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Förord

I regeringens proposition 2001/02:130 Svenska miljö
mål förtydligas de femton miljökvalitetsmål som antogs 
av riksdagen i prop. 1997/98:145 Svenska miljömål, i 
form av preciseringar och tidssatta delmål. Kultur
miljön är ett av de fem värden som skall utgöra grun
den för arbetet med att nå miljömålen. I nio av de 
femton miljökvalitetsmålen är kulturmiljöns värden 
särskilt preciserade. Enligt de olika formuleringarna 
skall de viktigaste kulturvärdena i bebyggelsemiljöer, 
i anslutning till sjöar och vattendrag, i kust- och skär
gård samt i skogs-, odlings- och fjällandskap bevaras, 
tas tillvara och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

I den pågående översynen av plan- och bygglagen, 
PBL, anges i direktiven att den hållbara utvecklingen 
och miljömålen på ett tydligare sätt bör komma till 
uttryck i lagstiftningen. Även dessa ökade krav på att 
kulturmiljön skall beaktas i planering och byggande 
understryker behovet av att studera hur kommunerna 
faktiskt hanterar kulturmiljön i dagens planering. 
Denna studie har begränsats till en genomgång av hur 
kulturmiljövårdens riksintressen hanteras i de kommun- 
omfattande översiktsplanerna, men är till stora delar

tillämplig också när det gäller kulturmiljöns generella 
hantering i översiktsplanerna.

Inom ramen för miljömålsarbetet och med stöd av 
särskilda medel från Miljömålsrådet genomförs nu för
djupade studier av kommunernas hantering av kultur
miljön i PBL-systemet. Dessa studier kommer successivt 
att presenteras i Riksantikvarieämbetets rapportserie.

Denna studie genomfördes under 2001 vid 
Kulturmiljöavdelningens plan- och bebyggelseenhet av 
antikvarie Anna Krus och har därefter delvis bearbetats 
av arkitekt Ann Mari Westerlind.
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Sammanfattning

År 1996 skärptes kraven i PBL på beaktande av kultur
värden. För att studera vilken effekt dessa krav fått i 
praktiken genomförde Riksantikvarieämbetet under 
2001 en särskild studie av hur speciellt kulturmiljö
vårdens riksintressen hanteras i kommunala över
siktsplaner.

Ett fyrtiotal kommunomfattande översiktsplaner 
studerades. De representerar majoriteten av de planer 
som ställts ut eller antagits efter 1996. Kommunernas 
ställningstaganden när det gäller kulturmiljövårdens 
riksintressen registrerades och sorterades i några olika 
kategorier. Ett antal länsbesök genomfördes för att 
diskutera resultaten.

Samtliga undersökta planer innehöll någon form 
av generella ställningstaganden när det gäller hänsynen 
till kulturmiljöer och speciellt riksintressen. Nästan 
alla planer redovisade också avsikter om upprättande 
av framtida juridiskt bindande skydd för kulturvär
dena i riksintresseområdena. Det är dock få kom
muner som hittills haft resurser att upprätta detalj
planer eller områdesbestämmelser i syfte att reglera 
bevarandefrågor.

Endast enstaka kommuner har närmare preciserat 
innebörden av PBL:s generella krav på hänsyn, varsam
het, bevarande och utveckling genom konkreta 
rekommendationer avseende byggnaders placering, 
volym, takvinklar etc., som underlag för framtida 
bygglovsprövning. Några kommuner som arbetat på 
ett sådant sätt är Stockholm, Danderyd, Arboga och 
Trosa.

Kulturmiljösektorns underlag innehåller normalt 
inte den information som kommunerna behöver för att 
kunna hantera kulturmiljöns värden på ett offensivt 
sätt i planeringen. Underlagen är oftast inriktade på 
områdesbeskrivningar och historiska redogörelser, 
medan utpekande av konkreta värden och karaktärs
drag i den fysiska miljön, som kan ligga till grund 
för kommunernas praktiska plan- och bygglovshan- 
tering, saknas. De kommuner som utvecklat konkreta 
rekommendationer för olika områden bygger vanligen 
dessa på särskilda kulturmiljöanalyser som kommunen 
själv tagit fram.
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Inledning

Bakgrund

1996 gjordes vissa ändringar i PBL med syfte att, bl.a., 
stärka möjligheterna att tillvarata natur- och kultur
värden i planeringen. Det nya var framför allt den 
utökade lagtexten i PBL 2:2, där man fastlade att 
planläggning skall ske med beaktande av natur- och 
kulturvärden. Ändringarna var ett resultat av ett 
allmänt behov av att utveckla en översiktsplanering 
som skulle kunna möta anspråken på ökad miljö
hänsyn i kommunal planering.1 Genom att förtydliga 
kravet på att planering skall ske med utgångspunkt 
från de värden som finns i den befintliga miljön skulle 
även kulturmiljön integreras i målet om en hållbar 
utveckling.2

I den proposition, 1994/95:230 Kommunal över
siktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m., som 
föregick lagändringarna 1996 konstaterades att 
kommunerna vanligtvis redovisade ett brett underlag 
när det gäller de allmänna intressena, men att det var 
mera sällan kommunens slutsatser och ställnings
taganden till dessa intressen kunde utläsas i översikts
planen. Ett problem var att kommunerna inte gjorde 
någon åtskillnad mellan redovisningen av underlag 
och de egna bedömningarna och ställningstagandena. 
Detta innebar att översiktsplanen blev svårtillämpad 
vid olika beslut.3 För att ge natur- och kulturvärdena 
ökad uppmärksamhet skulle därför kraven på över
siktsplanerna höjas, både vad gällde underlag och 
redovisning av konkreta ställningstaganden till grund 
för den efterföljande hanteringen av de redovisade 
värdena vid planläggning och tillståndsprövning.4 
Tanken med de ökade kraven var således att natur- 
och kulturvärden skulle ges ökad uppmärksamhet i 
den fysiska planeringen.

Syfte

Huvudsyftet med denna rapport är att redovisa hur 
kommunerna hanterar kulturvärden i översiktsplaner
ingen - med fokus på riksintressehanteringen. För 
att kunna göra en sådan redovisning var det nöd
vändigt att börja med att identifiera vilka möjligheter 
översiktsplaneinstrumentet rymmer i detta avseende.

Studien av översiktsplanerna har därför kommit att 
inriktas på:
• att identifiera metoder för hantering av kulturvär

den i översiktsplaneringen,
• att studera hur kommunerna använder dessa meto

der och
• att diskutera vad användningen av olika metoder 

innebär i praktiken.
Redovisningen är främst inriktad mot hur kommu

nerna arbetar med kulturmiljövårdens riksintressen i 
översiktsplaneringen, men intressant i sammanhanget 
är ju även hur kulturmiljövården dvs. främst läns
museerna och länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner 
arbetar gentemot kommunerna för att underlätta denna 
hantering. Därför finns även några avslutande reflek- 
tioner, där kunskapsunderlagens roll och översiktsplane- 
instrumentets potential för det kulturmiljövårdande 
arbetet diskuteras.

