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Abstract

This paper describes the concept, models and methods for analyzing compensation in the 
cultural environment. The aim is to present a theoretical basis for the discussion of compen-
satory activities. The discussion begins with the concept and principles for ideas about com-
pensation in town planning.
  There are two different ways of seeing the need for compensating activities that have a 
negative impact on the landscape: On the one hand, the cultural heritage can be seen as a 
matter of public interest. The demand for compensation is applicable in this case for the land-
scape as an entity, without spatial delimitations. On the other hand, compensation measures 
can be directed at cultural heritage that is considered valuable by the town administration 
and government authorities. In this case, the demand for compensation becomes limited to 
objects considered to be of national interest, cultural reserves, building heritage, town plan-
ning with protection regulations or demolition bans, and local objects which are part of the 
national environment quality goal “Good building environment”. Both principles involve, as 
compared with praxis, an extensive broadening of thought about compensation when ex-
ploiting cultural environments.
  Four types of compensation activities are discussed. The value of the cultural environment 
may be compensated when:
 

1.  The same value, which is lost, is recreated at the same place.
2.  The same value, which is lost, is recreated at another place.
3.  A different value than that which is lost, is recreated at the same place.
4.  A different value than that which is lost, is recreated at another place.

 
Compensation activities can be regulated either by agreements between the contractor/de-
veloper and the town or by decisions made by government authorities. The agreements rep-
resent a market solution. Compensation can also be the result of government decisions based 
on legal regulations.
  In town planning and urban design the actors take on different roles for compensation de-
mands in the planning processes. An actor may take the initiative and develop suggestions 
for compensatory actions or may deter the recreation of the lost value. These are two active 
roles. The planning process also has two passive roles. An actor may revoke demands or may 
neglect to make a decision about a suggestion for compensation actions and hide the need for 
background material. 
  The paper ends with a discussion about the conditions for creating a systematic transfer of 
experience with compensation activities. A prerequisite is that the assignment to analyze the 
quality of the cultural heritage is complemented by following up compensation activities. 
 
Key words: Compensation, roles, work methods, models, transfer of knowledge.
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1. INLEDNING  

I detta avsnitt beskriver och diskuterar vi begrepp, modeller och metoder som kan läg-
gas till grund för analyser av hur kulturmiljön behandlas av nyckelaktörer i samhällspla-
neringen. Syftet är att redovisa en teoretisk bakgrund till en diskussion om kompensa-
tion vid kritiska ingrepp i kulturmiljöer. Frågor som behandlas är: 

•  Vad är kulturmiljökompensation?
•  Hur ska kulturmiljön komma till uttryck i samhällsplaneringen?
•  Vilka typer av kompensation kan användas i samhällsplaneringen?
• Vilka roller intar nyckelaktörerna i samhällsplaneringen?
• Hur regleras kompensationsåtgärder i samhällsplaneringen?
•  Hur kan erfarenhetsåterföringen förbättras i samhällsplaneringen?

Metodiken för att belysa frågorna omfattar litteratursökning, närläsning av doku-
ment och konstruktion av arbetsmodeller för analys. Genom utvecklingen av modeller 
blir det möjligt att klassificera kompensationsåtgärder, identifiera nyckelaktörernas 
arbetssätt och granska deras roller i samhällsplaneringen. Arbetsmodellerna används 
för att pröva hur kvaliteter i landskapet kan behandlas. Ett annat användningsområde 
är uppbyggnaden av en systematisk kunskapsutveckling om kulturmiljökompensa-
tion i samhällsplaneringen, framför allt i samband med detaljplanering och framtag-
ning av planeringsunderlag som miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, och kulturmil-
jöutredningar. 
 Diskussionen fokuserar på kompensation vid exploatering i kulturmiljöer. Avsikten 
är inte att slå fast vad som är ”rätt” sätt att styra lokaliseringen av byggprojekt eller ”fel” 
kompensation utan att redovisa hur förluster av kulturmiljövärden kan beskrivas, ana-
lyseras och återskapas på ett meningsfullt sätt i samhällsplaneringen (översiktsplane-
ring, programarbete och detaljplaneprocesser). 
 I litteraturen uppträder kompensation som (a) verktyg i kommunernas fysiska 
planering, (b) arbetsmetod för utveckling av åtgärder som kan antas gottgöra skad-
liga ingrepp, (c) avskräckande medel i syfte att förhindra förluster av kulturmiljö-
värden och som (d) styrmedel vid utformning och lokalisering av byggprojekt. Kom-
pensation i samhällsplaneringen är således inget entydigt begrepp i en väldefinierad 
praktik.

