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Förord

God bebyggd miljö är ett av de femton miljökvalitetsmål
som riksdagen fastställt enligt propositionen Svenska
miljömål - delmål och åtgärdsstrategier (2000/01:130).
Det har följande lydelse: ”Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utfor
mas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten, och andra resurser
främjas.” Regeringens bedömning är att det kulturella,
historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med
särskilda värden ska värnas och utvecklas - och att en
långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur ska utvecklas, både
vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verk
samheter och vid användning, förvaltning och omvand
ling av befintlig bebyggelse.
Enligt delmål 1 för God bebyggd miljö ska samhälls
byggande och fysisk planering senast år 2010 bland
annat grundas på program och strategier för hur kultur
historiska och estetiska värden ska tas till vara och
utvecklas. De ska kunna fungera som underlag och
utgångspunkter för samordning mellan olika föränd
rings- och bevarandeintressen. Boverket har huvud
ansvaret för att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
uppnås. Riksantikvarieämbetet har ett övergripande
ansvar för kulturmiljöfrågorna i samtliga miljökvalitets
mål. Riksantikvarieämbetet ska också på uppdrag av

regeringen tillsammans med andra myndigheter utarbeta
en strategi för hur arbetet med att bevara, utveckla och
bruka den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör
bedrivas och följas upp.
Uppföljningen av miljökvalitetsmålen baseras på ett
system med nationella och regionala indikatorer. En
indikator definieras som data som valts ut för att analy
sera och åskådliggöra förändringar inom miljöområdet
och som ska förse allmänhet och beslutsfattare med
underlag för beslut om åtgärder. Indikatorerna ska följa
upp resultatet av miljömålsarbetet, visa om miljöarbetet
går i rätt riktning och i rätt takt, visa hur miljön mår och
slutligen ge underlag för åtgärder och beslut.
En indikator som föreslagits för delmål 1 är kultur
miljöprogram. I rapporten redovisas resultatet av några
studier som belyser om och hur kulturmiljöprogram kan
användas som indikator. Studierna har i första hand gällt
kommunala kulturmiljöprogram. Regionala kulturmiljö
program har endast studerats översiktligt.
Studien har genomförts av Riksantikvarieämbetets
kulturmiljöavdelning under 2003 och 2004. Lena Boox
och Anette Karls Fors studerade kommunala kulturmiljö
program. Sara Bergvin och Anette Karls Fors studerade
regionala kulturmiljöprogram. Rapporten har samman
ställts av Ann Mari Westerlind. Studien har genomförts
med stöd av medel från Miljömålsrådet avseende ram
post miljömålsuppföljning ur anslag 34:2, miljööver
vakning med mera.
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Bakgrund

En av förutsättningarna för att nå delmål 1 i God
bebyggd miljö är att fungerande program och strate
gier för hanteringen av kulturhistoriska värden utveck
las. Programmen ska beskriva och definiera de särskilda
värden som angivits i miljökvalitetsmålet. De ska också
klargöra vilka värdefulla miljöer och egenskaper som
särskilt väl kan förmedla berättelser om platsens historia.
Det kan röra sig om fysiska strukturer, mönster, områden
och objekt som kan berätta om naturförutsättningar,
historiska skeenden och samhällsförhållanden av bety
delse i en kommun eller region. Egenskaperna kan vara
bundna till det nationella arvet lika väl som till regionala
profiler och lokala karaktärsdrag.
Programmen bör förankras politiskt och knytas till
olika nationella, regionala eller kommunala planer och
aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Det är också av
stor betydelse att programmen är väl kända av allmän
heten. De behöver därför ha en form, ett språk och en
samverkan mellan text och bild som kan motivera såväl
aktörer med ansvar för samhällsutvecklingen som
allmänheten att ta tillvara och bruka kulturarvet.
Strategierna ska ange hur kommunens eller länets
kulturvärden kan utvecklas, brukas, tillvaratas och
bevaras så att den historiska dimensionen förblir tydlig
och att kulturmiljön kan bli en resurs för god livsmiljö
och långsiktig god hushållning.
Dessa program och strategier kan fungera som under
lag för allt miljömålsarbete och som särskilt underlag
för de olika delarna i hushållningsstrategin i miljömålsarbetet. De är:
Miljöanpassad fysisk planering och samhällsbyg
gande på olika nivåer, inklusive program och avtal
för lokal och regional utveckling, utförda av olika
aktörer och enligt olika styrsystem;
Bevarande och skydd av särskilt kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse och landskap på både natio
nell, regional och lokal nivå - enligt olika styr
system;
Varsamt brukande av byggnader och bebyggelse
områden med hänsyn till kulturvärden både för
stora förvaltare och enskilda fastighetsägare,
främst på lokal nivå.
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Studiens syfte
Syftet med studien är att ta reda på vilka kriterier som
behöver uppfyllas för att kulturmiljöprogram ska kunna
fungera som indikator för att följa delmål 1. Studien har
genomförts för att:
• ta reda på kulturmiljöprogrammens antal, kvalitet
och användningssätt,
• dra slutsatser om lämpliga metoder för att följa
indikatorn.

Genomförande
Studien har som utgångspunkt de enkätundersökningar
om kommunala kulturmiljöprogram som genomfördes
åren 1995 och 2000. Kompletterande information har
samlats in från ett antal kommuner för att ta reda på om
kulturmiljöprogram existerar eller inte. Kontakt har
tagits med den förvaltning - mer specifikt de tjänstemän
- som handlägger plan- och bygglovsärenden och som
förväntas använda kulturmiljöprogram i sitt arbete.
Intervjuerna har i allmänhet skett genom telefonsamtal
efter per brev. 143 kommuner bedömdes ha ett kultur
miljöprogram. Av dessa har 134 kulturmiljöprogram
studerats översiktligt beträffande innehåll, ålder, syfte,
huvudman, politisk behandling samt arbetssätt vid fram
tagandet.
För att kunna bedöma om programmen fungerar som
underlag för planering och lov har intervjuer genomförts
med berörda tjänstemän i sammanlagt 13 kommuner.
Frågor om kulturmiljöprogrammens bakgrund, använd
ning, status och förankring har ställts till tjänstemän
under byggnadsnämnd och kulturnämnd. Ett fåtal kom
muner har flera geografiskt uppdelade kulturmiljö
program för olika delar av kommunen. Uppgifterna har
då vägts samman för hela kommunen.
Den översiktliga studien har resulterat i en beskriv
ning av vilka ämnesområden kulturmiljöprogrammen
innehåller. Den har inte tagit ställning till om respektive
redovisning är utförd på ett bra sätt. Den omfattar inte
heller beskrivningar av vilka typer av områden och
objekt, i form av byggnader och bebyggelse, landskap

och fornlämningar, som är utpekade som värdefulla och
beaktar inte om viktiga kategorier saknas i urvalet.
För att närmare kunna bedöma innehållet i och pre
sentationen av programmen genomfördes djupstudier av
18 kommunala och 6 regionala kulturmiljöprogram.
Studierna genomfördes enligt en särskild checklista.
Uppgifter om de regionala programmen har inhämtats
efter kontakter med länsstyrelsernas kulturmiljöfunktio
ner och översiktliga genomgångar av innehållet.

Kulturhistoriska kunskapsunderlag
i olika former
De kulturhistoriska basunderlagen består i dag av olika
slags inventeringar och utredningar. Tillgången på
basunderlag är mycket olika i kommunerna, och de är
framtagna och bekostade på olika sätt. Det finns kom
muner som helt saknar basunderlag, medan andra har
genomfört heltäckande inventeringar av varierande slag.
Vanligast är byggnadsinventeringar, bevarings- eller
bevarandeprogram för bebyggelse eller odlingslandskap,
kulturhistoriska utredningar, uppgifter i fornminnesregistret och historiska kartor. Det kan också finnas
inventeringar av kulturhistoriskt intressanta vägmiljöer
och industrimiljöer.
De kunskapsunderlag som studerats och som defi
nierats som kommunala och regionala kulturmiljö
program är:
• De underlag, som en kommun låtit ta fram och
behandlat politiskt för att användas vid ärende
handläggning, där kulturvärden, kulturhistoriskt
intressanta områden och objekt utpekas och beskrivs.

Äldre undersökningar av
kulturmiljöprogram
Kommunala kulturmiljöprogram har studerats tidigare.
Två enkätundersökningar behandlar förekomsten av
kulturmiljöprogram i kommunerna åren 1995 och 2000.
Den första utfördes av Statistiska centralbyrån på
uppdrag av Statens kulturråd i samarbete med Riks
antikvarieämbetet och Svenska Kommunförbundet.1
Den andra utfördes av Svenska Kommunförbundet.2
Riksantikvarieämbetet sammanställde år 2002 den över
siktliga rapporten Översikt. Kommunala kulturmiljö
program. Åren 1995-2000 som var baserad på de två
enkäterna.3 4Fallstudien Kommunala kulturmiljöprograms
betydelse för bevarande av kulturvärden4 genomfördes
av Riksantikvarieämbetet år 1998. Studien omfattar nio
kommuner och belyser kulturmiljöprogrammens betydel
se för hantering av kulturvärden med fokus på hur kul
turmiljöprogrammen används vid handläggning av ären
den enligt plan- och bygglagen. Någon studie av
regionala kulturmiljöprogram har tidigare inte genom
förts.

• De regionala underlag som av respektive länsstyrelse
definierats som kulturmiljöprogram.

Fotnoter
1. Resultatet sammanställt i statistiska meddelanden Ku 19 SM 9701.
Kulturmiljöstatistik 1995. Statistiska centralbyrån.
2. Resultatet sammanställt i en pm i oktober 2000. Förekomst av politiska
handlingsprogram inom kulturområdet. Kerstin Lundberg. Svenska
Kommunförbundet.
3. Nilsson, D. Översikt. Kommunala kulturmiljöprogram. Åren 1995-2000.
Riksantikvarieämbetet.
4. Backlund, A-C. Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för bevarande
av kulturvärden. Riksantikvarieämbetet 1998.
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När studien genomfördes hade knappt hälften av landets
kommuner utarbetat ett kulturmiljöprogram. Merparten
kom till före 1993. Omkring en femtedel av programmen
var yngre än 10 år, och knappt en tiondel hade kommit
till sedan år 2000. För länen såg situationen något
annorlunda ut. Drygt 75 procent av länen hade någon
form av kulturmiljöprogram. De flesta program kom
emellertid till för omkring 20 år sedan, vilket gör inne
hållet delvis inaktuellt. I endast tre län hade program
tillkommit efter år 2000. Flera länsstyrelser angav att de
befintliga programmen inte används. I län som saknade
regionala kulturmiljöprogram saknades ofta även kom
munala kulturmiljöprogram.5

