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I denna rapport tar vi upp och diskuterar kompensation vid exploateringar i områden 
med kulturmiljöer. Kompensation är en kontroversiell fråga som blivit allt aktuellare. I 
vilken grad kan kulturella kvaliteter och värden kompenseras? 
 Kompensation kommer från latinets compensare och betyder ersätta, uppväga, utjäm-
na, gottgöra, kvitta eller avväga saker mot varandra. Kulturmiljökompensationen kan 
utifrån denna utgångspunkt beskrivas som åtgärder som vidtas för att ersätta en nega-
tiv påverkan, gottgöra skadliga ingrepp eller återskapa förlorade värden i landskap eller 
kulturella kvaliteter i bebyggelse. 
 Med utgångspunkt i professionella erfarenheter söker vi kunskap om kultur-
miljökompensation. Det gör vi genom forskningsprojektet Styrmedel och kompensation-
såtgärder inom kulturmiljöområdet. Avsikten är att bidra till en forskningsbaserad utveck-
ling av kompensation till nytta för en professionell praktik. Läs och kommentera. Vi tar 
tacksam emot synpunkter på innehållet i rapporten. 

September 2014

Fjällbacka – Stockholm

Förord

Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
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1. INLEDNING

Forskningsprojektet
Denna rapport redovisar erfarenheter från forskningsprojektet Styrmedel och kompen-
sationsåtgärder inom kulturmiljöområdet. Forskningsprojektet omfattar två skeden, dels 
ett första skede som behandlar kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen med fokus på 
kompensationsbegreppets idéhistoria, regleringen i lagstiftning och kompensation 
som professionell praxis. Dels ett andra skede med seminarier, diskussion och analys av 
fallstudier. Den här redovisningen avser forskningsprojektets första skede.
 Förutom analyser av litteratur har vi undersökt kompensationsåtgärder vid explo-
ateringar av kulturmiljöer i fyra informationsrika och belysande fallstudier. Fallbe-
skrivningarna ger detaljerade beskrivningar av kompensationsåtgärder i detaljplane-
processerna. I fallen framträder förslagen på kompensationsåtgärder i sina komplexa 
planeringssammanhang.
 Forskningsprojektet genomförs med ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetets 
FoU-anslag. För projektledning svarar Rio Kulturlandskapet med säte i Fjällbacka. Före-
taget samarbetar i projektet med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, Gö-
teborgs Universitet (GU) i Göteborg och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. 
 Vi inleder rapporten med en kortfattad genomgång av upplägg och innehåll. Där-
efter presenteras forskningsprojektets syfte, frågeställningar och genomförande. Sam-
manfattningen redovisar preliminära slutsatser från våra studier av ingrepp i landskap 
och bebyggelse. Avslutningsvis kommenteras användningen av styrmedel och behovet 
av en samhällsplanering som återskapar kulturmiljövärden.

Delstudier
Rapporten innehåller sju delstudier: 
 Delstudie 1. Den första studien diskuterar begreppet kompensation, dess idéhistoria 
och vetenskapliga kontext som antikvarisk diskurs och miljödiskurs. Delstudien har ut-
förts av Julia Nordblad, Göteborgs Universitet/Uppsala Universitet.
 Delstudie 2. Den andra studien beskriver kompensationens roll i lagstiftningen och 
analyserar begreppets rättsliga status i samhällsplaneringen. Delstudien har genom-
förts av Peggy Lerman, Lagtolken AB.
 Delstudie 3. Den tredje studien presenterar teoretiska modeller och utgångspunkter 
som grund för analys av kompensationsåtgärder i fallstudierna. För denna delstudie 

1. Sammanfattning
Kulturarv i samhällsplaneringen

Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
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svarar Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg, Rio Kulturland-
skapet och KTH/Arkitektur.
 Delstudie 4. Den fjärde studien behandlar omvandlingen av Folkets Park i Linköping 
till ett bostadsområde. Delstudien har utförts av Magnus Rönn, Rio Kulturlandskapet/ 
KTH/ Arkitektur.
 Delstudie 5. Den femte delstudien är ett fall som undersöker kompensation vid ut-
byggnaden av hamnen i Göteborg och påverkan på riksintresse. Denna delstudie har 
genomförts av Stig Swedberg, Rio Kulturlandskapet.
 Delstudie 6. Den sjätte delstudien behandlar etableringen av vindkraftverk i områ-
den med kulturmiljöer och kompensationsåtgärder. För delstudien svarar Benjamin 
Grahn Danielson, Rio Kulturlandskapet.
 Delstudie 7. Den sjunde delstudien beskriver planeringen av ny bebyggelse för kon-
gress, hotell och bostäder i ett centralt område i Helsingborg där kulturmiljön är ett riks-
intresse. Delstudien har utförts av Magnus Rönn, Rio Kulturlandskapet/KTH/Arkitektur.