4. Begrepp, modeller och metoder
kulturmiljökompensering i samhällsplanering

Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
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Definition och tillämpningsområde
Vi börjar redovisningen med en presentation av begreppsliga utgångspunkter och ar-
betsmodeller för planering, genomförande och uppföljning av kompensationsåtgärder 
vid ingrepp i landskapet som riskerar att skada det gemensamma kulturarvet. Utgångs-
punkten är att det finns ett behov av att bättre följa upp föreslagna åtgärder och utvär-
dera utfallet, oberoende av byggprojektens samhällsnytta. Av detta skäl kompletteras 
diskussionen med villkoren för en professionell kunskapsutveckling via uppdrag i sam-
hällsplaneringen.
 Behovet av kompensationsåtgärder är länkat till exploateringar av mark och inves-
teringar i byggprojekt som har en negativ påverkan på kulturlandskapet. I miljöbalken, 
MB, ses kompensation som ”... en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga 
verkningar skall undvikas, minskas eller avhjälpas”.1 Enligt MB, kap 16 får tillstånd och dis-
penser förenas med krav på gottgörelse för intrång i allmänna intressen. Den statliga 
utredningen Kulturmiljöarbete i en ny tid definierar kulturmiljön som ”det samlade uttrycket 
för människans materiella och immateriella påverkan på den omgivande miljön”.2 Det är en vid 
definition. Alla landskap med artefakter som skapats via mänskliga aktiviteter ingår i 
kulturarvet. Gränsen går vid det av människan orörda landskapet. Kultur och natur se-
pareras i två områden, även om kulturmiljön förutsätter och givetvis är beroende av en 
omgivande natur. Kulturmiljöarbete beskrivs i utredningen Kulturmiljöarbete i en ny tid 
som ”den verksamheten som bedrivs för att främja kulturmiljöns värden”.3 Så ser utgångspunk-
ten ut för diskussionen. 
 Innan vi går vidare är det lämpligt att närmare undersöka kompensationsbegreppet 
och dess tillämpningsområde på kulturmiljön i samhällsplaneringen. Två frågor behö-
ver besvaras:

• Vad är kompensationsåtgärder? 
• När i samhällsplaneringen sker kompensation för negativa ingrepp i kulturmil-

jöer? 

Kompensation kommer från latinets compensare och används i betydelsen ersätta, upp-
väga, utjämna, gottgöra, kvitta eller avväga saker mot varandra. Det finns någon form 
av skada eller motstående intresse i botten. Kompensation vid exploatering av kultur-
miljön kan utifrån denna synvinkel förstås som åtgärder som vidtas för att ersätta en 
negativ påverkan, gottgöra skadliga ingrepp, uppväga eller återskapa förlorade värden 
i landskapet. Men det räcker inte. Begreppet kulturmiljökompensation behöver preci-
seras ytterligare. Hypotesen är att fem grundvillkor behöver uppfyllas för att åtgärder 
ska kunna ses som kompensation i samhällsplaneringen. Det måste föreligga (1) en ex-
ploatering av områden med kulturmiljö som (2) leder till en negativ påverkan (skada 
eller förlust av värden/ kvaliteter), vilket i sin tur (3) påkallar ett behov av gottgörelse 
(åtgärder), som (4) regleras i avtal med exploatören eller fastställs i myndighetsbeslut 
och ska (5) genomföras inom en bestämd tidsrymd. 
 Av denna precisering följer att kompensation är knutet till ingrepp i miljön, som 
trots prövad lokalisering och anpassning av byggprojekt skadar kulturarvet och därför 

1 Miljöbalken, kap 6, §7.
2 Kulturmiljöarbete i en ny tid, SOU 2012:37, s 76.
3 Ibid, d76.
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behöver avhjälpas med konkreta åtgärder. Att ”köpa” sig fri från gottgörelse genom 
ekonomisk ersättning ses inte som en lämplig lösning i litteraturen.4 Ensidiga åtgär-
der eller beslut faller inte heller under kulturmiljökompensation i samhällsplaneringen 
utan är anpassning. Ersättningen ska regleras i en procedur som har ett partförhål-
lande för att åtgärden ska ses som kompensation.