Metod och material

Propositioner, allmänna råd m.m. som berör 
hantering av kulturvärden i översiktsplaneringen

Inledningsvis sammanställdes uttalanden i olika utred
ningar, propositioner, handböcker och litteratur som 
behandlar översiktsplaneringens praktiska funktion 
samt allmänna råd och rekommendationer för hur en 
plan bör utformas. Syftet var att lyfta fram vilka krav 
man kan ställa när det gäller hantering av kulturvärden 
i översiktsplaneringen. Genomgången koncentrerades 
till källor av övergripande karaktär, såsom regeringens 
proposition 1994/95:230 Kommunal översiktspla
nering enligt plan- och bygglagen, m.m., Boverkets 
Boken om översiktsplan del II och III, samt juridiskt 
inriktad litteratur rörande PBL. Boverkets Boken om 
lov, tillsyn och kontroll samt Boken om MKB för 
detaljplan har också varit viktiga källor. Tanken var att 
studera frågan om hur kulturvärden skall hanteras 
utifrån handböcker m.m. som har en allmängiltig och 
officiell karaktär, och inte utifrån kulturmiljösektorns 
egna vägledningar om hur man bör göra.

6 Kulturmiljön i kommunala översiktsplaner



Granskning av kommunövertäckande 
översiktsplaner som ställts ut eller antagits 
efter lagändringen 1996

För att få insikt i hur kulturvärden hanteras i det fak
tiska översiktsplanearbetet har ett fyrtiotal kommun- 
omfattande översiktsplaner studerats och utvärderats 
med avseende på kulturmiljöfrågorna. Granskningen 
har utgått från hur kommunerna tillämpar de möjlig
heter som identifierats enligt ovan.

Materialet är inte heltäckande men representerar 
majoriteten av de planer i landet som varit utställda 
eller antagna efter lagändringen 1996. Det blev nödvän
digt att göra vissa begränsningar för att materialet skul
le bli hanterbart och jämförbart. Studien koncentrerades 
därför till hur riksintressen för kulturmiljövården hante
ras i de kommunomfattande översiktsplanerna.

Plangenomgången fokuserades på att ta fram ett 
underlag för en mer övergripande diskussion kring 
vilka strategier i översiktsplanerna som kommunerna 
väljer att arbeta med när det gäller kulturmiljövårdens 
riksintressen och vad detta innebär för den efterföljan
de plan- och bygglovsprövningen. Fokuseringen på 
riksintressen har i princip inneburit att endast de 
avsnitt som hanterar kulturmiljövårdens riksintressen 
systematiskt analyserats.

I och med att kommunerna enligt lag är skyldiga att 
i översiktsplanen redovisa hur de avser tillgodose 
riksintressena bör ställningstaganden rörande den 
framtida hanteringen presenteras under rubrikerna 
”Riksintressen”, ”Kulturmiljöer” eller liknande. 
Analysen har därför begränsats till den information 
som ges under dessa avsnitt. Kommunernas hantering 
av kulturvärden i översiktsplaneringen på ett mer gene
rellt plan har ej redovisats här. De har systematiskt 
redovisats i en tabellbilaga, som ger en möjlighet att gå 
vidare med en analys av hur kulturvärden hanteras 
generellt i den översiktliga planeringen. En närmare 
beskrivning av metod och genomförande av studien ges 
i samband med redovisningen av resultatet.5

Samtal och diskussioner 
med antikvarier och arkitekter 
på länsstyrelserna

För att få inblick i hur kulturmiljösektorn arbetar 
gentemot kommunen när det gäller underlag och dialog 
i översiktsplaneringen har ett antal länsstyrelsebesök 
genomförts. Syftet har varit att fånga upp och ta del av 
kunskaper och erfarenheter från antikvarier och arki
tekter som arbetar konkret med den kommunala över
siktsplaneringen inom ramen för länsstyrelsernas 
arbete. Intervjuerna har utförts i form av informella 
samtal och dokumentationen har utgjorts av enklare 
minnesanteckningar. Diskussionerna har huvudsak
ligen kretsat kring riksintressen, med fokus på frågor 
rörande underlag, planeringsprocesser, synen på riks
intressen, förankringsarbete och säkerställande. Totalt 
har 19 av landets 21 länsstyrelser besökts. Resultatet av 
denna kvalitativt inriktade undersökning är en viktig 
ingång för en fördjupad förståelse för kulturmiljö
vårdens roll i den översiktliga planeringen men spelar 
en underordnad roll i rapporten.6

Översiktlig genomgång av 
kulturmiljövårdens planeringsunderlag

Då kommunernas hantering av riksintressen och övriga 
kulturmiljöer i översiktsplaneringen bygger på de 
underlag som kulturmiljövården arbetat fram har dessa 
granskats med avseende på innehåll och förhållnings
sätt. Undersökningen bygger på en översiktlig genom
gång av diverse material: RAÄ:s officiella motiv- och 
värdetexter för riksintressen, regionala riksintresse
underlag - insamlade i samband med länsstyrelse
besöken - samt lokala kulturmiljöprogram. Någon 
systematisk granskning av underlagen har inte gjorts. 
Avsikten har varit att skapa en grund för en avslutande 
reflektion kring kulturmiljöunderlagens funktion i den 
kommunala översiktsplaneringen.
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Kulturvärden i kommuntäckande översiktsplaner 
- lagkrav och möjligheter

Vad säger lagen

De lagstadgade kraven som berör hanteringen av 
kulturvärden i översiktsplaneringen finns i tre huvud
paragrafer; PBL 2:2 som innehåller ett generellt krav 
på beaktande av kulturvärden i planeringen, PBL 4:1 
som reglerar specifika krav rörande översiktsplanens 
innehåll där, bl.a. redovisning av kulturvärden, redo
görelse för synen på hur den byggda miljön skall beva
ras och utvecklas och redogörelse för hur riksintressen 
skall tillgodoses ingår som obligatoriska element, samt 
PBL 1:3, som definierar översiktsplanens vägledande 
funktion.

Krav på beaktande av kulturvärden

PBL 2:2
Planläggning skall, med beaktande av natur- och 
kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en 
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grön
områden, kommunikationsleder och andra anlägg
ningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, 
goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god 
hushållning med mark och vatten och med energi och 
råvaror skall främjas. /.../

Krav på översiktsplanens innehåll

PBL 4:1
I översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen 
enligt 2 kap. och de miljö- och riskfaktorer som bör 
beaktas vid beslut om användningen av mark- och 
vattenområden. Vid redovisningen skall riksintressen 
enligt 3 eller 4 kap. Miljöbalken anges särskilt.

Av planen skall framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen 

av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall 

utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 

riksintressena och iaktta gällande miljökvalitets
normer.

Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall 
kunna utläsas utan svårigheter.

Krav på översiktsplanens funktion

PBL 1:3
Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall ge 
vägledning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt om hur den byggda miljön skall 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande 
för myndigheter och enskilda. Regleringen av markens 
användning och av bebyggelse inom kommunen sker 
genom detaljplaner. En detaljplan får endast omfatta en 
begränsad del av kommunen.