Bakgrund
Bakgrunden till forskningsprojektet är de professionella erfarenheter av brister i sam-
hällsplaneringen, som Rio Kulturkooperativ1 upplevt i en serie kommersiella uppdrag 
inom natur-, kultur- och samhällsbyggnadssektorn. I uppdragen har bland annat ingått 
att bedöma hur exploateringar påverkar kultur- och naturmiljöer med hänsyn till målen 
i miljöbalken (MB), plan- och bygglagen (PBL) och kulturminneslagen (KML). Vi har som 
konsulter producerat kunskapsunderlag till planeringsprocesser som innehållit förslag 
på kompensationsåtgärder. Syftet har varit att ersätta förluster av kulturmiljövärden 
vid exploateringar. Förslagen har i alltför liten grad blivit genomförda av beställare. 
Kommuner och länsstyrelser har inte heller omvandlat förslagen i planeringsunderla-
gen till krav på kompensationsåtgärder. Det gäller såväl förslag på kulturmiljökompen-
sation i vindkraftsprojekt som vid planering av ny bebyggelse.
 Vår professionella erfarenhet är att kulturhistoriska värden i landskapet har svårt att 
göra sig gällande i samhällsplaneringen. Kulturmiljön framträder som en kollektiv nyt-
tighet som har en svag ställning i en expert- och verksamhetsstyrd planeringsprocess 
som söker legitimitet genom samråd, offentliga utställningar och utskick av förslag till 
remissinstanser. Ett första steg för att skapa en bättre balans mellan exploateringsin-
tressen och kulturmiljöintressen är kunskap om kulturmiljöns värden. Ett andra steg 
är att planeringsprocessen inbegriper antikvarisk kompetens som tar tillvara kultur-
miljöintresset. Utan kunskapsunderlag som identifierar kvaliteter och behov av kom-
pensation är det svårt att påverka exploateringar. Det har många gånger varit svårt att 
i konsultutredningar utläsa vad i landskapet som är värdefullt ur kulturmiljösynpunkt, 
hur dessa värden identifierats och i vilken grad som föreslagna kompensationsåtgärder 
gottgör förluster med nya kulturella kvaliteter som tillförs landskapet.
 Rio Kulturkooperativ har i konsultuppdragen mött skillnader i sättet att se på kompen-
sationsåtgärder. Skillnaderna förefaller bero på både svag lagstiftning med tolkningsbara 
ersättningskrav och avsaknaden av en professionell praxis. Förslag på kompensationsåt-
gärder som haft sin grund i specifika bestämmelser i miljöbalken för skyddade områden 
uppfattas som genomförbara av beställare. Men förslag om kompensationsåtgärder i 

1 2013 ombildades Rio Kulturkooperativ till ett nätverk med två fristående företag: Rio Göteborg 
Natur- och kulturkooperativ respektive Rio Kulturlandskapet.
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uppdrag som handlat om vardagslandskapets kulturmiljöer har inte mött samma intresse 
och gensvar. Ett undantag är ingrepp i områden med fornlämningar. Exploatören ska i 
detta fall bekosta en arkeologisk undersökning. Utan ett aktivt stöd hos samhällsplane-
ringens nyckelaktörer är det svårt att hävda kulturmiljöns betydelse som utgångspunkt 
för ingrepp i landskapet. 

Syfte och forskningsfrågor
Forskningsprojektets övergripande syfte är att undersöka systemet med kompensa-
tionsåtgärder och hur styrmedel används vid exploateringar i kulturmiljöer. Vi vill bidra 
till en rationell samhällsbyggnadsprocess. Rationalitet är i samhällsplaneringen kopplat 
till spelregler som stödjer utvecklingen av kunskapsunderlag där exploateringsintresset 
vägs mot kulturmiljöintresset på ett sätt som minimerar förluster av kulturhistoriska 
värden och återskapar kulturella kvaliteter i landskapet. 
 Forskningsprojektet har två delmål. Ett första delmål är att peka ut tillämpningar av 
kompensation vid intrång i kulturmiljöer. Ett andra delmål är att klarlägga behovet av 
kompletterande föreskrifter och råd i samhällsplaneringen från statliga myndigheter 
(Boverket, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket) vid exploateringar i kulturmil-
jöer. Genom att redovisa exempel på kompensationsåtgärder och fallstudier med plane-
ringsprocesser vill vi peka på möjliga sätt att kompensera förluster och lyfta fram behov 
av förändringar i praxis, lagstiftning och myndigheternas rådgivning. 
 Forskningsprojektets frågeställningar är: 

•  Nyckelbegrepp: Vad är kulturmiljökompensation? Hur definieras intressen och 
behov av kompensation i samhällsplaneringen vid ingrepp i kulturmiljöer?