Två förhållningssätt till kulturmiljön 
Fram till nu har kraven på gottgörelse behandlats mycket restriktivt av exploatörer, kom-
muner och tillståndsprövande myndigheter. Även om kulturmiljön uppfattas som viktig 
och ingår i många målbeskrivningar har kraven på kompensation haft en svag ställning 
i samhällsplaneringen.5 Ett belysande svar på en fråga om fall med kompensation som vi 
ställde till kommuner och länsstyrelser är: ”Varken jag eller någon av mina kollegor… kan påmin-
na oss om att några kompensationsåtgärder för kulturmiljö vidtagits inom värdefulla områden…”6 
Det är främst vid exploatering i riksintressen, kulturarv och kulturreservat som länsstyrel-
sen ingriper i samhällsplaneringen. Vår förfrågan till kommuner och länsstyrelser visar att 
kulturmiljön är ett allmänintresse som behöver en starkare ställning, aktivare företrädare 
och en tydligare roll i samhällsplaneringen. Också vardagslandskapets kvaliteter behöver 
uppmärksammas och dess kvaliteter synliggöras i planeringsunderlag. 
 Vi ser två principiellt olika sätt att uppfatta kompensation i samhällsplaneringen och 
synliggöra kulturmiljöintresset. Båda dessa principer innebär – jämfört med praxis – en 
kraftig utvidgning av kompensationstänkandet vid exploateringen av kulturmiljöer. De 
två principerna för hur tillämpningen av kompensation kan utvidgas är:  

Princip 1: Kravet på kompensation gäller kulturlandskapet som helhet utan rumslig avgräns-
ning. Denna princip tar avstamp i kulturminneslagen, KML, och den europeiska land-
skapskonventionen, som 2010 ratificerades av Sverige. Enligt KML7 är det ett övergri-
pande intresse att gemensamt skydda och vårda kulturavet. Portalparagrafen i kultur-
miljölagen är tydlig på denna punkt och har följande ordalydelse:

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta 
delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kultur-
miljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt 
möjligt undviks eller begränsas. (KML, Kap 1, § 1)

Riksantikvarieämbetet har tilldelats uppgiften att ansvara för frågor om kulturmiljön 
och kulturmiljöarbetet. Enligt instruktionen ska myndigheten särskilt verka för att kul-
turmiljövärden i landskap tas tillvara och bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplane-
ring och byggande.8 Vidare har Riksantikvarieämbetet fått i uppdrag av regeringen att 

4 Se Persson, 2011, Att förstå miljökompensation. Persson refererar i boken till flera studier som 
behandlar frågan om ekonomisk kompensation för skador.
5 Se till exempel Bengtsson 1997, Kompensation för förlust av miljövärden, och Lerman 2007, Lands-
kap i svensk rätt. Underlag för Landskapskonventionens genomförande.
6 Svar 2013-07-03 på förfrågan till enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö vid läns-
styrelsen i Dalarna. Liknade svar erhålls från flera länsstyrelser.
7 Lag 1988:950
8 Förordning 2007:1184



86

ansvara för implementeringen av den europeiska landskapskonventionen i Sverige. 
Konventionen omfattar alla typer av kulturlandskap; odlingslandskap, byggnader, an-
läggningar och historiska lämningar. Såväl landsbygd och samhällen som städer ingår 
i landskapsbegreppet. Enligt konventionen är landskapet en kollektiv resurs med flera 
olika slag av värden som ska skyddas och förvaltas. Av denna utgångspunkt följer att 
det inte heller bör finnas några rumsliga begränsningar för tillämpningen av kultur-
miljökompensation i landskapet. Konventionen förutsätter att detaljerade kvalitetsmål 
utvecklas för landskapet som omfattar visuella kvaliteter, upplevelsevärden, historia, 
traditioner och delaktighet. 
 Peggy Lerman påpekar att styrningsperspektivet i konventionen inbegriper både be-
varande, bruk och förnyelse.9 Alla ingrepp som resulterar i förluster av kulturmiljövärden 
bör därför ersättas av exploatören. Kulturmiljön som allmänintresse återfinns i MB, 16, 
kap och 3 kap och PBL, 2 kap.10 En konsekvens av detta synsätt är ett generellt krav i sam-
hällsplaneringen på att exploateringar alltid ska föregås av utredningar (förstudier) som 
klargör kvaliteterna i landskapet och behovet av kompensationsåtgärder i syfte att åter-
skapa förlorade värden i kulturmiljön och bidra till en god förvaltning. Utvecklingen av 
kunskapsunderlag är en förutsättning för att landskapets kvaliteter ska uppmärksammas 
och integreras i en professionell hantering av värden på lokal, regional och nationell nivå. 