Översiktsplanens funktion

Översiktsplanens huvuduppgift är att ge vägledning dels 
för beslut om mark- och vattenanvändning, dels för 
beslut om utveckling och bevarande av den byggda mil
jön. Planen är inte bindande för myndigheter och enskil
da utan fungerar som ett underlag för efterföljande 
beslut. Det är här redovisningen av allmänna intressen 
spelar en central roll. Vid beslutsfrågor enligt PBL skall 
både enskilda och allmänna intressen beaktas och det är 
därför viktigt att kommunen på förhand redovisar var 
de allmänna intressena är särskilt starka. Genom att i 
översiktsplanen tydliggöra dessa aspekter markerar 
kommunen att särskilda krav kan komma att ställas vid 
tillståndsprövning inom de aktuella områdena. Riks
intressen skall, enligt lagen, särskilt redovisas. Läns
styrelsen bevakar att detta sker på ett korrekt sätt. Vilka 
övriga intressen som skall redovisas bedömer kommu
nerna själva, men kulturmiljövärden bör normalt ingå.7

Redovisningen av de allmänna intressena skall 
sedan ligga till grund för de kommunala ställnings
taganden som planen avses redovisa rörande framtida 
mark- och vattenanvändning, utveckling och bevaran
de av den byggda miljön samt tillgodoseende av riks
intressena. Det är dessa ställningstaganden som sedan 
skall ligga till grund för efterföljande beslut. Vilken 
betydelse översiktsplanen får som underlag för beslut i 
enskilda ärenden beror därför i hög grad på hur kom
munen använder de möjligheter som översiktsplane- 
instrumentet rymmer när det gäller att skapa en tydlig 
grund för framtida beslut.
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Metoder för att arbeta med kulturvärden 
i kommuntäckande översiktsplaner

För att få klarhet i på vilket sätt kommunen kan arbeta 
med planens vägledande funktion - när det gäller han
teringen av kulturvärden - har översiktsplaneinstru- 
mentet studerats och följande ”metoder” identifierats: 
förutsättningar, utgångspunkter, ställningstagande och 
konkreta rekommendationer.8

Förutsättningar

• Redogörelse för befintligt juridiskt bindande skydd och 
befintliga lagar och förordningar
Innebär en redogörelse för de befintliga förutsätt
ningar som styr hanteringen av kulturvärdena inom 
olika områden, t.ex. detaljplaner, områdesbestäm
melser, bestämmelser enligt kulturminneslagen, 
bestämmelser enligt miljöbalken om strandskydd, 
biotopskydd, skydd mot påtaglig skada av riks
intressen etc. samt generella hänsynsbestämmelser 
om varsamhetskrav, förvanskningsförbud m.m. 
enligt PBL.

Utgångspunkter

• Redogörelse för utgångspunkterna för framtida 
pian- och byggiovshantering
Innebär ett klargörande av hur kommunen avser 
tillämpa vissa regler som har med tolkningen av PBL 
att göra. Här avses exempelvis vilka områden som 
kommunen betraktar som samlad bebyggelse, hur 
kommunen definierar begreppet mindre tillbyggnad, 
inom vilka områden kommunen avser kräva detalj
plan eller områdesbestämmelser för förändringar, 
samt inom vilka områden kommunen anser att änd
ringar som kräver detaljplan kan komma att inne
bära betydande miljöpåverkan, och där man därför 
avser kräva en MKB.
• Områden som skall betraktas som 

samlad bebyggelse.
Innebär ett klargörande av var det, utanför 
detaljplanelagt område, krävs bygglov för mindre 
tillbyggnad, uppförande av komplementbyggnad 
och uppförande av murar och plank i omedelbar 
närhet av bostadshuset. (PBL 8:4.)

• Definition av begreppet mindre tillbyggnad. 
Innebär ett klargörande av när en tillbyggnad 
kräver bygglov i områden som inte är detalj- 
planelagda eller utgör samlad bebyggelse.

• Områden där kommunen avser kräva detaljplan 
för att reglera förändring av bebyggelse.
Innebär att kommunen på förhand tydliggör 
att detaljplanekrav kan aktualiseras vid bygg- 
lovsansökningar som avser förändringar och att 
en bygglovsansökan därmed kan komma att 
avslås med hänvisning till detaljplanekravet.9 
(PBL 5:1.)

• Områden där kommunen avser kräva en miljö
konsekvensbeskrivning (MKB) vid upprättande 
av detaljplan.
Innebär av kommunen på förhand tydliggör att 
detaljplaneläggning inom kulturmiljö kan komma 
att innebära betydande påverkan på kultur
värdena och att därför en MKB kan komma att 
krävas. (PBL 5:18.)

Ställningstaganden

• Ställningstagande rörande framtida juridiskt 
bindande skydd
Innebär ett klargörande av var kommunen avser att 
upprätta eller verka för juridiskt bindande skydd i 
form av områdesbestämmelser, detaljplaner, natur/ 
kulturreservat eller byggnadsminnesförklaring.

• Generella ställningstaganden rörande framtida 
kulturmiljöhantering
Innebär att kommunen klargör sina avsikter röran
de den framtida hanteringen av kulturvärdena i 
olika områden.

Konkreta rekommendationer

• Konkreta rekommendationer för framtida 
plan- och lovhantering
Innebär ett förtydligande av hur kommunen avser 
tillämpa de generella kravregler som finns i PBL, 
dvs. de allmänna kraven på beaktande, hänsyn, var-
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samhet och forvanskningsforbud inom kultur
historiskt särskilt intressanta områden. Definitionen 
av en rekommendation är därför att den konkretise

rar kraven i PBL. Ett sådant tydliggörande bygger på 
att värdena inom kulturmiljöerna identifieras och 
redovisas i planen.
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Fallstudier: Kulturmiljövårdens riksintressen 
i kommuntäckande översiktsplaner

Inledning

Fallstudien av översiktsplaner bygger på den modell 
som utarbetats enligt ovan. Studien har koncentrerats 
till en granskning av hur kulturmiljövårdens riks
intressen hanteras i ett fyrtiotal kommunomfattande 
översiktsplaner - utställda eller antagna efter 1996 och 
före maj 2001. Då översiktsplanen är ett övergripande 
dokument, med en mängd intresseredovisningar och 
ställningstaganden - som kan redovisas och presente
ras på en mängd olika sätt - har det varit nödvändigt 
att även strukturera själva plangenomgången.
Följande arbetsmodell har tillämpats:
1. Granskning av information om riksintressen

I första steget har specifik riksintresseinformation 
studerats, dels särskilda kartredovisningar och dels 
information som ges under rubriken ”Riks
intressen”.

2. Granskning av information om kulturmiljöer
Steg två har varit att studera information som ges 
under rubriken ”Kulturmiljöer”.

3. Granskning av information i övrigt
Som ett sista steg har övriga delar av planen stude
rats. I och med att fallstudien är fokuserad på riks
intressehanteringen har dock denna övriga informa
tion fått begränsad betydelse.10 De enda uppgifter 
som redovisas från planens övriga delar är därför de 
som rör definition av begreppen ”samlad bebyggel
se” och ”mindre tillbyggnad”.

Nedan följer en sammanfattning och diskussion kring 
resultatet av granskningen av riksintressen.

Förutsättningar

Redogörelse för
befintligt juridiskt bindande skydd, 
befintliga lagar och förordningar

Resultat
• Information om befintligt skydd: alla.
• Områdesvis genomgång av särskild lagstiftning: 

knappt hälften av planerna.
• Områdesvis genomgång av all relevant lagstiftning: 

ett fåtal.