•  Kompensationsåtgärder: Vilken typ av kompensationsåtgärder planeras och ge-
nomförs vid exploateringen i områden som har kulturmiljövärden? 

•  Styrmedel och kompensation: Vilka styrmedel används vid kompensationsåtgär-
der? Hur effektiva är styrmedlen? Hur kan styrmedlen länkas till olika typer av 
kompensationsåtgärder i ett helhetsperspektiv?

Denna avrapportering behandlar i första hand frågeställningar om begrepp, behov och 
användningen av kompensationsåtgärder i samhällsplaneringen. Med utgångspunkt 
från de genomförda delstudierna formuleras slutsatser om styrmedlen och deras för-
måga att ersätta de förluster av kulturmiljövärden som genereras av exploateringar. 2

Teori och metod
För att belysa, fördjupa och besvara forskningsprojektets frågeställningar har en veten-
skaplig plattform utvecklats som innehåller sex metodologiska överväganden. Insam-
ling och analys av data utgår från följande metoder:

2 I den andra delen av forskningsprojektet ska fallstudierna användas som testbädd och experi-
mentell arena för utveckling och bedömning av alternativa kompensationsåtgärder och styrme-
del. Testbädden genomförs tillsammans med andra konsulter inom kulturmiljöområdet. Varje 
testbädd genomförs som ett heldagsseminarium. Testbäddarna organiseras och leds av personal 
vid GU, KTH och SLU.
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1.  Inventering: Information om kompensationsåtgärder inleddes med en nätbase-
rad sökning efter litteratur och rättsliga exempel. Litteratursökningen omfat-
tade forskningrapporter, myndighetsrapporter, artiklar, utredningar, examens-
arbeten, konsultarbeten och kommunala program. I inventeringen ingick ett 
utskick till länsstyrelser och ett urval av kommuner. Vi frågade efter exempel 
på planer med krav på kompensation vid exploatering i kulturmiljöer. Samtliga 
enheter för kulturmiljö och samhällsplaneringen vid landets länsstyrelser kon-
taktades. Motsvarande förfrågan skickades till förvaltningar i 16 kommuner. In-
venteringen har använts i syfte att ringa in problematiken och ligger till grund 
för ett strategiskt val av fallstudier. 

2.  Begreppsanalys: Den idéhistoriska genomgången behandlar kompensationsbe-
greppets framväxt, vetenskapliga kontext och filosofiska bakgrund. Av analysen 
framgår att kompensationstänkandet ingår i två olika begreppsliga strukturer 
och kunskapsfält som utvecklats parallellt; en antikvarisk diskurs och en mil-
jödiskurs. Den antikvariska diskursen fokuserar på fornminne, kulturskydd, 
kulturvård och kulturmiljö. Centrala begrepp i miljödiskursen är naturminne, 
naturskydd, naturvård och miljövård. I den idéhistoriska analysen framträder 
begreppet kompensation som ett problematiskt möte mellan två skilda veten-
skapliga traditioner. Den ena traditionen är humanistisk med kunskapsfält som 
arkeologi, etnologi och konsthistoria. Den andra är naturvetenskaplig och inne-
håller geovetenskaper, biovetenskaper och tekniska vetenskaper.

3. Rättslig analys: Genomgången av rättsliga regler och belysande rättsfall tar fram-
för allt upp fyra lagar; miljöbalken (MB), kulturminneslagen (KML), plan- och 
bygglagen (PBL) och väglagen (VL). Miljöbalken innehåller både allmänna regler 
om kompensation (MB, 16 kap) och specifika krav för skyddade områden (MB, kap 
7). Kulturmiljön är ett allmänt intresse i MB. KML har inga regler om kompensa-
tion. Inte heller PBL har kompensationsbestämmelser. Kommuner kan ändå ar-
beta med kompensation när markanvändningen förändras. I detta fall regleras 
kompensationsåtgärderna i avtal med exploatören. Inte heller VL har uttryckliga 
bestämmelser om kompensation, även om de allmänna hänsynsreglerna i miljö-
balken ska tillämpas. Trafikverket har valt att frivilligt tillämpa kompensation i 
projekt som ger skador på landskapet. Förutom beskrivning av regler och förar-
beten ingår en genomgång av ett tiotal rättsfall med kompensation i analysen.