Princip 2: Krav på kompensation ska tillämpas på kulturmiljöer som utpekats som värdefulla ge-
nom statliga och kommunala beslut. Det innebär att kompensationsåtgärder blir rumsligt 
avgränsade till områden som regering, statliga myndigheter och kommunala förvalt-
ningar bedömt vara värdefulla och därmed särskilt angelägna att bevara, skydda och 
förvalta. Behovet av gottgörelse omfattar i detta fall objekt som genom offentliga beslut 
redan tillskrivits kulturella värden och kvaliteter. Kulturmiljöer som enligt denna prin-
cip omfattas av krav på kompensationsåtgärder i samhällsplaneringen är:

• Statligt utpekade kulturmiljöer; det är synnerligen märkliga kulturmiljöer som världs-
arv, riksintressen, fornminnen, byggnadsminnen och kulturreservat. Dessa objekt 
skyddas av statliga myndigheter med stöd av kulturminneslagen eller miljöbalken.

• Kommunalt beslutade kulturmiljöer; här ingår särskilt värdefulla miljöer utpekade 
i kulturmiljöprogram, kulturhistoriska utredningar, bevarandeplaner och lo-
kala arkitekturprogram inklusive fastigheter med rivningsförbud och q-märkta 
byggnader/kvarter. Det är ett kulturarv som skyddas genom lokala beslut med 
stöd av plan- och bygglagen.

• Lokala miljöer utpekade som god bebyggd miljö; enligt det nationella miljökvalitets-
målet god bebyggd miljö ska det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i 
form av byggnader, miljöer, platser och landskap värnas och utvecklas. Enligt 
miljökvalitetsmålet ska kommunerna skydda den särskilt värdefulla bebyggel-
sen och utveckla planeringsunderlag som tar tillvara dess värden.11 

9 Lerman 2007, Landskap i svenska rätt. Underlag för Landskapskonventionens genomförande.
10 Se även regeringsbeslut 2005-06-02, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, som gäller 
överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten Ersmark 22:2 m.fl. inom Ersmark, Umeå 
kommun.
11 Se rapporterna, Boverket 2007, God bebyggd miljö. Fördjupad utvärdering av miljömålen och Bover-
ket, 2009, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En analys av miljömålsenkäten 2009.
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Kompensation blir enligt denna princip en praktisk arbetsmetod för kommuner i de-
ras fysiska planering med målet att uppfylla såväl ett statligt kulturarv som nationella 
kvalitetsmål och lokalt utpekade kulturmiljöer. Gemensamt är att det finns dokumen-
terade värden i kulturmiljön som behöver tas tillvara. Kravet på kompensation gäller 
alla ingrepp som antingen har eller riskerar att få en negativ påverkan på kulturavet i 
dessa områden. Jämfört med praxis är det en betydande utvidgning av tillämpning från 
områden med riksintressen och kulturreservat till värdefulla kulturmiljöer. Det vågar 
vi påstå efter ett systematiskt sökande av fall hos kommuner och länsstyrelser.12 Sam-
hällsplaneringens praxis förmedlar ett tydligt behov av en förändring som kombinerar 
exploateringens skadliga inverkan på kulturarvet med tydligare krav på anpassning av 
byggprojekt till platsens förutsättningar och ett positivt återskapande av förlorade kva-
liteter i landskapet. 13  
 Miljöbalken tillåter inte ingrepp som påtagligt skadar riksintressen. Vad som är en 
godtagbar påverkan respektive otillåten skada är ofta svårtolkat, värdeladdat och kan 
inte besvaras med hänvisning till generella bedömningar. Skador på kulturmiljön kan 
inte heller kvantifieras i mätbara egenskaper och entydigt avgränsade värden. Kultur-
miljöns kvaliteter handlar om upplevelser av helhet, mening och historisk förankring. 
Det är värden i landskapet som är bundna till bestämda platser och som därför måste 
bedömas i sin unika kontext. Kravet på en gradering av påverkan, som det rättsliga be-
greppet påtaglig skada innebär, gör att exploateringen av kulturmiljöer med riksintres-
sen i kommunernas detaljplanering blir en fråga om statusen på lokalt hotade värden. 
Kulturmiljöns värden testas i en förhandlingsorienterad planeringsprocess där länssty-
relsen har i uppgift att bevaka hanteringen av riksintressen. 