Kulturmiljöprogrammens
användning
Kommunernas kulturmiljöprogram ska fungera som
underlag vid handläggning av planer och lov. De syftar
också till att öka kunskapen om kommunens kulturmiljö
och historia hos allmänhet och fastighetsägare.
Tydliga politiska ställningstaganden till kulturmiljö
programmens status och till hur de ska användas har
stor betydelse för möjligheten att hävda kulturmiljöns
betydelse. I de flesta fall hade kulturmiljöprogrammen
antagits av kommunfullmäktige med en koppling till
den kommuntäckande översiktsplanen. Men program
men hade sällan medfört förändrade samrådsrutiner.
Kulturmiljöprogram som inte är politiskt antagna har
endast en rådgivande funktion. Även politiskt antagna
program kan ha ett sådant innehåll att de i praktiken
inte fungerar som underlag för planering och byggande.
Det behövs då en antikvariskt kunnig person som kan
tolka och komplettera innehållet i kulturmiljöprogram
men, och som får möjlighet att delta aktivt i planeringsoch byggprocesser. I kommuner med kulturmiljö
program av senare datum har stort arbete lagts ner på
att informera allmänhet och fastighetsägare om
programmets innehåll och syfte. 1 kommuner med äldre
program informeras endast nya politiker och tjänste
män. Flera av de intervjuade anser att det är ett
problem att hålla kulturmiljöprogrammen aktuella och
levande.
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Kulturmiljöprogrammens
innehåll
Innehållet i kulturmiljöprogrammen är oftast mycket
översiktligt. Flera program har mer karaktär av berät
tande historiebeskrivningar än av beslutsunderlag. I nio
fall av tretton avhandlas hela kommunen. I övriga fall
behandlas endast delar av kommunen och där saknas
också annat kunskapsunderlag, som till exempel inven
teringar. De kulturmiljöprogram som har studerats
bygger ofta på relativt gamla inventeringar.
I de studerade programmen beskrivs kommunernas
historiska utveckling kronologiskt och tematiskt. De tar
vanligen avstamp i istid eller forntid och sträcker sig
fram till 1900-talets början, i vissa fall fram till 1950 och
i ett par fall fram till 1970-talet. Utvecklingen under
1900-talet är i allmänhet mycket summariskt beskriven.
Historiken omfattar beskrivningar av utvecklingen i det
agrara landskapet, bebyggelsens expansion och utform
ning, lokala näringsgrenar samt utvecklingen av kom
munens förvaltning och tillkomsten av institutioner som
till exempel skolor och sjukhus. Övergripande historiska
skeenden framgår indirekt och skildringar av olika
sociala förhållanden är sällsynta. Tyngdpunkten i redo
görelserna varierar. De historiska skildringarna är i de
flesta fall av allmän karaktär och baserade på generell
kunskap. Den lokala historien beskrivs genom konkreta
exempel. Sammanfattande kulturgeografiska analyser
eller beskrivningar av landskapets strukturella utveckling
saknas vanligen, liksom tydliga redovisningar av betydel
sefulla lokala eller regionala fysiska karaktärsdrag eller
bebyggelsemönster. De äldre programmen skiljer sig från
de yngre. I de program som tillkommit efter år 2000
finns flera goda exempel på sammanfattande analyser
och beskrivningar.
I de studerade programmen anges utvalda områden
av riksintresse, platser av lokalt intresse och ofta även
enskilda objekt. Urvalet har sällan gjorts utifrån ett ut
talat syfte, som till exempel att platserna tillsammans ska
spegla kommunens historiska utveckling från forntid till
nutid. Miljöer som kan knytas till agrarlandskapets
utveckling och bondekulturen - och som är mer eller
mindre ålderdomliga - är överrepresenterade, särskilt i
de äldre programmen. Vari miljöns kulturhistoriska
värde består preciseras endast i ett fåtal kulturmiljö-

program. I allmänhet saknas en prioritering av vilka
kulturvärden som är de mest betydelsefulla i kommunen,
i olika utpekade områden eller inom ett område. Miljö
beskrivningarna varierar mycket. De består ofta av en
sammanhängande berättelse där uppgifter om landska
pets karaktär och innehåll, den historiska utvecklingen,
olika fysiska egenskaper och deras kulturhistoriska värde
är invävda i varandra. Tydliga motiv för områdenas
avgränsning saknas i allmänhet. Det kan vara svårt att
urskilja vad som anses vara av betydelse eller inte, likaså
att urskilja vari det kulturhistoriska värdet består. Men
det finns också program där motiv, historik, egenskaper,
värden och ställningstagande är tydligt angivna under
olika rubriker. Konkreta rekommendationer för hur olika
kulturvärden ska beaktas eller regleras för att möjliggöra
en långsiktig god förvaltning av kulturmiljön saknas i
allmänhet i äldre program, men goda exempel finns i de
yngre. I allmänhet redovisas inte hur kulturvärden i hela
kommunen eller utpekade områden kan utvecklas eller
brukas.
I hälften av programmen finns förslag till rättsverkande reglering för att säkerställa områdenas eller objek
tens värden. I allmänhet föreslås skyddsformer (som
byggnadsminnen) i enlighet med kulturminneslagen,

skyddsbestämmelser i detaljplaner eller områdesbestäm
melser enligt plan- och bygglagen. Det kan röra sig om
tydliga angivelser om skyddsformer eller om mer diffusa
riktlinjer om varsamhet och behovet av fortsatt brak.
Möjliga utvecklingsbehov, samt huruvida kulturmiljön
kan ses som en resurs, anges mycket sällan.
Även presentationen av innehållet i programmen
skiljer sig åt mellan kommunerna. Texternas tydlighet,
struktur och rubriksättning varierar. Bilder och bildtexter
används med varierande medvetenhet. Kartor används
alltid för att visa utpekade områden, men mer sällan för
att illustrera den kulturhistoriska utvecklingen i kom
munen som helhet. I yngre program finns goda exempel
där text, bilder och kartor samverkar på ett pedagogiskt
sätt.
Äldre regionala kulturmiljöprogram innehåller en
traditionell historik, beskrivningar av länets kultur
miljöer och i vissa fall förslag till åtgärder och utveck
lingsmöjligheter. Flera av de yngre programmen är också
måldokument som utgår från en klart uttalad kultur
miljöprofil och som antingen är övergripande och beskri
ver prioriterade arbetsområden i stort eller också mer
detaljerade för utvalda objekt, områden eller åtgärder
inom länsstyrelsens ansvarsområde.

Fotnot5
5. Kulturmiljöprogram är en vanlig beteckning, men kulturminnesvårdsprogram eller byggnadsordning förekommer också.
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Kriterier för indikatorn kulturmiljöprogram

Om kulturmiljöprogram ska kunna fungera som indi
kator för delmål 1 i God bebyggd miljö behöver vissa
kriterier vara uppfyllda.
Det finns i dag inte någon klar definition av begrep
pet kulturmiljöprogram. Utifrån uppgifter från Svenska
Kommunförbundets enkäter åren 1995 och 2000 samt
genom personliga kontakter med representanter från
olika kommuner gjordes bedömningen att kulturmiljö
program finns i 147 kommuner.

frågorna levande är en annan förutsättning för att
programmen ska kunna fungera för samordning och
samverkan mellan olika aktörer.

■ För att kunna följa kulturmiljöprogram som
indikator krävs en definition av vilken typ av
kulturmiljöunderlag som avses och att uppgifter
om antalet kommuner som har kulturmiljö
program hämtas från förvaltningar och personal
som använder kulturmiljöprogram i sin verk
samhet.

För att ett kulturmiljöprogram ska kunna räknas som
indikator krävs att programmet innehåller historik och
värdebeskrivningar, både av hela kommunen och av
utvalda områden, redogör för de fysiska egenskaper som
har betydelse för det kulturhistoriska värdet och motiv
för urvalet av områden samt tar ställning till hur dessa
kulturvärden och egenskaper bör hanteras - bevaras,
brukas eller utvecklas.

Kulturmiljöprogrammens ålder är ett mått på att
innehållet är aktuellt. Då programmen arbetades fram
eller reviderades var de aktuella för såväl tjänstemän,
politiker som allmänhet. Med stigande ålder blir inne
hållet i programmet lätt inaktuellt. Det finns också en
risk för att kulturmiljön inte uppmärksammas alls.
Revideringar och översyner bör ske kontinuerligt om
programmen ska kunna användas.
■ För att kunna följa indikatorn krävs att uppgifter
samlas in om vilket år kulturmiljöprogrammen
antogs eller reviderades.
Ett kulturmiljöprogram som är politiskt antaget,
redovisar konkreta förslag till åtgärder, har tydligt
definierad status och ett relevant innehåll kan användas
för att hävda kulturmiljöns värden i olika sammanhang.
■ För att kunna följa indikatorns status krävs att
det tydligt framgår om kulturmiljöprogrammen
förankrats politiskt, vilken kan göras genom
insamling av data från dem som använder kultur
miljöprogrammen i praktiken.
Det praktiska arbetet med att ta fram och förankra
kulturmiljöprogrammen hos alla inblandade parter är
av stor betydelse. Att hålla dialogen om kulturmiljö
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■ För att kunna bedöma hur indikatorn fungerar i
praktiken krävs antingen intervjuer med berörda
aktörer både inom plan- och byggsektorn och
inom kulturmiljösektorn eller studier av genom
förda planer eller projekt.

■ För att kunna bedöma vad indikatorn innehåller
krävs fördjupade studier.

Idéer om framtida kulturmiljöprogram
Det är en utmaning att utforma ett kulturmiljöprogram
som kan fungera både som information och inspiration
till allmänheten och som planeringsunderlag. Det är än
svårare att utforma ett program som lyfter fram de
värden som är dolda, underförstådda och outtalade. Det
gäller att bestämma vilken historia som ska skildras och
vilka ”kopplingar” som behövs mellan lokal, regional
och nationell nivå för att de kulturhistoriska struktu
rerna ska bli tydliga. Urvalet av objekt eller miljöer kan
göras så att det speglar kommunens särart eller profil.
Urvalet kan också innefatta samtliga miljöer i kom
munen med tydliga historiska spår. I båda fallen är det
viktigt att lyfta fram miljöer som är väl förankrade hos
dem som bor på platsen.
Olika målgrupper har olika kunskaper och olika
behov. Motiven för valet av miljöer måste formuleras
så att de är begripliga för olika målgrupper och så att
de kan fungera som argument i utvecklings- eller
förändringssituationer. Det är därför av stor betydelse

att innehållet i kulturmiljöprogrammet presenteras på
ett tydligt och lättfattligt sätt. I de studerade program
men finns flera goda exempel på hur kartor, bilder och
texter kan samverka. Betydelsefulla fysiska egenskaper
måste beskrivas så att de kan fungera som underlag för
beslut om vilka värden som ska bevaras, tas om hand
eller utvecklas. Det måste vara tydligt för brukarna vilka
egenskaper i den specifika kulturmiljön som är värdefulla
och varför. Kulturhistoriska värden måste tydligt anges

både i homogena områden tillkomna i ett sammanhang
och i heterogena områden med många olika kompo
nenter från olika tider och teman.
■ I kulturmiljöprogrammen räcker det med för
klaring till och motiv för vilka egenskaper som är
betydelsefulla. I översiktsplanerna krävs dessutom
tydliga rekommendationer för hur dessa egen
skaper ska tas tillvara och utvecklas.
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Äldre anvisningar för kulturmiljöprogram

Behovet av kulturmiljöprogram aktualiserades år 1976,
då länsstyrelsen blev regional myndighet för kultur
miljövården. År 1978 uppmanade Riksantikvarieämbetet
och Statens planverk länsstyrelser och kommuner att
upprätta program för kulturminnesvården.6 Programmen
skulle fungera såväl som kunskapsunderlag för andras
åtgärder som ett instrument för att samordna olika
sektorsinsatser för skydd, vård och underhåll av kultur
miljön. År 1984 gav Riksantikvarieämbetet ut en väg
ledning för att upprätta regionala kulturmiljöprogram.7
De skulle med fördel kunna delas upp i två skilda delar,
där den ena var ett kunskapsunderlag och den andra ett
handlingsprogram som kunde uppdateras med jämna
mellanrum. Tyngdpunkten skulle i första hand ligga i
kulturhistoriska beskrivningar och analyser. Dessa skulle
kunna vara till hjälp då kommunerna upprättade kom
munala program.
På kommunal nivå uppstod behovet av sektorsunder
lag för kulturmiljön i samband med den fysiska riksplaneringen under senare delen av 1970-talet. Svenska
Kommunförbundet var en av initiativtagarna till att
kommunerna skulle upprätta egna kulturmiljöprogram.8
Frågan om regionala sektorsunderlag aktualiserades då
länsstyrelserna övertog det regionala ansvaret för kultur
miljövården år 1976.