4.  Fallstudier: Fyra informativa, pedagogiska och belysande planeringsprocesser 
har valts ut till fallstudier. Här får vi möta hur kulturmiljöer hanteras i projekt 
och planprocesser. Det första fallet gäller omvandlingen av Folkets Park i Lin-
köping till ett bostadsområde. Det andra fallet är utbyggnaden av hamnen i Gö-
teborg i anslutning till Älvsborgs fästning som är ett statligt riksintresse. Det 
tredje fallet avser etableringen av vindkraft i kulturmiljöer. Det fjärde fallet är ett 
centralt beläget område i Helsingborg som förnyas med byggnader för kongress, 
hotell och bostäder. Kulturmiljön är ett riksintresse i planområdet. I två fall sker 
således exploateringen i riksintressen. Gemensamt är att fallen förmedlar infor-
mation om hur kompensation för ingrepp i kulturmiljöer hanteras i praxis. De 
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detaljerade fallbeskrivningarna ger en fördjupad och rik bild av problematiken i 
planeringsprocesserna.

5. Arkivstudier: För att få en så komplett uppsättning av dokument som möjligt i 
fallstudierna har kommunala och statliga arkiv undersökts på plats. Det gäller 
arkiv (diarier) hos stadsbyggnadsförvaltningar och länsstyrelsens enhet för kul-
turmiljö och samhällsplanering. Här finns dokumenten från planeringsproces-
serna samlade i ett antal mappar. Genomgången av arkiven förmedlar kunskap 
om det skriftliga informationsutbytet i planeringsprocesserna.

6.  Intervjuer: Som komplement till granskningen av dokument har en gemensam 
intervjuguide utvecklats och använts i fallstudierna (se bilaga 1). Intervjudata 
förmedlar personliga erfarenheter, upplevelser och synpunkter från planerings-
processerna. Med stöd av empirin i arkiven har nyckelinformanter identifierats 
i respektive planeringsprocess. Intervjuguiden innehåller tio öppna frågor som 
nyckelpersonerna besvarat. Intervjudata har samlats in via utskicka till nyck-
elinformanter, personliga möten och kompletterande telefonintervjuer. Sam-
manlagt har svar på detta sätt erhållits från 49 identifierade nyckelinformanter 
verksamma hos kommuner, länsstyrelser, konsulter och exploatörer.

Målgrupper
Forskningsrapporten vänder sig till företag, myndigheter och personer som har ett di-
rekt intresse i planering, projektering, byggande och förvaltning av kulturmiljöer. Men 
det är inte bara professionella aktörer som är målgrupp. Också politiker och medbor-
gare är givetvis viktiga aktörer i ett framåtsyftande bevarande och återskapande av kul-
turmiljövärden i samhällsplaneringen. 

Målgruppen för forskningsrapporten kan sammanfattas så här:

•  Handläggare vid länsstyrelsernas enheter för kulturmiljö och samhällsplanering 
som prövar detaljplaner och svarar för skydd av kulturmiljöer.

• Statliga myndigheter (främst Riksantikvarieämbetet, Boverket, Naturvårdsver-
ket och Trafikverket) som utvecklar nationella kunskapsunderlag, råd och re-
kommendationer som påverkar arbetet med kulturmiljöer.

•  Tjänstemän vid Sveriges kommuner och landsting som samordnar kommuner-
nas intressen i samhällsplaneringen.

• Kommunala tjänstemän vid förvaltningar som får i uppdrag att ta fram över-
siktsplaner, detaljplaner, kulturmiljöprogram, bevarandeplaner, planeringsun-
derlag och som tar fram avtal med byggherrar till markanvisningar och exploa-
teringar. 

• Politiker i nämnder och styrelsen som ger förvaltningar planuppdrag, fastställer 
program och detaljplan och sluter avtal om exploatörer/byggherrar.
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• Konsulter, företag och museer som anlitas för att utreda kulturmiljöer, identi-
fiera kvaliteter och redovisa hur exploateringar påverkar planområden.

•  Arkitektkontor som anlitas för att utveckla och gestalta förslag till ny bebyggelse 
i områden med värdefulla kulturmiljöer.

•  Exploatörer och byggherrar som vill genomföra projekt i områden med kultur-
miljöer och ger uppdrag till konsulter att ta fram planeringsunderlag.

• Forskare och lärare vid högskolor och universitet som arbetar med forskning och 
undervisning om kulturmiljöer och samhällsplanering.

2. DELSTUDIER 

Preliminära slutsatser
Svaren på forskningsfrågorna kan sammanfattas i tretton preliminära slutsatser om 
kompensationsbegrepp, kompensationsåtgärder i samhällsplaneringen och använd-
ningen av styrmedel i fallen. För en detaljerad beskrivning hänvisas till respektive 
delstudie. De övergripande slutsatserna kan sammanfattas så här:

 • Kompensationsbegreppet ingår i två vetenskapliga diskurser för kultur- och naturskydd 
som utvecklats parallellt vid sidan av varandra; en antikvarisk diskurs och en miljödis-
kurs. Den antikvariska diskursens vetenskapliga grund återfinns i arkeologi, et-
nologi och konsthistoria. Miljödiskursen har sin kunskapsbas i geovetenskaper, 
biovetenskaper och tekniska vetenskaper. I mötet mellan dessa två vetenskap-
liga diskurser prioriteras kompensationsåtgärder som kan omvandlas till egen-
skaper som kan avgränsas, mätas och kontrolleras via administrativa system för 
kvalitetssäkring.