• Generell information om vissa lagar: majoriteten av
övriga.
I knappt hälften av planerna finns en områdesvis 

genomgång av befintliga förutsättningar inom de aktu
ella riksintresseområdena. Vilken typ av information 
som ges, utöver eventuellt redan upprättat juridiskt 
bindande skydd, varierar. Majoriteten av de aktuella 
planerna redogör för lagar som har direkt anknytning 
till kulturmiljövården, dvs. kulturminneslagens skydd 
av fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkomiljöer. 
Ett fåtal planer redogör för alla de lagar och förord
ningar som styr hanteringen inom det aktuella om
rådet: Skydd mot påtaglig skada på riksintresse, 
biotopskydd och strandskydd enligt miljöbalken, 
hänsynskrav, varsamhetskrav, förvanskningsförbud 
och krav på anpassat underhåll enligt PBL, skydd av 
kyrkomiljöer, byggnadsminnen och fornlämningar 
enligt KML, skogsvårdslagen, m.fl.

Av de planer som saknar en områdesvis genomgång 
av befintliga förutsättningar innehåller majoriteten 
någon form av generell information rörande aktuella 
lagar, huvudsakligen miljöbalken, MB, kap. 3:6 och 
kulturminneslagen, KML, kap. 2 och 4. Ett fåtal kom
muner väljer att informera om innebörden i det gene
rella forvanskningsforbudet för särskilt värdefull 
bebyggelse enligt PBL 3:12. Även när det gäller övriga 
generella kravregler såsom krav på hänsyn och var
samhet är informationen vanligtvis ganska knapp
händig.

Diskussion
En samlad redogörelse av gällande regler är ett 
bra verktyg för att effektivisera den framtida, prak
tiska hanteringen av frågor rörande bevarande och 
utveckling: dels genom att översiktsplanen kan 
användas av berörda kommunala tjänstemän och 
andra aktörer så att de kan se vilka lagar, förordning
ar och skydd som gäller inom det aktuella området, 
dels genom att tydlig information ges till fastighets- 
och markägare om vilka förutsättningar som gäller 
inom det område där deras fastighet/mark är belägen. 
Samtidigt ger en samlad information om befintliga 
förutsättningar en bra grund när det gäller planering
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av lämpliga åtgärder för att tillvarata och utveckla 
områdets kulturvärden.

För att redogörelsen skall ha denna effekt krävs 
dock att den innehåller en systematisk genomgång av 
alla skyddsformer, lagar och förordningar som är 
tillämpbara inom det aktuella området, inte bara de 
som berör kulturmiljövården. En sådan samlad redo
görelse innebär också att man verkligen satt sig in 
i vilka regler som gäller - både för skydd och utveck
ling. Endast ett fåtal planer ger dock en sådan samlad 
redogörelse. Ett bra exempel på hur man kan arbeta 
ges i Skara kommuns översiktsplan.

Utgångspunkter

Redogörelse för utgångspunkterna för 
framtida plan- och bygglovshantering

Resultat
• Information om samlad bebyggelse: majoriteten av 

planerna.
• Definition av mindre tillbyggnad: en fjärdedel.
• Krav på detaljplaneläggning vid förändringar: ett 

fåtal.
• Information om MKB-verktyget: ett fåtal. 

Majoriteten av planerna innehåller någon form av
redogörelse när det gäller vilka områden som kommu
nen betraktar som samlad bebyggelse, knappt en 
fjärdedel definierar begreppet mindre tillbyggnad, ett 
fåtal planer anger att förändringar kan komma att 
aktualisera detaljplanekrav (vanligtvis genom att 
skriva att de reella hoten får avgöra när formella 
skydd med detaljplaner eller områdesbestämmelser 
skall tillgripas), och endast några få uppmärksammar 
MKB-verktyget.

Diskussion
Att redogöra för hur kommunen avser tolka regler 
som berör bygglovsplikt och detaljplanekrav är ett bra 
sätt att på förhand klargöra utgångspunkterna för 
plan- och bygglovshanteringen inom olika områden. 
När det gäller synen på samlad bebyggelse, mindre 
tillbyggnad och detaljplanekrav berör detta normalt 
enbart bebyggelse som ligger utanför tätbebyggda 
områden, dvs. ofta landsbygdsområden, medan krav 
på miljökonsekvensbeskrivningar kan beröra alla typer 
av områden.

Om man i översiktsplanen dessutom har arbetat 
med att identifiera och karaktärisera de egenskaper 
och karaktärsdrag som konstituerar kulturvärdena i 
olika områden kan dessa fungera som utgångspunkter 
när det gäller vilka frågor som miljökonsekvens
beskrivningen skall belysa.

Ställningstaganden

Tydliggörande av avsikter och intentioner 
rörande framtida hantering av kulturmiljöer

Resultat
• Intentioner angående framtida juridiskt bindande 

skydd: majoriteten.
• Generella ställningstaganden/avsiktsförklaringar: 

alla.
Det vanligaste sättet att arbeta med tillgodoseende 

av riksintressen i översiktsplanen är genom olika for
mer av generella ställningstaganden. Nästan alla planer 
innehåller kommentarer rörande framtida upprättande 
av juridiskt bindande skydd och samtliga planer inne
håller någon form av generell avsiktsförklaring rörande 
kulturmiljöernas framtida hantering.

Exempel på generella ställningstaganden: 
”Värdefulla miljöer skall värnas.”
”Åtgärder som utgör hot mot kulturvärdena får inte 
vidtas.”

”Områdets karaktär och kulturvärden skall tas till
vara vid förnyelse.”

”Vid bebyggelseförändring skall en särskild pröv
ning ske av anpassningen till kulturmiljön.” 

”Särskilt värdefulla kulturmiljöer är ej lämpliga för 
ny bebyggelse.”

I några planer görs mer konkreta ställningstaganden 
om att bygglov kommer att prövas gentemot rekom
mendationer i något bevarandeprogram eller i samråd 
med länsmuseum/länsantikvarie, att bygglov skall 
prövas restriktivt, m.m. Dessa ställningstaganden görs 
dock vanligtvis generellt, dvs. de gäller för alla riks
intresseområden eller för alla redovisade kulturmiljöer. 
Områdesvisa ställningstaganden av mer konkret karak
tär görs endast i några få planer som t.ex. för 
Strömstad och Stenungsund.

I en del planer görs också hänvisningar till kultur
miljöprogram - huruvida dessa program innehåller 
konkreta rekommendationer som kan fungera väg
ledande vid konkreta plan- och lovärenden har inte 
studerats.

Exempel
• Åtgärder som innebär påtaglig skada får inte vidtas, 

åtgärder som utgör hot mot kulturvärdena får inte 
vidtas.

• Samråd med länsmuseet i bygglovsärenden, kom
munen kommer inte att tillåta ny bebyggelse, för
ändringar måste ske med stor försiktighet.

• Kulturhistoriska värden skall vårdas och brukas. 
Riksintressen innebär inget generellt förbund mot 
nya byggnader eller förändringar, Kulturmiljöerna 
vårdas bäst genom att de brukas och vårdas.
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Berörda boende och fastighetsägare bär informeras 
om bevarandevärdena och paragraferna 3:10 och 
3:12 i PBL.