Följande teman skulle behandlas:
• Intresseredovisning såväl av avgränsade miljöer som
typiska och värdefulla drag i kulturmiljön som helhet,
till exempel sådana som skapats genom en lokal
byggnadstradition.

Vägledningen från 1978

• Central nationell överblick genom möjligheterna
till sammanställning av materialet från län och
kommuner.

I ett utdrag ur anvisningarna från Riksantikvarieämbetets
och Planverkets Program för kulturminnesvård från
1978 står följande att läsa:
”Frågor om bevarande av äldre bebyggelse och andra
kulturhistoriskt värdefulla miljöer engagerar i dag allt
fler människor. Ökade krav riktas mot samhället. Det
kan gälla krav på insatser från kommuner och stat i
en akut situation eller önskemål om bättre informa
tion och insyn - men också hjälp till dem som själva
vill bevara kulturhistoriska värden."
Särskilda program för kulturminnesvården anses enligt
vägledningen kunna medverka till att planeringen,
vården och informationen förbättras.
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• Urval av miljöer och objekt med särskilt skydds
värde. Dessa borde så allsidigt som möjligt belysa
hela samhällets utveckling - både det unika och
det representativa från olika tidsepoker - och
därtill såväl vetenskapliga som sociala aspekter.
• Prioritering inför konflikter med andra intressen
då en avvägning skulle kunna ske - främst i den
kommunala planeringen.
Arbetet med programmen bedömdes
kunna resultera i:
• Samordning genom att ange möjligheter till samsyn på konflikter och problem mellan olika
intressen.
• Vidareutveckling genom möjligheterna att komplet
tera de intresseredovisningar som tagits fram i
samband med den fysiska riksplaneringen - främst
vad gäller tätorter, större landskapsavsnitt och
enskilda kulturminnen.

• Ekonomisk planering genom möjligheterna att ange
kostnaderna för bevarandearbetet.
• Insyn genom möjligheterna för kommuner och
länsstyrelser att informera fastighetsägare, organi
sationer och medborgargrupper om bevarande
ambitioner, prioriteringar med mera.
Med utgångspunkt från den samlade kunskapen om
regionens kulturhistoria skulle en översiktlig genom
gång genomföras av utvecklingen inom de näringar och
samhällsföreteelser som format dagens kulturlandskap
bestående av både text, kartor och bilder.

Programmen föreslogs innehålla:
• Beskrivning och analys av den fysiska kulturmiljön
samt formulering av översiktlig bevarandemålsätt
ning.

skulle med fördel antas av kommunfullmäktige och tas
in i kommunens gemensamma planeringsförutsättningar.
Programmet skulle för att vara verkningsfullt ges en bred
förankring i samhället. Informationsmöten, studiecirklar
och utställningar kunde anordnas.

• Belysning av sambandet mellan den historiska utveck
lingen med dess topografiska och näringsgeografiska
förutsättningar och det kulturlandskap vi möter i dag.
• Klarläggning av hur den historiska utvecklingen åter
speglas i olika drag och miljötyper i kulturlandskap
och tätorter - ifråga om såväl karaktäristiska som
speciella företeelser.
• Redovisning av önskemål om hänsyn av mer allmän
art som rör områdets kulturhistoriska profil och
karaktär.
Avgränsningar och urval av miljöer och objekt av
särskilt värde förslogs innehålla:
• Förteckning, redovisning och avgränsning på karta av
miljöer och objekt av särskilt värde.
• Motivering utifrån den kulturhistoriska analysen.
• Kortfattad beskrivning av det särskilt skyddsvärda
eller känsliga.
Beskrivning och värdering av hittills genomförda
åtgärder skulle innehålla:
• Värdering och kritisk granskning av genomförda
åtgärder utifrån resultatet såväl av den översiktliga
analysen som av miljöredovisningarna.
Genomgången av allmänna förändringar av betydelse
för kulturminnesvården föreslogs innehålla utvecklings
tendenser som bebyggelseutveckling, infrastruktur, jordoch skogsbruk, energipolitik med mera.
Sammanfattning och förslag till inriktning av det fort
satta arbetet skulle dels innefatta riktlinjer för hur kultur
historiska värden skulle behandlas i den fysiska miljön
som helhet, dels behovet av kompletterande underlag.
Åtgärdsdelen med förslag till insatser för den när
maste tidsperioden/budgetperioden föreslogs innefatta
en fristående sammanställning av aktuella behov, priori
tering av behoven och en förteckning över planerade
åtgärder.
Programarbetet skulle läggas upp så att de kommu
nala programmen skulle fungera som byggstenar i det
regionala programmet. Kontinuerliga samråd mellan
kommun och länsstyrelse skulle med fördel genomföras.
Kommunernas programarbete skulle ske på uppdrag av
kommunfullmäktige, under kommunstyrelsens ledning
och i samverkan med berörda nämnder. Programmet

Riksantikvarieämbetets vägledning
från 1983
I Riksantikvarieämbetets vägledning Att upprätta
program för kulturminnesvård från 1983 motiveras
behovet av särskilda program för kulturminnesvården
främst med att det behövs ett instrument på kort och
lång sikt för att samordna olika insatser för skydd, vård
och underhåll av de kulturhistoriska värdena. Det fram
hålls också att såväl översiktlig samhällsplanering som
verksamhetsplanering i stat och kommun bygger på
att varje sektor redovisar sina intressen och att dessa
sedan avvägs mot andra intressen när beslut fattas och
resurser fördelas. Urval och jämförelser mellan olika
intresseområden behövdes därför som underlag för
prioriteringar.
Beskrivningen av bygdens historia med de olika
utvalda miljöerna kan enligt vägledningen fungera som
en kunskapsbas som kan utnyttjas i olika sammanhang
och ge möjlighet för den enskilde att mera konkret upp
leva hur den egna bygden vuxit fram och förstå samman
hangen i denna utveckling. Detta ses också som en
förutsättning för allmänhetens förståelse för de kultur
historiska värdena i miljön.
Tyngdpunkten i de regionala programmen ska ligga
på den kulturhistoriska beskrivningen och analysen,
eftersom länsstyrelsen har ett informations- och
samordningsansvar. Det regionala programmet ska både
utnyttjas som underlag för den kommunala översiktliga
planeringen, som information gentemot andra samhälls
intressen och som underlag för de kommunala kulturminnesvårdsprogrammen. Kommunerna ska själva
ansvara för urvalet och innehållet i de kommunala
programmen, och på sikt kan dessa bli byggstenar i de
regionala programmen. Länsmuseerna anses ha en
naturlig roll som konsulter vid utarbetandet av såväl
regionala som kommunala program.
Som modell föreslås en uppdelning av programmen
i två delar: en första del för arbetet på längre sikt, där
man ställer samman kunskapen om kulturmiljön och
anger vilka miljöer det är angeläget att slå vakt om utan
att ta ställning till hur det ska gå till. I programmens
andra del formulerar man vad som behöver göras inom
den allra närmaste framtiden. När resurserna ska för
delas och verksamheten planeras i län och kommuner
vägs sedan de föreslagna åtgärderna samman med andra
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insatser som måste göras från samhällets sida inom
skilda områden.
För dispositionen av programmen hänvisas till
de ovan beskrivna anvisningarna från 1978. I vägled
ningen förtydligas vad som avsågs under de olika rubri
kerna.
Beskrivningen och analysen av länets kulturmiljö ska
syfta till att belysa hur det kulturlandskap vi möter i dag
formats av naturförutsättningar och mänsklig verksam
het under olika tider. Målet bör vara att visa hur den
kulturhistoriska utvecklingen ännu återspeglas i olika
drag och miljötyper i dagens kulturlandskap och tätorter
- både ifråga om företeelser som kan sägas vara karak
täristiska och sådana som är mer speciella eller unika.
Då kan framställningen också ge ledning när urvalet ska
göras.
Beskrivningen och analysen ska framför allt ge
bakgrund och motivering till urvalet av miljöer och
objekt. Skildringen av ett historiskt förlopp bör därför
exemplifieras genom att man pekar ut de miljöer som
bäst återspeglar detta. På motsvarande sätt bör miljö
beskrivningarna till urvalet innehålla hänvisningar till
sådana avsnitt i den kulturhistoriska beskrivningen och
analysen, där man tidigare utförligt skildrat de förlopp
som huvudsakligen format dessa. Därmed ska skälen för
urvalet framhållas på ett klarare sätt samtidigt som det
blir lättare att av miljödetaljer läsa ut och förstå de
större sammanhangen.
De olika momenten i programmet presenteras i en över
siktlig modell:
• Som ytterst styrande för samhället och därmed också
kulturlandskapets förändring kan anges faktorer som
naturförutsättningar, demografisk och teknologisk
utveckling, politiska förhållanden, marknadsförut
sättningar, sociala relationer och religiösa föreställ
ningar. De ekonomiska och ekologiska faktorerna är
grundläggande.
• Viktigare förändringar i dessa faktorer ger upphov till
förändringar i samhället eller i delar av det. Olika
utvecklingsfaser kan oftast betecknas med termer som
uppkomst - tillväxt - kulmination - koncentration stagnation eller avbrott.
• Samhällsutvecklingen studeras enklast sektor för
sektor i de näringar eller ekonomiska system som
förekommer/förekommit i regionen. I första hand
torde följande sektorer med underavdelningar vara
av intresse: jakt och fångst, fiske, jordbruk, boskaps
skötsel, råvaruuttag och industri, förvaltning och
institutioner. Tätorterna kan ses som funktioner av
huvudsakligen en eller flera näringar men kan lämp
ligen behandlas i ett sammanhang.
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• Inom ramen för varje sektor äger en mängd verk
samheter rum. Endast de verksamheter som påverkar
landskapet är av intresse för beskrivningen i kulturminnesvårdsprogrammet. Detta skiljer momentet från
en kulturhistorisk beskrivning av mer konventionellt
slag.
• De fysiska yttringarna av verksamheterna inom
en enskild sektor kallas här en fysisk struktur.
Denna utgörs således av byggnader, odlingar och
andra anläggningar. De kan vara övergivna, ha fått
en förändrad brukningsform eller fortfarande vara
nyttjade.
• Element ur en eller flera fysiska strukturer som
geografiskt hör ihop bildar miljöer i kulturland
skapet. Miljöer ingår som delar i den totala
kulturmiljön.
Riksantikvarieämbetet föreslog att den historiska
beskrivningen och kulturmiljöanalysen skulle ordnas med
utgångspunkt från den eller de närings- eller samhälls
sektorer som motsvarar en fysisk struktur för att
underlätta framställningen. På så sätt skulle det vara
möjligt att arbeta med självständiga avsnitt i beskriv
ningen. Som utgångspunkt föreslås de tidpunkter då
avgörande förändringar ägt rum.
Beskrivningen skulle visa hur kulturutvecklingen
påverkat landskapet under olika skeden och i olika
delar av länet. Inventeringar skulle kartlägga vad som
finns kvar - med andra ord - var i landskapet påverkan
kunde illustreras. Beskrivningens värde skulle öka om
den kunde baseras på kartor som visade utbredning och
förekomst av olika företeelser vid olika tidsskeden. Som
exempel nämndes den odlade bygdens omfattning eller
förekomsten av fiskelägen av olika slag. Som komp
lement föreslogs utsnitt i en mer detaljerad skala för att
illustrera olika företeelser. Den beskrivande texten skulle
kunna inriktas på att kommentera kartredovisningarna
och att i analysmomentet redovisa de viktigaste
orsakerna till förändringar som skett.
Riksantikvarieämbetet utarbetade en serie översikter
för att underlätta arbetet. Översikterna behandlade
arkeologi, tidig bergshantering, agrarhistoria, stads
väsende och industriverksamhet.
Beskrivningen och analysen skulle höra ihop med
programmets översiktliga bevarandemålsättning. Där
kunde målet för ett allmänt hänsynstagande, som inte
direkt kunde hänföras till enskilda miljöer och objekt,
men som rörde hela områdets kulturhistoriska profil
och karaktär anges. Där skulle väsentliga drag i
länets/programområdets kulturella utveckling och
viktigare identitetsskapande företeelser lyftas fram.
På så sätt skulle förståelsen för dessa värden i miljön