•  Kompensation för skador på natur- och kulturmiljövärden har inte fått en likvärdig be-
handling i miljöbalken. Systemet för kompensation i miljöbalken vid förluster av 
kulturella kvaliteter och skador på kulturarvet har reglerats med skyddet av na-
turvärden som förebild. Genom den antikvariska diskursens underordning har 
kulturmiljökompensation haft svårt att utvecklas med hänsyn till kulturmiljöns 
vetenskapliga diskurs och specifika villkor för kunskapsuppbyggnad.

•  Idén om kompensation representerar ett paradigmskifte i synen på ingrepp i natur- och 
kulturmiljöer. Inom kulturmiljövården har kompensation traditionellt använts 
i betydelsen ersättning till fastighetsägare vid beslut om skyddsåtgärder som 
byggnadsminnesförklaring och införande av kulturreservat.3 Här är det ett en-
skilt intresse som fått gottgörelse för intrång i äganderätten. Perspektivbytet 
innebär att exploatören/byggherren ska ersätta skador och gottgöra förluster av 

3 Se t ex Boverkets allmänna råd 1992:1, Kulturmiljön i planeringen, som getts ut i samråd med 
Riksantikvarieämbetet. Se diskussionen om ersättningsskyldighet. Se även examensarbetet Bygg-
nadsminnesförklaring – skyddsbestämmelser, ersättning och överklaganden av Anna Sterud.
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värden i allmänna intressen. Kompensation i samhällsplaneringen utgår från 
att kulturmiljön är en kollektiv nyttighet för medborgarna som ska bevaras och 
utvecklas.

•  I miljöbalken är kulturmiljön ett allmänt intresse som får förenas med krav på kompen-
sation. Miljöbalken innehåller både generella regler, förbud och specifika krav 
på gottgörelse för intrång i skyddade områden som kulturreservat, naturreser-
vat och Natura 20004. Det är förbjudet att påtagligt skada riksintressen. Enligt 
miljöbalken är kulturmiljön ett allmänt intresse i samhället. Myndigheter får 
kombinera beslut om tillstånd/dispenser med ersättning för intrång i allmänna 
intressen. Denna rättsliga möjlighet till kompensation för exploateringar som 
ger negativa effekter på kulturmiljöer används sällan av myndigheter. Påverkat 
område och geografiska avgränsningar för kompensation är inte samordnade i 
lagstiftningen.

•  Det finns ingen rättslig praxis till stöd för tolkningen av miljöbalkens generella möjlig-
het till kompensation vid ingrepp i kulturmiljöer. Av detta skäl är det svårt att veta i 
vilken grad som lagens möjlighet till kompensation förmår bidra till att återska-
pa värden som förloras vid exploatering. Kopplingen till principen Polluter Pays 
finns i miljöbalken. Men så länge som lagen tillåter skador på miljön är det svårt 
att utveckla rättspraxis genom domstolsprövning. Möjligheten till kompensa-
tion behöver sannolikt omvandlas till en skyldighet för exploatörer att ersätta 
skador på kulturmiljön för att åstadkomma ett paradigmskifte.

• Kompensationsåtgärder vid framtagningen av kommunala detaljplaner regleras i av-
tal med exploatör/byggherre. Kulturminneslagen (KML) och plan- och bygglagen 
(PBL) har inga bestämmelser om kompensation, varför ersättningskrav måste 
regleras via avtal för att bli genomförda. Kompensation framträder här som en 
förutsättning för att marken ska kunna tas i anspråk för ny markanvändning 
utifrån en helhetsbedömning av lämplighet, anspråk och intressen. Behov av 
kompensationsåtgärder blir i detta fall en lokal förhandlingsfråga för kommu-
ner och exploatörer/byggherrar.

• Regleringen av kompensationsåtgärder i exploaterings- och markanvisningsavtal i fall-
studierna är förenade med betydande osäkerhet om innehåll, utformning och ansvar. 
Denna osäkerhet hos avtalspartnerna framträder tydligt när förslagen på kom-
pensation inte är begränsade till åtgärder i mark inom planområdet. Så är fallet 
vid både omvandlingen av Folkets park i Linköping, uppförandet av vindkraft i 
Tanum och utbyggnaden av hamnen i Göteborg. Osäkerheten hos nyckelaktö-
rerna omfattar såväl gottgörelse för skador genom avtal, inriktningen på kom-
pensationen som vilka parter som ska ingå avtalen och ansvara för genomföran-
det och förvaltningen av åtgärderna. 