• Tre riksintresseområden bör utvecklas turistiskt. 
Den allmänna omsorgen och medvetandet om riks
intresseområdet är stort. Att utgöra riksintresse 
bidrar till ortens självkänsla och identitet.

• Samråd med kommunen bör ske även vid ej bygg
lovpliktiga åtgärder. Målet är att kommunen till
sammans med lantbrukarna skall verka för att 
bevara och synliggöra odlingslandskapets kultur
värden.

• Förändringar av befintlig bebyggelse skall ske med 
varsamhet och stor hänsyn till de kulturhistoriska 
värdena och liksom ny bebyggelse ansluta till lokal 
byggnadstradition.

• Områden avses i första hand att skyddas genom 
underhandssamråd med markägare, lantbruks
nämnden, skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen.

Diskussion
Att arbeta med generella ställningstaganden är det 
enklaste sättet att hantera kulturvärdena i över
siktsplaneringen, enkelt så till vida att det inte kräver 
någon närmare analys av aktuella områden. Kravet på 
att det av planen skall framgå hur kommunen avser 
tillgodose riksintressena kan anses vara uppfyllt, dels 
genom att det tydliggörs att det finns en avsikt eller 
intention om att säkerställa riksintresseområdenas 
värden genom upprättande av juridiskt bindande 
skydd dels genom generella ställningstaganden röran
de intentioner och avsikter för den framtida hanter
ingen. Huruvida de i planen angivna intentionerna och 
avsikterna verkligen genomförs och får någon praktisk 
tillämpning är en annan fråga.

När det gäller upprättande av juridiskt bindande 
planer är det ett problem att få kommuner har, eller 
anser sig ha, resurser för att upprätta detaljplaner och 
områdesbestämmelser vars syfte är att reglera beva
randefrågor.

När det gäller generella ställningstaganden är det ett 
problem om de är så allmänt hållna att de inte under
lättar den framtida bygglovshanteringen, och därmed 
får de ofta en begränsad praktisk funktion. Om man 
nöjer sig med att t.ex. konstatera att ett områdes karak
tär och kulturvärden skall tas till vara, utan att tydlig
göra vari denna karaktär består och på vilket sätt 
kulturvärdena skall tillvaratas, underlättar man inte 
den framtida plan- och bygglovshanteringen. Hänsyn 
till kulturvärden är dessutom ett generellt krav i PBL 
varför ett sådant konstaterande i princip endast infor
merar om något som redan gäller. Sådana generella 
ställningstagandena är därför svåra att hantera i den 
konkreta plan- och tillståndsprövningen. Mer konkret

blir det när man skriver att nya byggnader skall sam
spela med omgivningen avseende placering, formspråk, 
volym, takvinklar, dimensioner, material och färgsätt
ning, men även här lämnas det konkreta avgörandet, 
dvs. vilken placering, vilket formspråk och material, 
vilken volym, takvinkel och färgsättning som avses till 
den faktiska prövningen.

Användningen av generella ställningstaganden speg
lar därför ett passivt förhållningssätt till de aktuella 
kulturvärdena, passivt så till vida att man skjuter fram 
frågan om vilka egenskaper som är viktiga att slå vakt 
om och vad det bör innebära till efterföljande plan
läggning och bygglovsprövning.

Konkreta rekommendationer

Resultat
• Konkreta rekommendationer för framtida plan- och

lovhantering: ett fåtal.
Få kommuner använder sig av möjligheten att 

precisera innebörden av de generella kravreglerna 
rörande hänsyn, varsamhet och förvanskningsförbud 
och att presentera konkreta rekommendationer för 
den framtida utvecklingen inom olika områden. Ett 
sådant tydliggörande måste bygga på att de aktuella 
kulturhistoriska och miljömässiga värdena på förhand 
identifierats och konkretiserats. Här utgör Trosa kom
muns översiktsplan en förebild, där såväl tätortens 
som landsbygdens bebyggelse karaktäriseras, där 
viktiga egenskaper lyfts fram och där konkreta rekom
mendationer för framtida bygglovshantering formu
leras. En annan intressant variant återfinns i 
Danderyds kommun, där man arbetat fram en särskild 
Kulturmiljöhandbok som antagits som en fördjupad 
översiktsplan. Även den i Stockholm framarbetade 
Byggnadsstadgan är intressant när det gäller identi
fiering och konkretisering av för olika områden och 
tidsperioder viktiga egenskaper och karaktärsdrag. 
Andra goda exempel på konkretiseringar finns bl.a. i 
Lunds översiktsplan.

Exempel
Lunds stadskärna
Stadskärnan och en del områden i anslutning till den är 
utpekade som riksintresse för kulturmiljövården. 
Under de första åttahundra åren av stadens historia 
motsvarade stadskärnan hela stadskroppen. Idag utgör 
stadskärnan ytmässigt sett en marginell del av 
stadskroppen, endast något större än Norra Nöbbelöv 
som byggdes på mindre än tio år. Trots detta är huvud
delen av stadens kommersiella aktiviteter fortfarande 
koncentrerade till stadskärnan. Ur renodlad bevarande
synpunkt hade en ”kylning” av stadskärnan varit att
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föredra. Ett högt markvärde leder till ett exploater- 
ingstryck som på sikt hotar en del av de kvaliteter som 
ger stadskärnan dess attraktivitet. Av stadskärnans 
bebyggelse är 28 byggnader eller byggnadskomplex 
skyddade som byggnadsminnen. I över hälften av 
kvarteren saknar den äldre bebyggelsen helt eller till 
avsevärda delar planskydd. I de resterande kvarteren är 
den äldre bebyggelsen åsatt k- eller q-bestämmelser. 
Genom beslut av kommunfullmäktige har hela 
stadskärnan utpekats som ett ”paragraf-38-område” 
enligt dåvarande byggnadslagen. Huruvida detta tillför 
något skydd utöver PBL:s generella bestämmelser är 
dock tveksamt. För att värna om det gemensamma 
gaturummet har ett skyltprogram samt riktlinjer för 
uteserveringar utarbetats av byggnadsnämnden. 
Arbetet avses fortsätta med program för markbelägg
ningar, gatubelysning samt kiosker och gatuförsäljning. 
Ställningstaganden för stadskärnan generellt
• De i bevaringsprogrammen uttalade rekommenda

tionerna skall läggas till grund för bygglovsprövning 
och detaljplaneläggning.

• I mån av resurser skall bevaringsprogrammen följas 
upp av detaljplaner med skydds- och varsamhets- 
bestämmelser och rivningsförbud. Möjligheter att 
göra detta genom tillägg till befintliga planer bör 
prövas. Värden hos den yngre bebyggelsen, som inte 
har behandlats i bevaringsprogrammen, skall beak
tas.

• Vid upprättandet av planprogram skall ett avsnitt om 
områdets eventuella kulturhistoriska värden tas med.

Ställningstagande inom riksintresseområdet
• En avsevärd del av den äldre bebyggelsen bör skyd

das genom rivningsförbud, och i avvägningen mellan 
olika intressen skall PBL:s varsamhetsregler väga 
tungt.