öka och uppmärksamheten fästas vid karaktäristiska
drag i bebyggelse och landskap även utanför de särskilt
utpekade miljöerna.
Begrepp som kulturlandskap, kulturminne, kultur
miljö och kulturpräglade karaktärslandskap definierades
och förklarades. Urvalet av kulturminnen, kulturmiljöer
och karaktärslandskap skulle spegla länets kulturhistoria.
Där skulle förändringarna i samhället belysas men också
hur vissa områden förblivit i sitt gamla tillstånd. Det
utvalda skulle ha ett välbevarat kulturhistoriskt innehåll
och kunna upplevas som illustrationer till hur människan
satt sin prägel på kulturlandskapet. Det skulle inte finnas
någon inbördes gradering mellan objekten. Urvalet skulle
inte kopplas till objektets behov av skydd.
Eftersom sektorsprogrammet skulle kunna användas i
många sammanhang och som underlag för olika sektorer
borde särskilt omsorg läggas ner på den kulturhistoriska
beskrivningen och analysen. Urvalet av kulturminnen,
kulturmiljöer och karaktärslandskap skulle i det regio
nala programmet kunna fungera som underlag för mer
än den fysiska planeringen.
Som illustration till svårigheterna att anlägga ett
historiskt perspektiv på näraliggande företeelser nämndes
träförädlingsindustrins snabba omvandling och svårig
heten att värdera och beskriva en tätort utan speciellt
arkitektoniskt intressanta byggnader som till exempel en
järnvägsknut från det sena 1800-talet. Det påpekades
därför att även miljöer eller områden som tidigare inte
uppmärksammats borde kunna ingå i programmet.
Enligt anvisningarna skulle dock underlagsmaterialet
från den fysiska riksplaneringen utgöra en självklar
utgångspunkt för urvalet.
Vägledningen från 1983 innehåller noggranna anvis
ningar för hur urvalet av kulturmiljöer skulle redovisas
för att kunna sammanställas nationellt och användas.
Som avgränsningskriterier föreslogs funktionella sam
band, fastighetsgränser, topografi, fortgående, avslutad
eller förändrad verksamhet med mera.
Redovisningen av utvalda ?niljöer skulle innefatta:
■ Beteckning och karaktäristik som skulle vara så
upplysande som möjligt.
■ Lägesangivelse kopplad till ekonomiska kartan och
med fastighetsbeteckningar.
■ Intresseredovisning från fysisk riksplanering inne
fattande kulturminnesvårdens intressen, vetenskap

liga, sociala eller kulturella naturvårdsintressen
samt rekreationsintressen.
■ Beskrivning som skulle innehålla en objektiv topo
grafisk karaktäristik, kort historik, funktionellt
sammanhang och samband med länets utveckling.
■ Motivering bestående av sammanfattande kultur
historisk bedömning av miljöns betydelse och
karaktär, argumenten för bevarande samt veten
skapliga, pedagogiska eller estetiska värden.
En miljöredovisning skulle innefatta:
■ En kulturhistorisk beskrivning och analys som
kunde innehålla uppgifter om företeelsens utbred
ning, byggnadsskick och tidsanknytning.
■ En egenskapsbeskrivning som kunde handla om
monumentalitet, bevarandegrad och representa
tivitet med mera.
■ En motivering som kunde bestå av pedagogiska,
arkitekturhistoriska eller liknande kriterier.

Nya behov av kulturmiljöunderlag
Plan- och bygglagen liksom naturresurslagen trädde i
kraft år 1987. Kommunerna fick ett större ansvar för
hushållning med mark och vatten. Det kommunala
planmonopolet förstärktes och länsstyrelsernas ansvar
reducerades till att bevaka riksintressen, hälsa och säker
het samt mellankommunala frågor. Behovet av relevant
kulturmiljöunderlag i kommunerna ökade. Kraven på att
beakta natur- och kulturvärden i plan- och bygglagen
utökades ytterligare år 1996.
Med miljöbalken, som kom 1999, skärptes reglerna
bland annat för miljökonsekvensbeskrivningar, och
länsstyrelsernas ansvar att tillhandahålla relevant
underlag för allmänna intressen ökade. Med miljö
kvalitetsmålen, som antogs 2000, har behovet av kultur
miljöunderlag ökat ytterligare. Exempel på olika typer
av kulturmiljöunderlag har beskrivits i Riksantikvarie
ämbetets rapport Kulturmiljöbeskrivningar som
planeringsunderlag från 1996 och i Boverkets rapport
Kultur i grunden från 2000. Någon ny vägledning för
kulturmiljöprogram har dock inte tagits fram.

Fotnoter
6. Program för kulturminnesvård.
7. Att upprätta program för kulturminnesvård. Vägledning för upprättande
av regionala kulturminnesvårdsprogram. Riksantikvarieämbetet 1984.
8. Backlund s. 9.
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Översiktliga studier av kulturmiljöprogram i
134 kommuner år 2003
Den översiktliga studien av 134 kulturmiljöprogram har
genomförts för att ta reda på vilka uppgifter som kan
samlas in i form av översiktlig statistik. De enkätunder
sökningar som genomfördes åren 1995 och 2000 har
använts för att undersöka om kommunerna har kultur
miljöprogram eller inte. Detaljerade uppgifter om hur de
olika kommunerna svarade år 2000 förmedlades av
Svenska Kommunförbundet. Kulturmiljöprogram i kom
muner som angav att de hade ett sådant, har om möjligt
studerats. De kommuner som inte svarade eller som
svarade ”vet ej” år 2000 har kontaktats, liksom vissa
kommuner som svarat nekande.
Resultatet av de tidigare enkätundersökningarna och
av den undersökning som genomfördes 2003 visar att det
finns kulturmiljöprogram i betydligt fler kommuner än vad
som framkommit i enkäterna. En anledning till de miss
visande siffrorna kan vara den låga svarsfrekvensen, som
år 2000 var betydligt lägre än år 1995. En annan anledning
är svårigheten att definiera begreppet kulturmiljöprogram.9
I fallstudien Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för
bevarande av kulturvärden ifrågasätts också uppgifternas
tillförlitlighet 1995, eftersom en tydlig definition av begrep
pet kulturmiljöprogram då saknades. Enligt andra samtida
källor, där liknande frågor behandlas, har olika uppgifter
lämnats från län respektive kommun.10 Även i enkäten från
år 2000 saknas en definition av begreppet.
Kunskaperna om förekomsten - och definitionen - av
ett kulturmiljöprogram varierar betydligt både mellan
olika kommuner och mellan olika personer i kommunen.
En felkälla kan vara att olika personer svarat på enkät
frågorna både åren 1995 och 2000 och vid de kontakter
som togs år 2003.

I samband med den aktuella studien har kontakter
tagits med den förvaltning under byggnadsnämnden som
vanligen använder kulturmiljöprogram i sitt dagliga
arbete. Enkäterna åren 1995 och 2000 besvarades troli
gen inte av dem som använder programmen mest.11
Annat som spelar in är om personer som varit med om
att ta fram kulturmiljöprogrammen fortfarande är i
tjänst och fått möjlighet att svara på frågorna, eller om
kulturmiljöprogrammen används av dem som nu är i
tjänst.
Det har inte varit möjligt att etablera kontakt med
alla kommuner. Det är därför fortfarande osäkert om
kommuner som i enkäterna angivit att kulturmiljö
program inte finns i praktiken saknar sådana. Nedan
stående siffror kan därför inte betraktas som exakta.

Situationen i de kommuner som kontaktats
år 2003 och som saknade kulturmiljöprogram
4 kommuner arbetade med ett kulturmiljöprogram.
12 kommuner hade inte svarat på vare sig enkäten
2000 från Svenska Kommunförbundet eller på frågan
från Riksantikvarieämbetet.

2 kommuner visste inte om de hade ett kulturmiljö
program.
9 kommuner uppgav år 2000 att de hade ett kultur

miljöprogram, men en genomgång visade att det inte
rör sig om kulturmiljöprogram.
/ kommun, som svarat ja på enkäten år 2000, uppgav
att kulturmiljöprogram inte fanns 2003, eftersom det
inte kunde spåras.