4 Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt 
skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Urvalet av områden baseras på ett särskilt EU-direktiv. 
Målet är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns I nuläget cirka 4 000 Natura 
2000-områden. 
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• Kompensation för ingrepp i kulturmiljöer har inte stöd i tillämpningsföreskrifter och 
rekommendationer från Riksantikvarieämbetet, Boverket och Naturvårdsverket. Kra-
vet på miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i samhällsplaneringen är enbart ett 
stöd för utveckling av kunskapsunderlag. Förslag till kompensationsåtgärder 
i MKB:n måste omsättas i åtagande hos en exploatör/byggherrar eller i villkor 
för beslut för att bli genomförda. Riksantikvarieämbetet har i uppdrag (förord-
ning 2007:1184) att särskilt bevaka kulturmiljöintresset i samhällsplanering och 
byggande. Det får således anses ingå i ämbetets uppdrag att ta initiativ till att 
utveckla tillämpningsföreskrifter för kulturmiljökompensation.

•  Det finns inga tydliga referenser till miljöbalkens generella regler i fallstudierna som 
grund för planering och genomförande av kompensationsåtgärder. I planbeskrivning-
ar och remissyttranden är det plan- och bygglagen som styr argumentationen 
tillsammans med bevarandeplaner och kunskapsunderlag som tagits fram i 
detaljplaneprocessen. I områden med riksintresse utgår argumentationen från 
riksintressebeskrivningen. Kompensationsåtgärderna regleras av kommunen 
i både avtal med exploatörer och via detaljplanebestämmelser. Det finns inga 
andra myndighetskrav på kulturmiljökompensation. Däremot har detaljplanen 
i ett fall upphävts av länsstyrelsen med hänvisning till risk för påtaglig skada på 
riksintressen. I detta fall finns ett tydligt styrmedel i lagen som hindrar exploa-
teringen. 

• Kunskapsunderlagen i de studerade planeringsprocesserna är svaga styrmedel för ut-
vecklingen av kulturmiljökompensation när nyckelaktörerna har olika uppfattningar 
om behovet av åtgärderna. I samband med beslut om planuppdrag är beskriv-
ningar av kulturmiljöns kvaliteter i översiktsplaner och bevarandeprogram ett 
av flera kunskapsunderlag för stadsbyggnadskontoren – inte en styrande ut-
gångspunkt för detaljplaneförslagen. Riksintressebeskrivningens översiktliga 
redovisning av kulturmiljövärden har inte varit uppdaterade och anpassade till 
detaljplaneprocessen. Konsulternas förslag till kompensationsåtgärder har inte 
omvandlats till krav i planbeskrivningarna eller villkor för godkännande av de-
taljplaner.

•  Avgörande för utvecklingen av kompensationsåtgärder i fallstudierna är mötet mellan ett 
kulturmiljöintresse och ett pådrivande exploateringsintresse. Uppdragen till kommunala 
förvaltningar går ut på att ta fram en detaljplan som möjliggör önskad exploate-
ring av marken. Bakom uppdragen i fallstudierna finns både politiska och kom-
mersiella drivkrafter. Planuppdragen genomförs av kommunala förvaltningar och 
projektgrupper med representanter för exploatörer (byggherrar). Kommunala pro-
jektledare och exploatörer beställer konsulttjänster och tar fram förslag till samråd. 
Drivkraften ligger således i exploateringsintresset och dess önskan att bygga i pla-
nområdet. Kulturmiljöintresset representeras av företrädare, som har en periferi 
roll som remissinstans. Deras uppgift är att ta ställning till planförslag och samråd-
handlingar. Synpunkterna från kulturmiljöns företrädare tas tillvara så länge som 
de kan inordnas i planförslagen. På ett allmänt plan ses kulturmiljön som betydel-
sefull vid planeringen och utformningen av ny bebyggelse.
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•  Fallstudierna innehåller förhandlingsprocesser med beslut som i varierande grad sker 
utan insyn från allmänheten. Det finns inga dokument i arkiven som visar att nyck-
elaktörerna uppfattar avgöranden genom informella förhandlingar vid sida om 
planeringsprocesserna som ett demokratiskt problem. Förhandlingskulturen 
framstår som etablerad praxis hos kommunerna. I ett av fallen, utbyggnaden 
av Göteborgs hamn, används en samhällsekonomisk utredning som beslutsun-
derlag. Förlusten av natur- och kulturvärden saknas dock i den samhällsekono-
miska utredningen. Däremot bedöms utbyggnaden med kajplatserna i termer 
av nytta, resultat och lönsamhet. Den samhällsekonomiska vinsten av att för-
störa kulturmiljön på Lilla Aspholmen förvandlas till ett avgörande argument för 
exploateringen.