Exempel: Ersmarks by
Diskussionen om kulturmiljökompensation i samhällsplaneringen utgår från att kul-
turarvet är ett allmänt intresse som ska tas tillvara. Här följer ett belysande exempel. 
Regeringsbeslut 2005-06-02 avser en överklagad detaljplan och belyser kulturmiljöns 
rättsliga status. De klagande byborna vann. Detaljplanen upphävdes. Kulturmiljön 
hade inte behandlats på ett tillfredsställande sätt i detaljplanen.14 Bakgrunden till 
tvisten är att Länsstyrelsen i Västerbottens län, efter besvär från boende i området, 
2003-03-25 upphävde 2002 års detaljplan för fastigheten Ersmark i Umeå kommun.15 
Enligt besvären riskerade detaljplanen skada byns särprägel, dess värdefulla bebyg-
gelse, skönhetsvärden i landskapet och förståelsen av markanvändningens historia i 
området. Länsstyrelsen finner att målet huvudsakligen handlar om intrångseffekter 

12 Samtliga enheter för kulturmiljö och samhällsplanering vid landets länsstyrelser kontaktades 
tillsammans med följande 16 kommuner (Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, 
Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Uppsala, Stockholm, Sollentuna, Umeå, Västerås, Växjö och 
Örebro).
13 Vi har i samband med litteratursökningen sett flera MKB som avstår att ta upp kompensation 
för ingrepp i landskapet med hänvisning till att området saknar riksintressanta kulturmiljöer 
och/eller kulturreservat.
14 Se Regeringsbeslut 2005-06-02, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, som gäller överk-
lagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten Ersmark 22:2 m.fl. inom Ersmark, Umeå kom-
mun.
15 Se Länsstyrelsen i Västerbottens län, Beslut 2003-03-25 dnr 4003-1214-2003.
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på kulturmiljövärden på grund av planerad exploatering. Enligt länsstyrelsen är kul-
turmiljön ett allmänt intresse som kommunen har i uppgift att säkerställa enligt PBL. 
Uppfylls kravet? Länsstyrelsen noterar att Ersmarks by har kulturmiljövärden som 
omfattar en samlad bebyggelse med medeltida anor samt betesland och hagmarker 
som speglar det äldre jordbrukarsamhällets villkor. En exploatering med modern små-
husbebyggelse i området anses skada dessa kulturmiljövärden. Bristen på riktlinjer för 
bevarande i översiktsplanen och avsaknaden av skydd i områdesbestämmelser vägs 
in i beslutet. Den sammanvägda bedömningen blir att natur- och kulturmiljön är ett 
allmänt intresse som väger tyngre än exploateringsintresset. Inte heller det enskilda 
intresset hos klagande fastighetsägare, som vill bevara byns särprägel, har blivit tillgo-
dosett, varför länsstyrelsen upphäver detaljplanen.
 Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut och begär att den antagna detaljplanen 
ska styra exploateringen i planområdet. Också kommunen anser i sin överklagan att 
Ersmarks by har höga kulturmiljövärden, även om bebyggelsen inte utgör ett riksintres-
se. Kommunen anser att detaljplanen har anpassats till platsen och innehåller rimliga 
hänsyn till dess natur- och kulturvärden. Så till exempel sker exploateringen utanför 
bykärnan för att begränsa påverkan. 
 Regeringen ber Boverket att yttra sig i fallet. Enligt Boverket har Ersmarks by ett ostri-
digt kulturmiljövärde som inte tagits tillvara i planprocessen. I bedömningen av platsens 
värden hänvisar Boverket till en inventering från 1997 av Västerbottens museum, som 
gjorts på uppdrag av Umeå kommun. Enligt inventeringen är ”Ersmarks by med sin välbe-
varade ålderdomliga bykärna och sitt vårdade kulturlandskap unik i omgivningarna runt Umeå.”16 
Boverket noterar även att detaljplanen inte föregåtts av ett planprogram. En annan brist i 
detaljplaneringen är att kommunen inte heller gjort en miljökonsekvensbeskrivning som 
grund för bedömningen av planförslaget. Boverket anser därför att detaljplanen saknar 
föreskriven intresseavvägning i PBL. Enligt PBL, 2 Kap, ska både allmänna och enskilda 
intressen beaktas. Planläggning ska göras med hänsyn till bland annat natur- och kultur-
värden. Så har inte skett enligt Boverket. Detaljplanen ska därför inte godkännas. 
 Regeringen stödjer sig på Boverkets yttrande. Kulturmiljövärdet i området är ett all-
mänt intresse och detaljplanen kan medföra en alltför negativ påverkan. Detaljplanen 
kan inte godtas och kommunens överklagande avslås. Exemplet visar att kulturmiljön 
kan försvaras i detaljplaneprocesser när landskapets kvaliteter synliggörs. 