Antal svarande
kommuner

Antal kommuner
som svarat att
program finns

Kommuner som
svarat att program
arbete pågår

År

Antal
kommuner

1995

288

277

120

36

2000

289

222

94

32

2003

290

134 (1439) studerade

4

Bedömningen av antalet kommuner med kulturmiljöprogram enligt olika källor.
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Antalet
kulturmiljöprogram
Enligt genomgången saknar drygt hälften av kommu
nerna i landet kulturmiljöprogram. Län där alla eller mer
än hälften av kommunerna saknar kulturmiljöprogram
år 2003 är: Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg,
Dalarna, Södermanland, Uppsala, Jämtland, Värmland,
Blekinge, Skåne och Gotland. Länen är spridda geogra
fiskt över landet. Det finns ingen koppling mellan högt
exploateringstryck och förekomst av kulturmiljöpro
gram. Kommuner i län, som till exempel Gävleborg och
Jämtland, med tidiga och omfattande byggnadsinventeringar har i enstaka fall tagit fram kulturmiljöprogram.
I dessa län finns inte heller aktuella regionala kultur
miljöprogram.12
Enligt denna studie har 143 kommuner kulturmiljö
program år 2003. De är koncentrerade till vissa län.
Län där mer hälften av kommunerna har kulturmiljö
program är: Västernorrland, Örebro, Stockholm,
Östergötland, Västra Götaland, Halland, Kronoberg och
Kalmar. I Hallands län och Västmanlands län har alla
kommuner kulturmiljöprogram. I något mindre än
hälften av länen med en koncentration till mellersta
Sverige finns ett flertal kommuner med kulturmiljö
program. Av de 143 kommuner som - enligt denna studie
- har program uppgav sjutton att de inte hade kultur
miljöprogram i enkäten år 2000. Vid den nu genomförda
studien bedömdes kulturmiljöunderlaget i dessa kommu
ner vara ett kulturmiljöprogram. Det kan därför finnas
fler kommuner som tidigare svarat nej, men som i själva
verket har ett underlag som kan jämföras med ett kultur
miljöprogram.

Yngre och äldre
kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogrammen är i allmänhet upprättade under
1980-talet eller under 1990-talets början. Många kultur

miljöprogram togs fram i samband med att plan- och
bygglagen och naturresurslagen trädde i kraft och kom
munerna fick ett större ansvar för den fysiska planering
en och kravet på ett bättre underlag ökade. Många
program anses nu inte fylla sin funktion som underlag
för planering och byggande.
I vissa kommuner har kulturmiljöprogrammen delats
upp i flera etapper för olika kommundelar. Arbetet har
ofta pågått under flera år och i vissa fall sträckt sig från
1980-talet och in i 1990-talet. I denna översiktliga studie
har inte alla delar granskats och ett medeltal har valts för
redovisningen av tillkomstår. Kommunernas försämrade
resurser kan vara en anledning till att antalet utarbetade
kulturmiljöprogram minskat efter 1995. Under den
senaste 10-årsperioden har ändå 33 kulturmiljöprogram
(cirka 24 procent) utarbetats eller reviderats, men mer
parten är alltså äldre.

Ansvaret för och arbetet med
kulturmiljöprogrammen
I 120 av de 134 studerade kulturmiljöprogrammen
framgår det vilka personer som tagit fram programmet.
I 100 av dessa har arbetet skett inom kommunen.
Uppdraget har utförts av någon av kommunens förvalt
ningar enligt ett politiskt beslut. I 20 fall har ett
samarbete ägt rum mellan kommunen och någon annan
aktör, oftast länsmuseet. Länsstyrelser eller lokala museer
har sällan medverkat. Det framgår inte hur arbetet
finansierats. Rapporterna har oftast tryckts antingen i
gemensam regi eller i länsmuseets regi.
Arbetet med de 134 kommunernas kulturmiljö
program har bedrivits på olika sätt, och olika institutio
ner har varit delaktiga i arbetet. Informationen om hur
arbetet utförts är inte alltid fullständig.
I allmänhet saknas information om huruvida arbetet
varit föremål för offentlig insyn och diskussioner med
fastighetsägare. Med undantag för de 10 kulturmiljö
program som utarbetats tillsammans med representanter

Tillkomstperioder
för de 134
studerade kulturmiljöprogrammen
1975-1979

2 stycken

1990-1995

41 stycken

1980-1985

36 stycken

1996-1999

9 stycken

1986-1989

34 stycken

2000-2003

12 stycken

Kulturmiljöprogrammens tillkomstår.
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Former för arbete i olika kommuner
I 77 kommuner är det svårt att förklara hur arbetet har
bedrivits.

från hembygdsföreningar har omkring 10 program ställts
ut eller granskats av allmänheten på något sätt. Ett fåtal
ingår i eller har formellt behandlats som översiktplaner.

I 73 kommuner har kommunens egna förvaltningar
bedrivit arbetet.
I 39 kommuner har samarbete bedrivits mellan kommun
och länsmuseum.
1 73 kommuner har samarbete bedrivits mellan kommun
och länsstyrelse.
I 22 kommuner har samarbete bedrivits mellan kommun,
länsmuseum och länsstyrelse.
I 70 kommuner har samarbete bedrivits mellan kommun
och hembygdsförening.
I 7 kommuner har arbetet bedrivits framför allt av läns
museerna.
I 73 kommuner har arbetet bedrivits i samverkan mellan
flera parter.
I Arboga och Ludvika finns två olika kulturmiljöprogram,
som tagits fram av olika aktörer.

Fotnoter
9. Titlarna varierar mellan kulturminnesvårdsprogram och kulturmiljö
program/kulturmiljövårdsprogram samt under senare år byggnadsordning.
10. Backlund s. 12.
11. Detta antagande bekräftas av Kerstin Lundberg, Svenska
Kommunförbundet. Vid enkätundersökningen 2000 skickades frågelistan
till kommunstyrelsens kansli.
12. Backlund s. 12.
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Politisk behandling av
kulturmiljöprogrammen
I 75 av de studerade kommunerna saknas uppgifter om
huruvida kulturmiljöprogrammen antagits politiskt.
I 59 kommuner framgår att programmen är politiskt
antagna. Enligt enkätundersökningarna från 1995 och
2000 var andelen politiskt behandlade program omkring
80 procent. Skillnaden kan bero på att kulturmiljö
programmen i praktiken är politiskt behandlade, men
att detta inte framgår i rapporten.
Av de 59 politiskt antagna kulturmiljöprogrammen
har 49 beslut fattats av kommunfullmäktige. Fem ingår
i beslutet om den kommuntäckande översiktsplanen.
Övriga antagandebeslut har fattats av kommunstyrelse,
byggnadsnämnd, kulturnämnd eller motsvarande.

Detaljerade studier i 13 kommuner år 2003

Ambitionen med studierna var att undersöka om kultur
miljöprogrammen används som underlag för planering
och byggande, samt vilken funktion och betydelse
programmen har i praktiken. De aktuella kommunerna
är Arboga, Borlänge, Båstad, Danderyd, Falköping,
Hagfors, Lycksele, Oskarshamn, Ovanåker, Stockholm,
Strömsund, Timrå och Vaggeryd. Urvalet omfattar
kommuner med en geografisk och storleksmässig sprid
ning och med kulturmiljöprogram av olika ålder.
Studierna har belyst betydelsen av kulturmiljöprogram
mens status, användning och förankring.
I 11 av 13 kommuner finns ett underlag som kommu
nen tagit fram för att användas vid planering och
byggande, och som är tänkt att fungera som vägledning
vid behandling av frågor som rör kulturmiljön. Det är
underlag som har behandlats politiskt och som på något
sätt pekar ut och behandlar kulturhistoriskt värdefulla
områden och objekt. I övriga två kommuner finns andra
typer av kulturmiljöunderlag. Hagfors kommun har i sin
översiktsplan redovisat kulturmiljöintresset på ett så
detaljerat sätt att det är jämförbart med ett kulturmiljö
program. I Stockholms stad saknas kulturmiljöprogram,
men där finns andra typer av kulturmiljöunderlag varav
två redovisas här.

Kulturmiljöprogrammens ålder
Av de studerade kommunerna har Borlänge och Båstad
år 2003 färdigställt sina kulturmiljöprogram. Falköpings
kommuns kulturmiljöprogram, som till sitt innehåll
liknar andra kulturmiljöprogram, har räknats in. I
Hagfors kommun finns ett tydligt kulturmiljöunderlag
i översiktsplanen. Timrå kommun, som inte besvarade
enkäten år 2000, visade sig tre år senare ha ett kultur
miljöprogram. I Vaggeryds kommun finns ett äldre
program från år 1975, men där finns också ett program
från år 1990. Danderyds kommun utarbetade ett första
kulturmiljöprogram redan på 1980-talet. År 2003 hade
kommunen reviderat sitt program från 1991. I
Stockholms stad finns inget heltäckande kulturmiljö
program.
Kulturmiljöprogrammen är oftast framtagna av kom
munen och dess förvaltningar. Programmen bygger på

inventeringar, som i de flesta fall är äldre än program
men. Samråd med såväl länsmuseer som länsstyrelser har
oftast skett under arbetets gång. Om samråd också skett
med allmänheten framgår oftast inte. De flesta kultur
miljöprogram är politiskt antagna. Flertalet kultur
miljöprogram har en formell koppling till den kommun
täckande översiktplanen.

Kulturmiljöprogrammens innehåll
Studien visar att innehållet i de 13 kulturmiljöpro
grammen i stort är detsamma som i alla de 134 stude
rade programmen. Generellt är programmen översiktliga
till sin karaktär. Få program innehåller den detaljerade
information som är nödvändig för att kunna formulera
en planbestämmelse eller bedöma åtgärder vid lovpröv
ning. Detta medför behov av samråd med tjänstemän
med kulturmiljökompetens. Historik för hela kommu
nen förekommer alltid, liksom beskrivningar av och
motiv för utvalda områden och oftast även objekt.
Information om möjlig eller befintlig reglering och
rekommendationer för fortsatt formell eller informell
hantering förekommer ganska ofta. Hur utpekade
områden och objekt kan utvecklas i framtiden berörs i
mycket liten omfattning. Ett exempel är dokumentet
Kulturhistorisk klassificering. Stockholms innerstad från
1996 som innehåller en klassificering av byggnader i
fem grupper och en avgränsning i tre olika områden på
en karta. Där finns förklaringar till byggnadsklassificeringen och dess användning samt utdrag från gällan
de lagstiftning som berör arbetet med kulturmiljövård.
Kartan har förankrats genom beslut och avtal om
handläggningsrutiner och berörda förvaltningars ansvar.
Riktlinjer finns för krav på underlagsmaterial vid
bygglov/bygganmälan för de olika klassificeringsgrupperna samt om handläggningsrutinerna vid bygglov/
bygganmälan. Stockholms byggnadsordning är kopplad
till Stockholms översiktsplan. Där finns en historik och
en beskrivning av olika karaktärer av stadslandskap och
stadsdelar utifrån deras kulturvärden. För olika karaktä
rer görs uttalanden om skilda förhållningssätt och för
utsättningar för tillgänglighet för personer med olika
funktionshinder. Hänvisningar till olika former av
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Handläggningsrutiner i Stockholms stad
I Stockholms stad finns ordnade former för handläggningen
av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. De har utarbetats
gemensamt av stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet.
Det gäller såväl bygglov som bygganmälan. Kommunen har
bestämt vilka olika typer av beslutsunderlag som krävs
beroende på kulturhistoriskt värde. Den sökande har ansvar
för att ta fram till exempel foton, ritningar, förundersök
ningar.13

Handläggningsrutiner i Borlänge kommun
I Borlänge anges vilken typ av underlag och vilka planer
som ska ligga till grund för bygglovsbeslut inom olika
områden. Denna politiskt behandlade praxis, som fanns
före kulturmiljöprogrammet, anger också i vilken grad
detta underlag ska beaktas. Vid en juridisk överprövning
är man beredd att ändra detaljplanen och begära anstånd
med ärendet i två år om politiker och tjänstemän är
överens.14

juridisk reglering saknas. De olika stadsbyggnadskaraktärerna redovisas i bilder och på kartor.