• Särskild vikt skall fästas vid det medeltida gatu
nätet. Viktigt är att ytterligare vidgningar av gatu
rummet inte accepteras. Skyddet av gatunätet inne
bär också att det skall ges en utformning så att de 
gamla strukturerna framgår. Så är det väsentligt att 
de gamla infartsgatornas karaktär framgår även 
efter eventuellt trafiktekniskt motiverade ombygg
nader.

• Relationen mellan ga tumark och kvartersmark skall 
bibehållas och gaturummet inte luckras upp ytter
ligare genom gångstråk över kvartersmark.

• I de delar en medeltida tomtstruktur finns bevarad 
bör denna bibehållas.

• Gårdsmiljöerna skall värnas och fler gårdsöver- 
byggnader bör ej genomföras. Utformningen av det 
gemensamma gaturummet skall ägnas särskild upp
märksamhet. En övermöblering bör undvikas, och 
möjligheterna att minska mängden trafikskyltar bör 
undersökas.

Helsingborg
• Helsingborg och helsingborgarnas identitet skall 

stärkas genom förankring i kulturmiljöerna.
• Kulturmiljöerna skall göras kända och tillgängliga.
• I dagens föränderliga samhälle blir människors 

knytning till platser i hemmiljön och hembygden allt 
viktigare för den egna identiteten och tryggheten. 
I detta sammanhang spelar kulturmiljöerna en 
mycket stor roll.

• En välkänd kulturmiljö stärker medborgarnas 
kunskap om och stolthet för den egna orten. 
Kunskap och stolthet föder engagemang för den 
omgivande miljön och engagemang från enskilda 
och grupper spelar stor roll i den demokratiska 
beslutsprocessen.

• Kulturmiljövården syftar främst till att skydda vissa 
företeelser och karaktärsdrag i miljön snarare än 
bestämt avgränsade ytor.

• Översiktsplanens uppgift är att tydliggöra kommu
nens kulturmiljöer i planeringen.

• Miljökonsekvensbeskrivningar, som behandlar både 
natur- och kulturmiljö, måste göras inför nyexploa
teringar.

• Ny bebyggelse, som utförs varsamt och med respekt 
kan berika omgivningen på ett positivt sätt.

• För att öka kunskaperna om hur Helsingborgs 
tätort skall utvecklas är det angeläget att föra en 
diskussion om stadens värden. Det kan gälla sär
skilda karaktärsdrag eller miljöer, som skall tas till
vara vid förändringar och kompletteringar. De 
boendes kunskaper och uppfattningar om sin när
miljö är av stor betydelse. Att kunna identifiera sin 
stadsmiljö, att känna igen sig och känna stolthet 
över sitt bostadsområden är av stor vikt i ett större 
samhällsperspektiv.

Läget vid stranden
• Mötet mellan staden och vattnet måste ägnas stor 

omsorg.
• Kontakten mellan staden och sundet skall tillvaratas 

och utvecklas.
• Utblickarna mot havet bör bibehålla, utvecklas och 

förstärkas.
• Den livliga hamnverksamheten i central staden bör 

bibehållas.
Landborgen
• Landborgens grönska skall bibehållas.
• Landborgens raviner skall skyddas från ingrepp och 

om möjligt synliggöras.
Stadens historiska framväxt
• Stadens historiska mönster skall lyftas fram och 

tydliggöras.
Stadsbebyggelsen idag - karaktär, värden och riktlinjer
• De olika stadsbyggnadsmönstren är angelägna att 

analysera och förstå.
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HELSINGBORGS ÖVERSIKTSPLAN - KULTURMIUÖ 

Antagen 28 okt 1997

Olika stadsbebyggelseområden i Helsingsborg. Avgränsningarna är i detta skede mycket grovt 
gjorda och skall endast ses som en schematisk indelning. I en kommande fördjupning av över
siktsplanen skall stadsanalysen noggrannare studera olika områdens karaktärer och avgränsningar.
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Trosa stads pulsåder, den genom bebyggelsen ring
lande Trosaån, och de likaledes slingrande 
Långgatorna skapar tillsammans med de smala grän
derna, som leder ner till ån, stadens ålderdomliga och 
unika karaktär.

På åns västra sida finns några mycket långsmala 
tomter som sträcker sig från ån i öster hela vägen till 
Västra Långgatan. Oftast inryms dock två tomtrader 
mellan ån och Långgatan. Tomterna är där liksom 
öster om Trosaån mellan 15 och 20 meter breda.

• Renoveringar, stadsförnyelse och dylikt skall ske 
med utgångspunkt från de olika stilepokernas 
särart.

• En hög ambitionsnivå skall gälla för utformningen 
av nya stadsmiljöer och enstaka kompletterande 
byggnadsprojekt.

Stadsdelar
• Norrcity - den medeltida staden, Södercity - många 

offentliga byggnader, Institutionsstråket och stadens 
parker - institutioner och parker av högt kultur
historiskt värde, Övriga stenstaden - färdigbyggda, 
slutna kvarter, Folkhemmets bostadsområden - 
färdigbyggda områden av hög kvalitet, Äldre villa- 
och radhusområden - områden med varierande 
karaktär under ständig förändring, Miljonprograms- 
områden - områden i behov av varsam förnyelse.

Trosa
Trosas småskalighet och karaktär av trästad skall
bevaras. Gatunät och tomtindelning skall bibehållas.
Sammanhängande nya byggnadskomplex skall und
vikas.
Krav på nya Trosahus
• Husen skall ha rektangulär planform och ligga vid 

tomgräns mot gatan eller ån.
• Husen får förses med tillbyggnader på gårdssidan.
• Husen skall ha en cirka 40 cm hög sockel av puts 

eller natursten.
• Husen skall ha sadeltak med lutning mellan 17 och 

38 grader.
• Taksprång skall vara 30-50 cm.
• Takuppbyggnader skall utgå från nock och fasadliv 

samt vara täckta med sadeltak.
• Ventilations- och rökkanaler skall gå till symmet

riskt placerade skorstenar vid taknock.
• Taken skall täckas med lertaktegel i matt röd kulör 

eller falsad skivplåt som målas röd, grön eller svart.
• Fasader skall kläs med träpanel, som får vara stå

ende eller indelad i fält med varierande riktningar.

Fastighetsstrukturen nära torget avviker från denna 
princip vilket tyder på att flera sammanslagningar har 
gjorts under årens lopp.

Det är möjligt att nå tomterna dels från å-sidan 
och dels från Västra och Östra Långgatan.

Körvägarna leder via några broar rakt över ån, 
men gångvägarna ligger sällan mitt för varandra. Inte 
ens där det finns gångbroar som sammanbinder 
bebyggelsen på de båda sidorna är vägnätet linjärt 
sammankopplat.
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smugi

• Fasader skall målas i faluröd slamfärg eller täck- 
målas i ljusa kulörer.

• Fönstren skall vara kvadratiska eller höga med 
kvadratiska eller höga rutor.

• Fönstren skall placeras så att avståndet till ytter- 
hörn, sockel eller takfot och nästa fönster är minst 
90 cm.

• Fönsterfoder, taklister, vindskivor, verandor och för- 
stukvistar får förses med olika typer av dekor, dock 
ej fönsterluckor.