2. TYPFALL OCH HANDLINGSALTERNATIV

Samhällsplaneringen är en offentlig arena för förhandling, planering, genomförande 
och uppföljning av kompensationsåtgärder. Men vilken typ av kompensation ska fö-
reslås för att gottgöra skador på kulturarvet? Vad är fruktbart? Hur kan skador repa-
reras? Ett av målen bör vara att ersätta kvaliteter i landskapet som går förlorade vid 
exploateringar i kulturmiljöer, oberoende av byggprojektens eventuella samhällsnytta. 
Kulturmiljöns sammanlagda värden kan användas som utgångspunkt för kompensa-
tionsåtgärder, även om ingreppen i landskapet ger upphov till svåra förluster vid själv 
byggarbetsplatsen. 

16 Se Boverket, yttrande 2003-08-26, dnr 20122.181072003. 
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Typfall
Det finns fyra principiellt olika strategier för att gottgöra skador på kulturmiljöer och 
återskapa kvaliteter i landskapet.17 Sätten kan sammanfattas i följande modell:

Modell 1. Fyra kompensationsåtgärder

Modellen beskriver fyra fall för bedömning av kompensationsåtgärder och deras förmå-
ga att uppfylla sitt syfte, att återskapa förlorade värden i kulturmiljön. Det är ett sätt att 
utveckla underlag för en bredare diskussion om kompensationsåtgärder i specifika pro-
jekt. Gemensamt är att strategierna har som övergripande mål att bevara kulturarvets 
sammanlagda värden genom kompensationsåtgärder i mark. Exakt samma kulturmil-
jövärde kan inte rekonstrueras i praktiken, varför modellen redovisar typer av värden, 
dvs. kvaliteter i bebyggelse och landskap som kan anses förmedla motsvarande värden.
 Den första strategin är att återskapa samma typ av kulturmiljövärde som går förlorat 
på samma plats eller i nära anslutning till ingreppet. Skada och kompensationsåtgärd är 
rumsligt förbundna med varandra i detta fall som två utbytbara storheter. Kulturmiljön 
på platsen behåller sina kvaliteteter och exploateringen ger ingen kvalitativ försämring 
av kulturarvet.
 Den andra strategin går ut på att rekonstruera samma typ av värde i kulturmiljön, 
fast på en annan plats i landskapet. I detta typfall är skada och kompensationsåtgärd 
rumsligt separerade. Det sammanlagda kulturvärdet är dock konstant, men bedöm-
ningen av måluppfyllelsen måste utgå från två olika sammanhang. Skillnaden ligger i 
att kompensationen flyttas till en annan plats än där skadan inträffar. Den nya platsen 
tillförs jämförbara kvaliteter.  
 Den tredje strategin handlar om att tillföra platsen för ingreppet andra typer av kul-
turmiljövärden. I detta fall rekonstrueras nya kvaliteter i nära anslutning till ingreppet 
i bebyggelse och landskap. Det rumsliga sambandet mellan skada och kompensations-
åtgärd kvarstår, även om närmiljön tillförs ett nytt värde som anses jämförbart med hur 
landskapet upplevdes före exploateringen.
 Den fjärde strategin går ut på att återskapa andra typer av värden i kulturmiljön på 
en ny plats i landskapet. Det sammanlagda kulturmiljövärdet bibehålls i detta typfall, 

17 Se Persson, 2011, Att förstå miljökompensation. 
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men kvaliteterna får ett nytt innehåll och en ny lokalisering. Skada och kompensations-
åtgärd är både rumsligt åtskilda och av olika karaktär. Åtgärdernas förmåga att gottgöra 
förlusterna behöver därför sättas in i en sammanvägd helhetsbedömning av kulturar-
vet.