Kulturmiljöprogrammens användning
Rekommendationer för speciella handläggningsrutiner
saknas i Arboga, Borlänge, Båstad, Danderyd, Falköping,
Hagfors, Lycksele, Ovanåker, Oskarshamn, Strömsund
och Vaggeryd. Handläggningsrutiner för samråd med
tjänstemän med kulturmiljökompetens finns endast i
Stockholm stad och Borlänge kommun, där praxis finns
för vilken typ av underlag som ska användas vid
bygglovsprövning för olika områden.

Kulturmiljöprogrammens status

Exempel från kulturmiljöprogrammet
i Danderyds kommun
"Kulturmiljöhandboken är en fördjupning inom ett av alla
de ämnen som behandlar kommunens översiktsplan. Den
har sitt formella stöd i plan- och bygglagen och baseras
politiskt/praktiskt på kommunfullmäktiges antagande.
I likhet med översiktplanen är den inte bindande för
kommunen eller enskilda men ger uttryck för kommun
fullmäktiges uppfattning att det är viktigt att bevara och
skydda kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer.
Kulturmiljöhandboken har en rådgivande uppgift. Det ska
dock noteras att åtgärder som strider mot handbokens
intentioner kan leda till att kommunfullmäktige ändrar
detaljplanen. Råden kan då ligga till grund för juridiskt
bindande regler."
"Om man inte kan enas om en planerad åtgärd och den
står klart i strid med handbokens bevarandeintentioner kan
byggnadsnämnden initiera planändring. Nämnden har då
två år på sig att ta fram en ny detaljplan. De punkter som
redovisas under områdets bevarandeavsnitt, ska vara
vägledande för planarbetet. Med detta förfaringssätt kan
gällande plan för ett område behållas tills frågan om
ändring aktualiseras av ett konkret ärende."
"Om planerade åtgärder stämmer med intentionerna i
handboken men inte med planen, finns möjlighet att
betrakta åtgärden som mindre avvikelse eller att ändra
planen med enkelt planförfarande."
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Kulturmiljöprogrammen har olika ställning - eller status
- i olika kommuner. Vissa kommuner har överhuvud
taget inte diskuterat eller tagit ställning till frågan. I ett
fåtal fall finns tydliga uttalanden. I allmänhet anses
kulturmiljöprogrammen vara ett rådgivande kunskaps
underlag som inte är juridiskt bindande. Detta framhålls
också i studien Kommunala kulturmiljöprograms
betydelse för bevarande av kulturvärden,15 I flera kom
muner anges att kulturmiljöprogrammens styrka inte
prövats juridiskt.16
I Stockholm har man erfarenheten att den detaljerade
kartan med kulturhistorisk klassificering för innerstaden
tillsammans med yttrande från stadsmuseet väger tyngre
än byggnadsordningen som är knuten till översikts
planen.
En tjänsteman i Timrå kommun menar att kultur
miljöprogrammet är en viljeinriktning som hjälper till
att synliggöra konflikter. Det anses vara viktigt att
kulturmiljöprogrammet följs och att man håller på en
linje. Beslut som strider mot kulturmiljöprogrammet får
i längden konsekvenser för dess status.
I Borlänge, Stockholm och Danderyd har en bred och
formell förankring skett inom kommunen. Borlänge har
en politiskt behandlad bygglovspraxis. Stockholm har en
handläggningsordning enligt beslut i tre olika nämnder
och kommunfullmäktige. I Danderyd har kulturmiljö
programmet förankrats hos såväl politiker som hand
läggare. Ingenstans betonas vikten av att kulturmiljö
programmet är väl förankrat hos allmänheten, däremot
anses det vara viktigt att programmet är väl känt hos
fastighetsägarna.
I vissa kommuner har mycket tid och arbete ägnats åt
förankring, medan andra kommuner inte reflekterat över
behovet. Kommuner med yngre kulturmiljöprogram, som

till exempel Arboga och Borlänge, som arbetat mycket
med förankring, har klart uttalat att kulturmiljöprogram
mens reella status ligger i att de är väl förankrade hos
allmänhet och politiker. Målsättningen är där att kultur
miljöprogrammens innebörd och innehåll ska vara
begripligt. Medvetenheten om att förankringsarbetet
måste fortgå är stor. Det som sätter käppar i hjulen är
kommunernas brist på resurser och att såväl arbetet som
förankringen ofta hänger på en eller få eldsjälar. Som
exempel kan nämnas Lycksele kommun där den tidigare
stadsarkitekten var drivande i kulturmiljöfrågor och
initiativtagare till upprättandet av kulturmiljöprogram

met. Tjänsten drogs in för ett antal år sedan och i dag
saknas denna kompetens och drivkraft. Det befintliga
programmet är föråldrat och används inte. Förvaltningen
har äskat medel till en revidering men har hittills fått nej
av politikerna.
Det mest aktiva informations- och förankringsarbetet
riktas mot politiker och tjänstemän vid nya mandat
perioder och då nya medarbetare börjar. Information
till allmänheten förekommer mer sällan. Information
som sker i samband med bygglovshandläggning har ej
studerats speciellt, eftersom sådan information före
kommer i alla kommuner.

Fotnoter13 14 15 16
13. Stadsmuseet och stadsbyggnadskontoret informerar. Stockholms stad.
Augusti 1996. Varsam ändring.
14. Kulturmiljöer och Bygglovpraxis. Rapport 15. Kulturmiljöprogram
Borlänge Kommun. Stadsbyggnadskontoret 2001.
15. Backlund s. 23.
16. Ibid s. 20, 24.

Detaljerade studier i 13 kommuner år 2003 21

Djupstudier av innehållet i 18 kulturmiljöprogram
år 2004
Utgångspunkten för studierna har varit anvisningarna
från Riksantikvarieämbetet från år 1983. Studierna
gick ut på att för varje kommun undersöka om
kommunövergripande karaktärsdrag och bebyggelse
mönster beskrivs och om det finns en historisk förklaring
till kommunens utveckling. Därefter har frågan ställts
om vad som speglar urvalet av särskilt betydelsefulla
områden. Nästa fråga har varit om de värdefulla egen
skaper som lyfts fram får sin historiska förklaring på ett
sätt som är begripligt för såväl beslutsfattare och tjänste
män som allmänheten. Slutligen har det gjorts ett försök
att bedöma om innehållet är inspirerande, tydligt och
lättbegripligt.
Djupstudien har genomförts enligt en mall som tagits
fram utifrån diskussioner om vad ett kulturmiljöprogram
bör innehålla för att kunna fungera som kunskaps
underlag för planering och byggande samt för regional
utveckling. Syftet har varit att försöka definiera om de
studerade programmen kan räknas som ett program
enligt delmål 1 i God bebyggd miljö. De studerade
programmen består vanligen av en kulturhistorisk
kommunomfattande redovisning och en redovisning av
särskilt värdefulla kulturmiljöer.

Kulturhistoriska beskrivningar av
kommunens utveckling
I Riksantikvarieämbetets anvisningar rekommenderas att
kulturmiljöprogrammen ska klarlägga hur den historiska
utvecklingen återspeglas i bebyggelse- och miljötyper i
kulturlandskap och tätorter. Som bakgrund efterfrågas
en överskådlig genomgång av utvecklingen inom de
näringar och samhällsföreteelser som format dagens
kulturlandskap. I förorden i de studerade kulturmiljö
programmen anges också ofta att de inledande kultur
historiska redovisningarna ”tar sin utgångspunkt i det
fysiska landskapets forandringsprocesser”. Innehållet och
tyngdpunkten i programmen varierar mycket.
De studerade programmen inleds antingen med en
allmän presentation av kommunen eller med en natur
geografisk beskrivning. Naturgeografiska förutsättningar
av betydelse för kommunens utveckling berörs kortfattat,
som till exempel naturkaraktär, geografi, geologi, bebyg
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gelsekaraktär och huvudnäringar. De naturgeografiska
redovisningarna utgår vanligen från istiden. Olika istids
perioder, landhöjningsprocessen eller naturgeografiska
och geologiska faktorer beskrivs ofta på ett detaljerat
och fackmässigt sätt. Dessa naturgeografiska förutsätt
ningar sammanfattas sällan till en mer översiktligt
geografisk ”bakgrund” till den historiska utvecklingen
i regionen. Naturgeografiska förutsättningar nämns
också ofta kortfattat både i samband med beskrivningar
av olika näringsfång och i redovisningarna av kultur
historiskt värdefulla miljöer.
Redovisningarna av forntiden, eller de förhistoriska
perioderna, sker kronologiskt, period för period.
Levnads- och näringsvillkor med exempel på fynd, grav
platser och boplatser beskrivs genomgående. Ofta är
beskrivningarna kompletterade med kartredovisningar
uppdelade på olika perioder och företeelser. Under järn
åldern och tidig medeltid beskrivs hur människorna blir
allt mer bofasta och hur grunden till bondesamhället
läggs. Ofta antyds att detta bebyggelsemönster kan
spåras i dagens landskap.
Redovisningarna av medeltiden är mer tematiskt
uppbyggda och vanligen berörs odlingslandskapets
utveckling, folkökning och bebyggelseexpansion samt
tidiga näringar som till exempel bergsbruk. Andra teman
som ofta behandlas är ortsnamnens betydelser, makt
förhållanden, förvaltning och organisation, som till
exempel den tidiga administrativa indelningen med
hundare, häraden och socknar. Redogörelserna är ofta
generella och redovisar en historisk utveckling som är
giltig för stora delar av landet som olika former av byar,
administrativa gränser eller odlings- och bruknings
metoder. I vissa program betonas att ”grunden läggs till
dagens bebyggelsemönster” och områden som befolkats
tidigt, vid floddalar eller vid slätter, nämns.
Kartredovisningar är ovanliga.
Redovisningarna av den förindustriella tiden (1500-,
1600- och 1700-talen) domineras av allmogebebyggel
sens uppförande, agrarlandskapet och förindustriella
näringar. Beskrivningar av reglementen för och utform
ning av olika boställen som till exempel soldattorp och
prästgårdar samt torpbebyggelse är vanliga. Skild
ringarna av den agrara utvecklingen är generella. De
behandlar olika brukningsmetoder, markslag och skiftes
reformer samt bebyggelsens utveckling från enkelstuga