• Snickerier och dekor skall målas med täckande färg 
som är ljusare än väggfärgen.

• Entréer skall ligga mot gården och får förses med 
förstukvist eller glesveranda.

Diskussion
Att arbeta med konkreta riktlinjer är det kanske mest 
effektiva sättet att hantera kulturmiljöfrågor i den över
siktliga planeringen. En av de formella förutsättningar-
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Gräns för riksintresse - kulturmiljö 

Gräns för fornlämningsområde

11:225-1/6

Edanögérd

na för att bygglov skall ges är att åtgärden uppfyller 
kraven i PBL:s 3 kapitel, (se PBL 8:11 och 8:12). Då 
dessa krav är ganska generellt hållna är dess faktiska 
tillämpning beroende av att kulturvärdena på förhand 
har identifierats och konkretiserats. För att aktivt kunna 
tillämpa det generella hänsynskravet i PBL 3:1, dvs. ”att 
byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och 
till natur- och kulturvärden på platsen”, bör därför de 
betydelsefulla natur/kulturvärdena i stads/landskaps
bilden på förhand ha identifierats.

På samma sätt bygger ett aktivt tillämpande av var- 
samhetskravet i PBL 3:10, dvs. att ändringar skall 
utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beak

tas och dess kulturhistoriska värden tas tillvara, och 
forvanskningsforbudet för särskilt kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljö enligt PBL 
3:12, på att de för byggnaden eller området viktiga 
egenskaperna och karaktärsdragen har beskrivits på ett 
tydligt sätt. Genom att tydliggöra dessa värdeaspekter 
och presentera konkreta riktlinjer och förslag för hur 
de bör hanteras vid framtida bygglovsprövning skapar 
kommunen en bra grund för en aktiv tillämpning av 
de generella kravreglerna.

Att arbeta på detta sätt representerar ett mer aktivt 
förhållningssätt till kulturmiljön än de generella ställ
ningstagandena. Det innebär att man först måste 
identifiera och konkretisera vilka egenskaper och
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Hus av olika storlek och karaktär. Höga träd mellan 
ån och tomterna. Gångvägen utmed ån. Enkla sitt- 
bänkar. Lyktstolpar. Åkanten kantas av sten eller träd.

karaktärsdrag som är viktiga i en miljö, och sedan i ord 
och bild formulera riktlinjer för hur dessa skall kunna 
tas tillvara. Ett sådant förhållningssätt bygger på att 
man har formulerat en framtidsbild av hur man vill att 
den aktuella miljön skall bevaras och utvecklas. Det 
innebär dessutom att den befintliga kulturmiljön

behandlas som en resurs för kommunen. Det var egent
ligen ett sådant arbetssätt man avsåg i förarbetena till 
de lagändringar som infördes i PBL 1996, men det blev 
aldrig mer än en intention. Att utveckla detta arbetssätt 
är därför en av de viktigaste framtida uppgifterna för 
kulturmiljövårdens företrädare.
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Reflektioner kring resultatet

Genomgången av översiktsplanerna visar att hantering 
av kulturmiljövårdens riksintressen i kommuntäckande 
översiktsplaner präglas av ett ganska passivt förhåll
ningssätt. Kommunerna arbetar huvudsakligen med 
allmänt hållna formuleringar där man, i princip, endast 
informerar om innebörden i de generella kravreglerna i 
PBL - dvs. om kraven på beaktande, hänsyn och var
samhet som, i och med lagen, redan gäller inom alla 
områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
Konkreta rekommendationer, där innebörden av de 
generella kravreglerna preciseras utifrån de för kultur
miljön väsentliga värdena, är mindre vanligt - även om 
det i det undersökta materialet finns goda exempel på 
hur man kan arbeta mer aktivt med kulturvärdena. Där 
finns också exempel på planer som ligger mittemellan 
ett passivt och aktivt förhållningssätt.

Eftersom kommunernas hantering av riksintressen 
i översiktsplaneringen bygger på de underlag som 
kulturmiljövården arbetat fram, är innehållet i och 
utformning av dessa underlag av avgörande betydelse 
för hur de riksintressanta kulturvärdena hanteras i den 
praktiska planeringen. Av särskild betydelse är under
lagens innehåll i förhållande till den information kom
munerna behöver för att kunna utnyttja möjligheterna 
i översiktsplaneringen.

En översiktlig genomgång av olika statliga, regio
nala och kommunala kulturmiljöunderlag eller kultur
miljöprogram visar att de endast innehåller generella 
ställningstaganden eller rekommendationer för framtida 
hantering - om de överhuvudtaget innehåller några 
ställningstaganden.

Avsikten var att de av Riksantikvarieämbetet 
centralt framarbetade riksintresseunderlagens värde- 
och motivtexter, som utarbetades i samband med över
synen i slutet av 1990-talet, skulle förtydligas på 
regional nivå. De innehåller därför ingen konkret 
information om särskilt värdefulla objekt, om skydds- 
anspråk eller regleringsbehov m.m. Sådant förutsattes 
ingå i länsstyrelsernas generella uppdrag att tillhanda 
underlag till vägledning för den kommunala 
översiktsplaneringen i vilken riksintresset avgränsas 
och bekräftas.

Denna modell för rollfördelningen mellan den 
centrala, regionala och kommunala nivån inom kultur
miljövården har emellertid av olika skäl aldrig kommit

att helt slå igenom i den praktiska tillämpningen. Ett 
fåtal fördjupade riksintressebeskrivningar har tagits 
fram enligt Riksantikvarieämbetets modellexempel, 
men i de fall det finns regionalt eller lokalt framtagna 
program som behandlar riksintressena varierar inrikt
ningen och innehållet i dessa ganska kraftigt. Normalt 
finns en fördjupad miljöbeskrivning, men den har 
sällan kommit att innehålla - eller uppfattats ge - till
räckliga preciseringar av vilka egenskaper hos miljön 
som i realiteten avsetts omfattas av det angivna riks
intresset. En del beskrivningar innehåller också ställ
ningstaganden rörande framtida skydd, men endast ett 
begränsat antal innehåller konkreta rekommendationer 
som kan omsättas i direkta regleringar av området. 
Detta har heller inte varit avsikten. Meningen har varit 
att det är kommunerna som i sin planering skall välja 
de lämpliga och erforderliga formerna för att reglera de 
intressen som riksintresset är uttryck för. Detta har 
uppenbart varit ett anspråk som få län och kommuner 
orkat leva upp till. På många håll har därför Riks
antikvarieämbetets allmänna motiveringar till riks
intresseurvalet kommit att stå ensamma som underlag i 
frågan om vad som egentligen är innebörden i respek
tive riksintresse och detta har naturligen varit otillräck
ligt för att fungera som information för kommunernas 
framtida hantering.

Ett grundläggande problem är därför att kultur
miljösektorns underlag inte innehåller den information 
som kommunerna behöver för att kunna göra en bra 
översiktsplan. Underlagen är inriktade på områdes- 
beskrivningar och historiska redogörelser, medan 
identifiering och konkretisering av vilka kulturvärden i 
den fysiska miljön, som kan ligga till grund för kom
munens praktiska plan- och bygglovshantering, och för 
områdenas framtida utveckling och bevarande, ofta 
saknas.