•  Kompensationsåtgärden i ansökan om tillstånd för uppförande av vindkraftverk i Tanum 
kommun blir varken föremål för prövning hos länsstyrelsen eller uppföljning av kommuna-
la planerare och exploatör. Kompensationsåtgärden har i detta fall utvecklats i miljö-
konsekvensbeskrivningar och införts i tillståndsansökningen. Förslaget gillades 
av exploatören, planerare och handläggare, men riskerar att inte bli genomfört 
eftersom kompensationsåtgärden inte blivit synliggjord i tillståndsprövningen 
och beslut. Exploatören uppfattar länsstyrelsens beslut som att kompensations-
åtgärden inte blivit prövad och har inget uttalat egenintresse av att genomför-
ande utlovad gottgörelse. Planerare och handläggare hos berörda kommuner har 
inte heller gjort någon uppföljning av kompensationsåtgärden i ansökan. 

3. STYRMEDEL

Utvecklingsbehov och önskvärd förändring av styrmedel
2012-03-08 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att analysera styrmedel för ut-
veckling av grön infrastruktur i samhället. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
står i centrum för regeringens kunskapsintresse. Det är ett aktuellt exempel på hur 
naturen prioriteras i nationella utredningar framför insatser för kulturmiljön.5 En lik-
nande snedfördelning av resurser fanns på 1990-talet vid införandet av systemet med 
kompensation i miljöbalken. 
 2012 års regeringsuppdrag till Naturvårdsvårsverket ska genomföras i samarbete 
med Boverket och Riksantikvarieämbetet med flera centrala myndigheter. Intressant i 
detta sammanhang är att regeringsuppdraget innehåller utveckling av styrmedel, ana-
lys av regelverk och bedömning av insatser för ett bevarande av naturvärden. Vi ser ett 
motsvarande behov av utredningsinsatser för kulturmiljön. Kulturmiljöarbetet behöver 
både stärkas och effektiviseras. Ett grundläggande skäl för framtagningen av nya styr-
medel är viljan att uppfylla nationella mål för kulturmiljöpolitiken. Enligt kulturmin-
neslagen är det en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Land-
skapskonventionens övergripande målsättningar om vardagslandskapet betydelse för 
människor behöver omsättas i effektiva styrmedel för att få önskat genomslag i prakti-
ken.

5 Se regeringsbeslut 2012-03-08, Miljödepartementet. Uppdrag till Naturvårdsverket att utarbeta 
en landskapsanalys och analysera relevanta styrmedel för att utveckla den gröna infrastrukturen.
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 Naturvårdsverkets avrapportering av uppdraget i december 2012 visar att det krävs 
nya styrmedel och bättre planeringsunderlag som stöd för implementering av det na-
tionella målet God bebyggd miljö, ett miljökvalitetsmål som omfattar kulturmiljön.6 Men 
det finns också outnyttjade föreskrifter i befintliga regelverk. Enligt Naturvårdsverkets 
mening skulle det ”vara önskvärt att utreda möjligheten att skärpa och tydliggöra kravet på 
kompensation vid intrång i naturmiljön utanför skyddade området.”7 På liknande sätt visar er-
farenheterna från vårt forskningsprojekt att det finns ett dokumenterat behov av effek-
tivare styrmedel för att uppfylla samhälleliga målsättningar fastställda av regering och 
riksdag. Kulturvårdande aktörer har traditionellt varit avvaktande till idén om kompen-
sation vid exploateringar som kan skada kulturmiljöer. Kompensation ingår inte heller 
i kulturmiljölagens styrmedel. 
 En allmän skyldighet för exploatörer att gottgöra ingrepp som skadar kulturmil-
jövärden framträder som önskvärt styrmedel i samhällsplaneringen. Miljöbalkens 
möjlighet till kompensation behöver utnyttjas samtidigt som nya styrmedel för kul-
turmiljökompensation tas fram. Ett grundläggande mål för utvecklingen av styr-
medel bör vara att återskapa värden som riskerar att gå förlorade till följd av sam-
hällsnyttiga exploateringar. Kulturmiljökompensation är ett sätt att införa ett nytt 
förhandlingsrum som inbegriper krav på kompensation när exploateringsintresset 
ställs mot kulturmiljöintresset. Här finns ett kraftfält i samhällsplaneringen som be-
höver styrmedel för att kulturmiljöns värden i högre grad ska återskapas i samband 
med ingrepp i landskapet. I ett näraliggande tidsperspektiv finns det behov av styr-
medel som:

•	 tillämpningsföreskrifter och allmänna råd från Riksantikvarieämbetet till stöd för an-
vändning av kulturmiljökompensation i samhällsplanering och byggande