till salsbyggnad. Skildringar av de speciella näringar
som präglat kommuner och regioner gör att de regionala
skillnaderna framträder tydligare. I flera fall finns
ingående redogörelser för olika tillverkningsprocesser.
I Bergslagen handlar det om bruksverksamhet, bergsmansbyar och bruksmiljöer och i Mälardalen om adelns
ökade jordinnehav, herrgårdar, säterier och torpbebyg
gelse. I kustkommunerna beskrivs fiskelägen, sjöfart med
mera och i fjällkommuner till exempel fäbodverksamhet
eller samekulturen.
I beskrivningarna av den industriella tiden (1800och 1900-talen) framträder kommunernas särdrag eller
”profiler” allt tydligare. Många kulturmiljöprogram
innehåller omfattande beskrivningar av näringslivet i
kommunen. Skildringar av skogsbruk, kolning eller
handel är vanliga. Ibland finns också beskrivningar av
jordbruksindustrins utveckling och mejerirörelsens
tillkomst. Utvecklingen inom olika lokala industrigrenar
redovisas detaljerat utan att den övergripande indust
riella utvecklingen förklaras.
I kulturmiljöprogrammen beskrivs genomgående hur
dagens odlingslandskap formats genom laga skiftet,
markreformen som förändrade odlingslandskapets struk
tur och bebyggelsemönster. Den successiva avvecklingen
av jordbruket nämns översiktligt och avslutas vanligen
med en kort kommentar om efterkrigstidens stora
strukturrationaliseringar.
Av de flesta studerade program framgår hur byggnadsskicket förändras från och med 1800-talet då nya
typer av byggnader utvecklades. Det rörde sig om
sommarvillor, egnahems- och villabebyggelse, folk
rörelsens byggnader, frikyrkor, skolor, vårdinstitutioner
och byggnader för offentlig förvaltning. Beskrivningarnas
innehåll varierar, men oftast är de en blandning av
bebyggelsehistoria och samhällshistoria där till exempel
skolväsendets eller folkrörelsernas allmänna framväxt
skildras.
Utvecklingen under 1900-talets andra hälft är
vanligen mycket summariskt skildrad. Ofta slutar de
egentliga redovisningarna med 1900-talets första årtion
den. Efterkrigstidens bebyggelse, folkhemmets uppbygg
nad eller inflyttningen till tätorterna omnämns oftast
mycket kortfattat. Tidsgränsen kring 1950-talet motive
ras vanligen med att det är svårt att ”kulturhistoriskt
förhålla sig till yngre bebyggelse”.
Utvecklingen av infrastruktur och kommunikationer
redovisas sammanhållet i många av de studerade
programmen. Innehållet är relativt omfångsrikt och
likartat. Det sträcker sig vanligen från forntidens
sommar- och vintervägar på åsar och vattendrag till
järnvägens genombrott under 1800-talets andra hälft.
Ibland ingår en kort redogörelse för utvecklingen fram
till 1900-talets andra hälft. Vanligen finns information
om vägväsendets inrättande, gästgiverier, milstenar,

landsvägarnas underhåll och böndernas skjutsplikt.
Historiken är generell och exemplifierad med lokala
äldre vägsträckningar, gästgiverier eller milstenar. Ofta
finns separata avsnitt om broar och järnvägar. Broarnas
konstruktioner under olika perioder och järnvägarnas
betydelse för näringsutveckling och framväxten av nya
samhällen redovisas. Kommunikationernas historiska
utveckling beskrivs i allmänna termer. Utvecklingen inom
kommunen anges i form av enstaka exempel från olika
perioder. I vissa program finns kartor där äldre väg
sträckningar markerats. Beskrivningarna av hur bebyg
gelse- och kommunikationsstrukturer hänger samman
finns i vissa program.
Enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar för kultur
miljöprogram skulle en översiktlig beskrivning och
analys av den fysiska kulturmiljön, det vill säga land
skapet som helhet och kommunens kulturmiljöprofil,
ligga till grund för riktlinjer för allmän hänsyn till
områdets kulturhistoriska profil och karaktär. Beskriv
ningen skulle också ligga till grund för urvalet av särskilt
värdefulla miljöer. I de studerade kulturmiljöprogram
men skildras landskapets historiska dimension och struk
turer fragmentariskt. Lokala exempel används för att
illustrera den historiska skildringen, som i första hand är
generell och allmängiltig. En del program innehåller
områdes- eller sockenbeskrivningar, där delar eller
aspekter på dagens natur- och kulturlandskap beskrivs.
Kommunomfattande och sammanfattande analyser eller
beskrivningar av de historiska spår eller strukturer som
är avläsbara i dagens kulturlandskap saknas genom
gående. I de studerade kommunala programmen presen
teras ingen uttalad kulturmiljöprofil, det saknas också en
specificering av kommunens kulturhistoriska karaktär.
Detta ingår i några av de senare regionala programmen.
Olika skildringar av naturförutsättningar, övergripande
kommunhistorik och särskilda områdesredovisningar
skulle kunna sammanställas till en kulturmiljöprofil i
program där de kulturhistoriska beskrivningarna även
definierar de fysiska strukturer, miljöer och element som
uttrycker den historiska utvecklingen.
Beskrivningar av kulturhistoriska särdrag och struk
turer som klart definierar de element och strukturer i den
fysiska miljön som är uttryck för den historiska utveck
lingen är sällsynta i programmen. De beskrivningar som
finns är vanligen mycket generella. I några av de
studerade programmen finns översiktliga indelningar av
landskapet i olika zoner som till exempel slättbygd,
risbygd och mellanbygd eller bergslagsbygd, skogsbygd,
slättbygd och mälarbygd. Forntidens bebyggelselägen
visas vanligen på kartor, indelade i perioder. Från medel
tiden och framåt kopplas beskrivningarna ofta till agrar
landskapets utveckling. Typiska bebyggelselägen och
förhållandet till odlingsbar mark beskrivs generellt.
I samband med beskrivningarna av agrarlandskapet finns
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oftast redogörelser för bymönster och gårdstyper utifrån
folklivsforskaren Sigurd Erixons teorier, samt redogörel
ser för hur olika skiften påverkat bebyggelsestrukturen.
Exempel nämns på skiftade byar, utflyttade gårdar eller
odlingsmarkens procentuella ökning. Förutom utveck
lingen av bebyggelsemönster kopplat till det agrara
landskapet nämns ofta att tillgången på råvaror och
kraftförsörjning varit avgörande för olika näringars
lokalisering. Bergsbrukets och industrialismens lokali
sering och utvecklingen är sådana exempel. Tidiga
stadsbildningar, städernas vidare utveckling och den
sentida urbaniseringen beskrivs ibland översiktligt men
sammanställs inte för att visa bebyggelsens kontinuitet
eller spridningsmönster över tiden. Beskrivningarna av
bebyggelsemönster och bebyggelsens karaktärsdrag är
vanligen invävda i de kulturhistoriska genomgångarna
och av generell natur. Tonvikten läggs ofta vid den
historiska utvecklingen av den verksamhet som kan
knytas till den enskilda byggnaden.
Enligt anvisningarna från Riksantikvarieämbetet ska
kulturmiljöprogrammen innehålla en avgränsning och
ett urval av särskilt värdefulla kulturmiljöer och objekt
med motivering och kortfattad beskrivning. I de stude
rade programmen presenteras kulturhistoriskt värdefulla
miljöer genom en kortfattad, inledande områdesbeskrivning, som innefattar naturgeografi och fornlämningsoch bebyggelselägen. Därefter följer ofta en historisk
redovisning och beskrivningar av olika objekt samt en
sammanfattande värdering och eventuellt en motivering.
Presentationer av gällande lagskydd och rekommenda
tioner för framtiden förekommer ibland. Redovisningen
av naturkaraktär, historik, egenskaper, värderingar och
motiv är oftast sammanvävda i en löpande text. I flera
program finns särskilda avsnitt med gällande lagskydd
och en sammanfattning av områdets kulturhistoriska
värden.
I programmen redovisas sällan hur urvalet av kultur
miljöer har gjorts, vare sig i programmets inledning eller
i områdesredovisningarna. Det är svårt att uppfatta om
miljöerna kan anses vara unika eller representativa för
kommunen, och då särskilt i de program som saknar en
sammanfattande beskrivning av landskapet som helhet.
Ett undantag är programmet för Mölndals kommun, där
miljöer valts ut med avsikten att de ska spegla kommu
nens historiska utveckling. De olika miljöerna fungerar
som pusselbitar i en lokalhistorisk utvecklingsberättelse.
Var för sig bidrar de med information om olika skeenden
och företeelser i den lokala historien.
Avgränsningarna av kulturhistoriskt värdefulla mil
jöer varierar. Det finns både större områden i vilka det
ingår flera bebyggelseobjekt och andra värdeskapande
element och mindre områden där ett byggnadsobjekt
ingår i en omgivande miljö. Enstaka bebyggelseobjekt är
sällsynta, men de förekommer. Ofta finns komplette
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rande listor med särskilt värdefulla objekt utan någon
särskild beskrivning. I flera program finns också för
teckningar över fornminnen och andra särskilt värde
fulla kulturminnen eller byggnader som ingår i den miljö
som beskrivits. En del program har särskilda förteck
ningar över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utanför
utvalda områden.
Motiven i de undersökta programmen varierar
mycket, men det generella intrycket är att de är otydliga
och ofullständiga. I många program består motiven av
sammanfattningar av de uppgifter som redovisats i den
föregående miljöbeskrivningen. Att miljöns bebyggelse är
typisk, estetisk eller välbevarad anges ofta som motiv,
men det framgår inte om miljöerna eller objekten jämförs
med andra i kommunen eller i regionen. Om miljöerna
innehåller flera olika objekt från olika epoker, framgår
sällan vilka motiv och värden som är mest betydelsefulla
för den historiska förståelsen av miljön.
I de studerade rapporterna är beskrivningarna av de
fysiska egenskaperna i olika miljöer invävda i områdesredovisningarna. I några av de studerade programmen
anges tydligt vad som är betydelsefullt och karaktäris
tiskt i olika områden.
Gällande lagar och förordningar för skydd och
reglering av kulturmiljöns värden redovisas i en del av
de studerade programmen. Ofta anges om området är av
riksintresse eller av regionalt eller lokalt intresse. I många
program saknas ställningstaganden till hur miljöernas
kulturvärden ska hanteras. De ställningstaganden som
finns är vanligen mycket övergripande. De flesta som
gäller bebyggelse kan kopplas till de generella hänsynsoch varsamhetskraven i plan- och bygglagen. Den
vanligaste rekommendationen i de undersökta program
men är att odlingslandskapet ska hällas öppet och att
marken fortsatt ska hävdas.