Kommunernas hantering av, och förhållningssätt 
till, kulturvärdena speglar därför det sätt på vilket 
kulturmiljövården hanterar och förhåller sig till dessa 
värden i sina underlag. De översiktsplaner som använ
der sig av konkreta rekommendationer för olika 
områden bygger vanligtvis på en särskild kulturmiljö
analys som kommunen själv tagit fram.

För att stimulera mer aktiva förhållningssätt till 
hanteringen av kulturvärden i den kommunala över

20 Kulturmiljön i kommunala översiktsplaner



siktsplaneringen, krävs nya typer av underlag och nya 
synsätt och arbetsmetoder kring framtagandet av 
kulturmiljöunderlag. Detta är inte begränsat till 
riksintressen utan avser kulturmiljösektorns hantering 
av kulturmiljöer överhuvudtaget. Det handlar om att 
göra kulturmiljövården till en resurs i den kommunala 
planeringen för ett hållbart samhälle. I och med att 
riksintressen utgör en obligatorisk del av kommunens 
planeringsförutsättningar, och dessutom utgör en av 
länsstyrelsernas få ingångar till den kommunala fysiska 
planeringen, borde dock arbetet med riksintressena 
kunna ligga i frontlinjen när det gäller moderniserade 
analysmetoder, värdeprecisering, presentationsformer 
och, inte minst, förankringsarbete på lokal nivå.

Det är därför viktigt att länsstyrelserna får det stöd 
och de resurser de behöver för att aktivt kunna arbeta 
med riksintressen så att de på avsett sätt kan fungera 
som en resurs i den fysiska planeringen. Om ett sådant 
arbete länkas till, och samordnas med, det kommunala 
översi ktsplanearbetet har översiktsplaneinstrumentet 
potential att bli ett effektivt redskap för kultur
miljövården - inte minst när det gäller miljömåls- 
arbetet.
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Översiktsplaner

AB - STOCKHOLMS LÄN
Danderyd, antagen 1999-04-12 
Järfälla, utställningsförslag 2000-06 
Sollentuna, antagen 1998-04 
Sundbyberg, utställningsförslag 2000-04 
Tyresö, antagen 1998-06-11 
Upplands-bro, utställningshandling 2000-10

H- KALMAR LÄN

F - JÖNKÖPINGS LÄN
Tranås, antagen 1999-10-18 
Vetlanda, antagen 1998-11-18

Torsås, antagandehandling 
Vimmerby, antagen 1998-10-26

AC - VÄSTERBOTTENS LÄN 
Umeå, antagen 1998-05 
Vilhelmina, antagen 2000-11-27 
Vännäs, antagen 1998-09-21

C - UPPSALA LÄN
Enköping, utställningshandling 2000-10

M - SKÅNE LÄN
Burlöv, antagen 1998-10-19 
Helsingborg, antagen 1997-10-28 
Lund, antagen 1998-05-28 
Simrishamn, utställningshandling 2001-01 
Vellinge, utställningshandling 2001-05-05 
Åstorp, antagen 1998-06-22

D - SÖDERMANLANDS LAN 
Trosa, slutversion (ÖP 2000)

N - HALLANDS LÄN
Halmstad, utställningshandling 2000-12 
Hylte, utställningshandling 2000-10 
Varberg, utställningsupplaga 2000E - ÖSTERGÖTLANDS LÄN 

Linköping, antagen 1998-05-26 
Mjölby, utställningshandling 2001-01 
Åtvidaberg, antagandehandling 2001-04 
Ödeshög, antagen 2000-09-04

O - VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 
Alingsås, antagen 1998-01-28 
Härryda, utställningshandling 2001-06
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Kungälv, utställningsupplaga 20001-02 
Skara, antagen 1998-06-08 
Stenungsund, antagen 1998-10 
Strömstad, antagen 1998-06-25

S - VÄRMLANDS LÄN 
Eda, antagen 1999-06-23 
Karlstad, antagen 1997-12-18

T - ÖREBRO LÄN
Kumla, antagen 1999-11-22

U - VÄSTMANLANDS LÄN 
Västerås, antagen 1998-03-26

W - DALARNAS LÄN
Gagnef, antagen 1998-09-23

X - GÄVLEBORGS LÄN
Ovanåker, antagen 1999-12-13

Y- VÄSTERNORRLAND
Örnsköldsvik, antagen 1999-12-20
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Noter

1. Före lagändringen 1996 hade PEL 2:2 följande lydelse: 
”Vid planläggning och i ärenden om bygglov och för
handsbesked skall lagen (1987:12) om hushållning med 
naturresurser m.m. tillämpas.” För de bakomliggande 
målen med lagändringarna 1996 se Regeringens proposi
tion 1994/1995:230 Kommunal översiktsplanering enligt 
plan- och bygglagen, m.m., s. 45 m.fl.

2. Prop. 1994/1995:230, s. 49.

3. Prop. 1994/1995:230, s. 51.

4. Prop. 1994/1995:230, s. 83.

5. En sådan bredare undersökning har utförts på majoriteten 
av de planer som granskats, men informationen har inte 
sammanställts i denna rapport.

6. Under dessa diskussioner framkom att ett problem för 
många länsstyrelser är att man saknar stöd och intresse 
från RAÄ när det gäller riksintressehanteringen.

7. Miljöbalken 5, s. 35. Boken om översiktsplan III, s. 16.

8. Uppdelningen och beteckningen av de olika ”metoder” 
som här identifieras kan göras på olika sätt. Huvudsyftet 
med den här presenterade modellen har varit att försöka 
renodla olika arbetsmetoder för att på så sätt tydliggöra 
de möjligheter som översiktsplaneinstrumentet rymmer 
när det gäller hantering av kulturvärden. En sådan ren
odling var också nödvändig för att kunna genomföra en 
systematisk analys av det insamlade OP-materialet.

9. Med förändring avses större tillbyggnader, tillskott av 
nya byggnader eller utvidgning av befintliga bebyggelse
områden till att omfatta obebyggd mark, se Didön m.fl. 
(1997) Plan- och bygglagens grunder, s. 39. Bygglovs- 
ansökningar kan avslås med hänvisning till att det råder 
sådana förhållanden att detaljplaneläggning måste ske 
innan lov kan lämnas. När planläggningen skall ske, kan 
kommunen i princip fritt bestämma” - Didön m.fl.
(1997) s. 39.

10. I och med att det finns lagstadgade krav dels på att riks
intressen särskilt skall redovisas, dels på att det av över
siktsplanen skall framgå hur kommunen avser tillgodose 
dessa intressen bör denna information ges under rubri
kerna ”Riksintressen” och/eller ”Kulturmiljöer”.

24 Kulturmiljön i kommunala översiktsplaner





I denna rapport redovisas resultatet från en studie av 
hur kulturmiljö vår dens riksintressen hanteras i ett 
fyrtiotal översiktsplaner antagna efter 1996. Olika typer 
av ställningstaganden avseende kulturmiljön har 
identifierats. En slutsats är att brister i såväl underlags
materialet som planhandlingarna gör det svårt att beakta 
riksintressena i efterföljande planering och byggande.
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