• krav på tidig framtagning av kunskapsunderlag i program som beskriver kulturmiljöns 
kvaliteter och behov av kompensationsåtgärder innan avtal träffas med exploatörer 

• krav på professionell kompetens i projektgrupper som gör att kulturmiljön får centralt pla-
cerade företrädare i detaljplaneprocesser och utvecklingen av tillståndsansökningar	8

•	 skyldighet för myndigheter att i sin handläggning ta ställning till förslag på kompensa-
tionsåtgärder i kunskaps- och planeringsunderlagen inklusive ansökningar om tillstånd

•	 krav på systematisk uppföljning och utvärdering av kompensationsåtgärder som syftar 
till att återskapa kulturmiljövärden och kulturella kvaliteter i landskapet9

6 Grön infrastruktur, 2012. Naturvårdsverket. 
7 Ibid, sid 93.
8 Jfr rapporten Kulturmiljön som resurs i planeringen från Riksantikvarieämbetet. I avsnittet om förän-
dringsbehov skriver ämbetet att specialiststöd behöver säkras under hela planeringsprocessen.
9 Ibid. Ett likande behov av förändring hos ämbetet är utveckling av uppföljning av konsekvenser 
för kulturmiljön. I rapporten finns en kortfattad diskussion om kompensation för miljöförluster. 
Däremot finns ingen diskussion om kompensation för kulturmiljöförluster.
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Diskussion
På längre sikt behövs en mer genomgripande förnyelse av rättsliga styrmedel som bi-
drar till en uppgradering av kulturmiljöns värden med tillhörande krav på återskapande 
av kulturella kvaliteter som riskerar att förloras vid exploateringen. Ett sådant viktigt 
steg i ett paradigmskifte är tillgång till regelverk (lag/ förordning/föreskrift) där frå-
gan om kulturmiljökompensation är obligatorisk, en generell skyldighet att ta tillvara 
kulturmiljövärden vid utveckling, användning och förvaltning av landskapet och dess 
kulturmiljökvaliteter.
 Fallstudierna i forskningsprojektet innehåller flera exempel på klassiska styrmedel i 
samband med kompensation för ingrepp i kulturmiljöer. Ekonomiska styrmedel har kopp-
lats till genomförandet av kompensationsåtgärder i Göteborg, Helsingborg och Linkö-
ping. I anslutning till 2009 års detaljplan för utbyggnad av Göteborgs hamn tecknade 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs Hamn AB ett avtal om ersättning på upp 
till 4 miljoner kronor till kompensationsåtgärder. Enligt avtalet ska pengarna använ-
das för att berätta om stadens befästningar, hamnens historia och beksrivning av den 
framtida utvecklingen. Avtalet omförhandlades 2012. Den ekonomsika ersättningen på 
4 miljoner kvarstår, men nu ska kompensationsåtgärderna tas fram av kulturförvalt-
ningen i Göteborg i samverkan med Statens fastighetsverk och godkännas av Göteborgs 
Hamn AB. Exploateringsavtalet i Linköping föreskriver att exploatören ska bidra med 
2,4 miljoner kronor till flytten av teaterbyggnad i Folkets Park till Gamla Linköping. 
Omlokalisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom planområdet ska enligt 
avtalen i Helsingborg och Linköping bekostas av exploatören/byggherren. För dessa 
kompensationsåtgärder finns inga summor anvisade i avtalen.
 Vi har få exempel i fallstudierna på att juridiska styrmedel använts för planering, ut-
formning och genomförande av kulturmiljökompensation. Inte i något av fallen har 
konsulternas förslag till kompensationsåtgärder i detaljplaneprocesserna omvandlats 
till myndighetskrav eller villkor för godkännande av detaljplaner. Däremot har kom-
pensationsåtgärder förts in som planbestämmelser i detaljplaner. Det är ett juridiskt 
styrmedel för reglering av markanvändningen i kommunerna. 
 Information är ett styrmedel som i fallstudierna förmedlas via program, beskrivning-
ar, utredningar och kunskapsunderlag som tas fram i detaljplaneprocesserna. Styrför-
mågan hos dessa dokument är svag när kulturmiljön ställs mot resursstarka exploa-
teringsintressen. Informerande styrmedel behöver kombineras med rättsliga regler, 
professionell kompetens och ett kulturmiljöintresse hos nyckelaktörerna. Förslagen till 
kompensation i planeringsprocessernas kunskapsunderlag har inte tagits tillvara på 
ett systematiskt sätt i fallstudierna. Detta är ett övergripande forskningsresultat som 
stämmer med vår professionella erfarenhet förvärvade i uppdrag inom natur-, kultur- 
och samhällsbyggnadssektorn.
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