun, Stadsbyggnadskontoret 1988. 
Kommuntäckande översiktsplan, Västerås stad antagen 
1992-08-27.
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Smedjebacken
Intervjuer
Kultursekreterare Pia Hilborn, Kultur- och fritids
förvaltningen 1997-10-01.
Stadsarkitekt Sven Andersson, Miljö- och bygg
forvaltningen 1997-10-07.

Litteratur
Gunnarsson, Ann Marie, Bygden berättar; Kultur
miljöer i Smedjebackens kommun.
Dalarnas museums serie av rapporter: 21, 1992. 
Översiktsplan för Smedjebackens kommun. Antagen av 
kommunfullmäktige 1993-11-25.

Avesta
Intervjuer
Kulturchef Lars-Åke Everbrand, Kulturkontoret 1997- 
10-08.
Stadsarkitekt Dan Ola Norberg, Miljö- och stads- 
byggnadsförvaltningen 1997-10-08.

Litteratur
Olsson, Sven, Avesta kommun; Översiktlig kulturhisto
risk planering. Dalarnas museums serie av rapporter: 2. 
1975.
Kulturmiljöer i Avesta kommun - en kulturhistorisk in
ventering (manus). Dalarnas museum, Avesta kommun. 
Översiktsplan för Avesta kommun, dec 1991. Antagen 
av kommunfullmäktige 
1993-01-28.

Ludvika
Intervjuer
Kommunantikvarie Sören Holmström, Aktivitets
forvaltningen 1997-10-01.
Planerare Börje Larsson, Mark- och planeringsenheten, 
Kommunledningskontoret 1997-10-01.

Litteratur
Gunnarsson, Ann Marie, Kulturlandskap och bebyg
gelse i Ludvika kommun (manus). 1990.
Ludvika kommun; Översiktsplan. Antagen 1990-06-28.

Övriga muntliga källor
Länsantikvarie Lennart Edlund, Länsstyrelsen i Väst
manlands län, telefonintervju 1997-12-09.
Antikvarie Ann Marie Gunnarsson, Dalarnas museum, 
telefonintervju 1997-12-08.
Bitr. länsantikvarie Raoul Hjärtström, Länsstyrelsen i 
Örebro län, telefonintervju 1997-12-09. 
l:e antikvarie Sven Olsson, Dalarnas museum, telefon
intervju 1997-12-11.

Litteratur
Arkeologisk kulturmiljövård och samhällsplanering. 
Riksantikvarieämbetet 1997.

Att upprätta program för kulturminnesvård; Vägledning 
för upprättande av regionala kulturminnesvårds- 
program. Underrättelser från Riksantikvarieämbetet och 
Statens historiska museer 1983:2. Stockholm 1984.

Bergdahl, Ewa och Eriksson, Petra; Vem har tolknings
företräde till kulturarvet? Tidevarv 4, 1997, sid. 26.

Bjur, H. och Wetterberg, O., Kulturmiljö och planering; 
Om historia för framtiden. Rapport från Byggforsk- 
ningsrådet R83:1990.

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser - 1996 
års revidering. Allmänna råd från Boverket 1996:1.

Bygglov, Tillsyn och Kontroll; Kompendium om föränd
ringarna i plan- och bygglagstiftningen 1995. Boverket 
1995.

Jansson, Sverker, Kulturvård och samhällsbildning. 
Nordiska museets handlingar 83. Stockholm 1974.

Kulturmiljöstatistik 1995. Statistiska meddelanden. Ku 
19 SM 9701. Utgiven av Statens Kulturråd och Statis
tiska centralbyrån.

Kulturminnesvård 3-4, 1986.

Kulturmiljövård 1, 1989.

Kulturpolitikens inriktning. Slutbetänkande av Kultur
utredningen. SOU 1995:84.

Miljö och fysisk planering. Delbetänkande av Plan- och 
byggutredningen. SOU 1994:36.

På väg. En metod för kulturmiljövård i regional trafik- 
och miljöplanering. Avrapportering av regeringens upp
drag nr 10 enligt regleringsbrevet för Riksantikvarie
ämbetets verksamhet 1994/95.

Samhällsplaneringen som kulturvårdaref Planeringslag
stiftningens roll i omsorgen om det yttre kulturarvet. 
Preliminär rapport sept. 94. Byggforskningsrådet och 
Riksantikvarieämbetet 1994.

Statistisk årsbok för Sverige 1992. Stockholm 1991.
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Till Kommunstyrelser och länsstyrelser Program för 
kulturminnesvård. Riksantikvarieämbetet och Statens 
planverk 1978.

Welinder, Stig; Miljö, kultur och kulturmiljö. Stockholm 
1993.

Widgren, Mats; Landskap eller objekt: Kring kultur
minnesvårdens problem att hantera landskapets histo
ria. Landskapet som historie. NIKU Temahefte 4, 1997.
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Bilaga

Intervjufrågor
Kulturmiljöprogrammets (KMP) bakgrund.
Varför gjordes KMP enligt Din uppfattning?
Vem var drivande i kommunen?
Hur beslutades författaren?

Status
Är programmet antaget? Av vilka nämnder?
Vilka använder programmet enligt Din uppfattning? 
Vem driver kulturmiljöfrågor i kommunen?

Kulturmiljöprogrammets utformning
Är KMP lättillgängligt - lätt att hitta information i?
Är det tillräckligt med kartor/översikter?
Behövs fördjupningar för att kunna användas i fysisk pla
nering?

Översiktsplanen (ÖP)
Är programmet kopplat till kommunens ÖP?
Innebär ÖP en sammanvägning av intressen och hur 
står sig KMP i så fall?
Finns det kulturhsitoriskt värdefulla miljöer som i sin 
helhet ska bevaras/undantas från exploatering enligt 
ÖP? Har man frångått några av ÖP:s rekommendatio
ner?

Bygglov (BL)
Används KMP i det löpande arbetet t.ex. bygglov- 
givning?
Är KMP tillräckligt utförligt för att Ni ska veta vad 
som är skyddsvärt eller fungerar programmet som en 
signal?
Har ni beslutat om antikvarisk sakkunnig på grund av 
KMP?
Finns det exempel på bygglovansökningar som avslagits 
med hänvisning till KMP?
Finns byggnadsminnen i kommunen? Programmets roll 
därvidlag?

Detaljplan/områdesbestämmelser
Har ni skyddat några hus med q resp Q i plan?
Om inte - har det inte gjorts detaljplan, områdes
bestämmelser i känsliga områden?
Har något planarbete drivits helt utifrån en bevarande
aspekt?
Har anpassningsbestämmelser åsatts tillkommande hus 
i värdefulla miljöer?

Råd och riktlinjer
Har kommunen gett ut råd och riktlinjer för värdefulla 
områden?
Är de i så fall allmänna eller specifika för området?

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Är KMP användbart som MKB-underlag?

Arkeologi
KMP:s roll i samband med arkeologi?

Vård
Bedriver kommunen forn- respektive landskapsvård med 
egna vårdlag? Hur har vårdområdena valts? Utifrån 
förslag i kulturmiljöprogrammet?

Övrigt
Känner Du till någon annan användning av program
met?
Har det bidragit till att öka medvetenheten om kultur
miljön i kommunen eller är det en ren sektorsprodukt?

Hur ser Du på kulturmiljöprogram över huvud taget?
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Riksantikvarieämbetet
Förlaget