Kulturmiljöprogrammens utseende
och form
De studerade kulturmiljöprogrammen ska som nämnts
både fungera som information till allmänheten och som
underlag för planering och byggande. De vänder sig
således till olika målgrupper, och måste vara tydliga och
tillgängliga. Ambitionen är att programmen ska öka
intresset hos allmänheten för såväl kulturmiljön i allmän
het som för särskilt utvalda miljöer. Det kan ske genom
intresseväckande berättelser knutna till landskapet och
en väl genomtänkt presentation av innehållet med ett
fungerande samspel mellan text och bild.
Förståelse för bevarande, tillvaratagande och hänsyn
till kulturmiljöns värden hos allmänhet, politiker och
tjänstemän kan ske genom tydliga beskrivningar av

betydelsen av de egenskaper som är viktiga för uppfatt
ningen och upplevelsen av berättelserna. Underlag för
beslut om bevarande och tillvaratagande av kulturvärden
i avvägning mot andra intressen kräver tydliga motiv
för val av utpekade områden och särskilda värden i
områdena eller i kommunen i allmänhet.
I de studerade kulturmiljöprogrammen är de över
gripande historiska skeendena kortfattat beskrivna eller
underförstådda men enstaka lokala exemplifieringar
finns alltid. Skildringar av historien eller naturförut
sättningarna innehåller ofta facktermer som kan vara
svåra att tolka för lekmän. Motiven och egenskapsbeskrivningarna är av varierande slag. Tydliga motiv för
urval av värdefulla miljöer finns ibland samlade under
särskilda rubriker, men de ingår oftast i historieberättelserna. Detsamma gäller redovisningarna av de egen
skaper som är viktiga för miljöns kulturhistoriska värde.
Ett fåtal undersökta program fungerar som underlag för
planering och byggande. De befintliga texterna måste
troligen tolkas av kulturhistoriskt kunniga personer för
att kunna fungera som beslutsunderlag i olika situa
tioner.
Tydliga kartor är självklara underlag i olika plane
ringssituationer. I de undersökta programmen finns
sällan en kommunomfattande karta med information om
den kulturhistoriska utvecklingen i form av vägar, bebyg
gelse och landskap av olika slag och under olika tider
presenterade på en aktuell karta. Det finns kartor som
visar historiska företeelser var för sig och period för
period, oftast forntida perioder. Kartorna har ofta olika
skala och saknar koppling till dagens kartbild, vilket

minskar möjligheten att orientera sig och definiera var de
redovisade företeelserna faktiskt varit eller är belägna.
Det är svårt att få en uppfattning om vilka historiska
bebyggelsemönster som finns kvar eller vad som har
förändrats i landskapet. Ett undantag är programmet för
Borlänge kommun, där flera kartor presenteras. Samtliga
studerade program innehåller kartor som visar lokali
seringen och avgränsningarna av de kulturhistoriskt
intressanta områdena. Ibland används både en kommun
omfattande karta och kartor i större skala för respektive
område. Kartmaterial används sällan för att illustrera
eller förtydliga den utvalda miljöns utveckling med
undantag för Kalmar kommuns program där den struk
turella utvecklingen i de tätorter som ingår i områdesredovisningen redovisas. För varje tätort görs där en mer
detaljerad historisk genomgång från forntid till 1900talet och till varje periodbeskrivning hör en grundkarta
på vilken den dåtida bebyggelsestrukturen markerats.
Bilder är ett pedagogiskt hjälpmedel som kan för
tydliga kulturhistoriska värden. De bilder som finns i de
undersökta programmen visar i första hand enstaka
objekt (byggnader). Flygfotografier och miljöbilder som
ger en god uppfattning om miljöns karaktär är relativt
ovanliga. Bilderna är oftast odaterade och det är ibland
svårt att avgöra om ett fotografi av en bebyggelsemiljö är
gammalt eller om det visar dagens förhållanden. Bild
texterna är ofta korta, vissa beskrivningar av objekt eller
korta kommentarer till miljöer förekommer, men i de
flesta fall anges endast objektets namn. I några av de
senare programmen finns emellertid goda exempel där
man arbetat mer med bildens och bildtextens möjligheter.
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Översiktliga studier av
regionala kulturmiljöprogram år 2003

Län

Kommunala program

Regionalt
program

Västerbotten

Genomsnittsår cirka 1991

1980

Norrbotten

Saknas

1997

Uppsala

Genomsnittsår cirka 1990

1984

Sörmland

Genomsnittsår cirka 1988

1988

Gotland

Saknas

1982

Blekinge

Saknas

1983

Skåne

Genomsnittsår cirka 1994

2004

Värmland

Genomsnittsår cirka 1993

1990

Dalarna

Genomsnittsår cirka 1995

Saknas

Gävleborg

Genomsnittsår cirka 1984

Programarbete
pågår

Jämtland

Genomsnittsår cirka 2001

Saknas

Regionala program i län där kommunerna helt eller till
mer än hälften saknar kommunala program.

Län

Kommunala program

Regionalt
program

Stockholm

Genomsnittsår cirka 1989

1997

Östergötland

Genomsnittsår cirka 1982

1983

Jönköping

Genomsnittsår cirka 1990

2002

Kronoberg

Genomsnittsår cirka 1993

1981,
arbete pågår

Kalmar

Genomsnittsår cirka 1990

1985

Västra Götaland

Genomsnittsår cirka 1988

Saknas

Halland

Genomsnittsår cirka 1989

1982

Örebro

Genomsnittsår cirka 1992

2002

Västmanland

Genomsnittsår cirka 1986

1981

Regionala program i län där kommuner helt eller till mer
än hälften har kommunala program.
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Slutsatserna bygger på studier av de regionala kultur
miljöprogrammen och intervjuer med tjänstemän vid
länsstyrelserna. Följande frågor har ställts:
• I vilka län finns regionala kulturmiljöprogram?
• Vad innehåller de regionala kulturmiljöprogrammen ?
• Vilken ålder har de regionala kulturmiljöprogram
men?
• Hur är tillgången på regionala kulturmiljöprogram i
jämförelse med kommunala kulturmiljöprogram?
Av Sveriges 21 län har 16, det vill säga drygt 75 pro
cent, någon form av kulturmiljöprogram. Av dem som
upprättats innan plan- och bygglagen trädde i kraft är
de flesta från tidigt 1980-tal, det vill säga omkring 20 år
gamla, vilket gör att innehållet delvis kan vara inak
tuellt. Endast tre regionala kulturmiljöprogram har till
kommit efter år 2000. Flera länsstyrelser har angett att
programmen inte används. Innehållet i de befintliga
regionala kulturmiljöprogrammen varierar mycket, men
det finns i princip två olika typer. De äldre regionala
kulturmiljöprogrammen, som följer vägledningen från
1984, innehåller en traditionell historik, beskrivningar
av länets kulturmiljöer och i vissa fall förslag till åtgär
der och utvecklingsmöjligheter. De yngre regionala
kulturmiljöprogrammen är måldokument. De är anting
en övergripande och beskriver prioriterade arbetsområ
den i stort, som till exempel ”Älvdalarnas kulturland
skap” och ”Den mångkulturella mötesplatsen”. I andra
fall redovisas enbart utvalda objekt eller områden, och
åtgärder inom länsstyrelsens ansvarområde. En jämför
else mellan förekomsten av regionala och kommunala
kulturmiljöprogram visar att län som saknar regionala
kulturmiljöprogram också saknar kommunala kultur
miljöprogram.
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Övrigt
Kulturhistorisk klassificering. Stockholms innerstad. Stadsmuseet och Stadsbyggnads
kontoret Stockholm stad. 1995.
Förekomst av politiska handlingsprogram inom kulturområdet. Kerstin Lundberg.
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Varsam ändring.

Offentliga beslut och avtal
Stockholm stad

Kommunfullmäktige beslut 1981 06 15 § 9 Riktlinjer för bevarande och vård av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m. (uti. 191).
Kommunfullmäktige beslut 1990 01 22 § 32 Förslag till riktlinjer för planläggning av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, anpassad till PBL (uti. 8).
Kommunfullmäktiges beslut 1996 04 22 Kartredovisning över klassificering av
bebyggelse i Stockholms innerstad, (uti. 90).
Överenskommelse mellan Stockholms stadsmuseiförvaltning och Stockholms stadsbyggnadskontor om uppdrag att medverka vid handläggning av bygglov och
bygganmälan. 2003 04 03.

Intervjuer
Alesund, Nils, miljö-och stadsbyggnadschef,
Danderyds kommun. Telefonintervju 03 09 24.
Bengtsson, Margareta, förvaltningschef,
Kultur-och fritidskontoret, Båstads kommun. Telefon intervju 03 10 09.
Dahlberg, Lars, stadsarkitekt,
Oskarshamns kommun. Telefonintervju 03 09 25.
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Dahlgren, Anne, stadsarkitekt,
Strömsunds kommun. Telefonintervju 03 09 25, mail 03 12 03.
Ermedahl, Gunnar, kultursekreterare,
Danderyds kommun. Telefonintervju 03 10 09.
Folkesson, Hans, stadsarkitekt,
Båstads kommun. Telefonintervju 03 10 09.
Fransson, Christina, plantekniker,
Lycksele kommun. Telefonintervju 03 10 01, mail 03 12 03.
Granlund, Per, stadsarkitekt,
Arboga kommun. Telefonintervju.
Renström, Eva, chef för innerstaden,
Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad. Intervju 03 10 08.
Lundberg, Kerstin, Svenska kommunförbundet.
Telefonintervju 03 10 14.
Ludvigsson, Arne, stadsarkitekt,
Borlänge kommun. Telefonintervju 03 09 18, mail 03 11 14, 03 12 04.
Melin, Karl-Johan, bygglovsarkitekt,
Falköpings kommun. Telefonintervju 03 09 18 och 24, mail 03 12 03.
Mårtensson, Göran, plan- och byggchef,
Hagfors kommun. Telefonintervju 03 01 02.
Persson, Christer, förvaltningschef Miljö- och byggkontoret,
Timrå kommun. Telefonintervju 03 09 25.
Råberg, Marianne, stadsantikvarie,
Stadsmuseet. Stockholms stad. Intervju 03 09 11.
Stenberg, Arne, PBL-samordnare,
Ovanåkers kommun. Telefonintervju 03 09 24, mail 03 12 03.
Petersson, Ivar, förvaltningschef Miljö & Bygg,
Vaggeryds kommun. Telefonintervju 03 09 24, mail 03 12 03.
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God bebyggd miljö är ett av de femton miljökvalitets
mål som riksdagen fastställt enligt propositionen
Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier
(2000/01:130). Enligt delmål 1 ska samhällsbyggande
och fysisk planering senast år 2010 grundas på program
och strategier för hur bland annat kulturhistoriska och
estiska värden ska tas till vara och utvecklas. Uppfölj
ningen av delmålet baseras på ett system av nationella
och regionala indikatorer, som ska visa om miljöarbetet
går i rätt riktning och i rätt takt. En indikator som har
föreslagits för delmål 1 är kulturmiljöprogram.
I rapporten redovisas resultatet av olika studier som
belyser vilka kriterier som bör uppfyllas om kultur
miljöprogram ska användas som indikator och hur
uppföljningen kan bedrivas. Studierna har i första hand
gällt kommunala kulturmiljöprogram, men regionala
kulturmiljöprogram har studerats översiktligt.
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