Kompensation som handlingsalternativ
Hur nyckelaktörer agerar i samhällsplaneringen vid exploateringar som påverkar kultur-
miljön kan med stöd av Georg Henrik von Wright delas in några grundläggande hand-
lingsstrategier.18 Det är en teori om normbaserade handlingar. Sättet att möta föränd-
ringar kan överföras till roller i samhällsplaneringen som styrs av hur landskapet värde-
ras, graden av skydd i lagstiftning, resurser och parters förmåga att hävda sina intressen.

Modell 2. Handlingsstrategier i samhällsplaneringen

Det är i boken Norm and Action som von Wright utvecklar handlingsteorin: handlings-
alternativ som kan användas för att belysa centrala roller i samhällsplaneringen vid ex-
ploateringar av landskapet. 
 Det första handlingsalternativet kallar von Wright ”push on” (driva på förändring) och 
det innebär att någon vill göra skillnad, vilket ger en tydlig roll åt kulturarvet och dess 
värden i planeringen. Det andra handlingsalternativet kallar han ”pull back” (förhindra 
förändring). Också det är ett aktivt agerande, men nu i syfte att stoppa en utveckling som 
ogillas. Det tredje handlingsalternativet kallas ”let go” (gör inget) och betyder att man låter 
utvecklingen ha sin gång utan att vidta några aktiva handlingar i någon riktning. Denna 
brist på agerande svarar mot en passiv roll i samhällsplaneringen. Berörda parter un-
derlåter att reagera och tar inte ställning till planer som ger negativ påverkan. Det fjärde 
handlingsalternativet kallas ”let retreat” (återkalla krav) och är ett slags accepterande av 
sakernas tillstånd. Skillnaden är att återkallandet kräver någon form av överväganden. 
Striden avbryts. Det blir ingen överprövning. Beslut och åtgärder godtas, om än motvil-
ligt. I stället för att även fortsättningsvis hävda sina intressen drar man sig tillbaka. Planer 
på framåtsyftande önskemål och krav ersätts med återtågets svikna förhoppningar. 

18 Se von Wright, 1963, Norm and action.
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 von Wrights handlingsteori bidrar till att skapa förståelsen för roller, handlingsut-
rymme och illustrerar ett typiskt agerande i samhällsplaneringen. Handlingsalternati-
ven ger både aktiva och passiva roller inför exploateringar av kulturmiljöer. Agerandet 
kan i varierande grad återfinnas hos konsulter, exploatörer, medborgare, kommuner 
och statliga myndigheter. Roller genereras av planer på byggprojekt och ansökningar 
om plantillstånd/marktilldelning från exploatörer som vill starta detaljplaneprocesser.
 Att låta utreda kulturmiljön, utveckla förslag till kompensationsåtgärder och genom-
föra dem är exempel på aktiva roller i samhällsplaneringen som syftar till att återskapa 
förlorade kvaliteter i landskapet. Det är ett sätt att driva på en utveckling som gör att 
kulturmiljökompensation blir en planeringsfråga i detaljplaneprocesser. Att förhindra 
negativa effekter på kulturarvet genom en annan lokalisering eller alternativ utform-
ning av byggprojekt är även det uttryck för ett aktivt förhållningssätt i samhällsplane-
ringen. Både dessa handlingsalternativ representerar aktiva roller med tydliga ställ-
ningstaganden till kulturmiljön. 
 Låt oss nu gå vidare till de två roller som beskriver ett passivt förhållningssätt till kul-
turarvet i samhällsplaneringen. Det kan till exempel handla om att tillåta exploateringar 
utan föregående utredning av landskapets kvaliteter, en brist på agerande som osynlig-
gör både kulturmiljön och eventuella behov av kompensationsåtgärder. Utan kunskaps-
underlag är det mycket svårt att framgångsrikt driva krav i samhällsplaneringen. Ett ex-
empel på underlåtenhet i samhällsplaneringen är att acceptera skador på kulturmiljön 
eller alltför stora ingrepp i riksintressen och byggnadsminnen. Myndigheter tvekar att 
ställa krav på kulturmiljökompensation som inte har ett tydligt stöd i kunskapsunderlag 
och i lagar, föreskrifter och riktlinjer. Den rättsliga regleringen uppfattas som oklar. En 
annan form av passivet finns hos exploatörer och byggherrar som inte tar några egna 
initiativ utan enbart reagerar på myndighetskrav. Portalparagrafen i kultminneslagen 
hävdar att kulturmiljön är en nationell angelägenhet med ett gemensamt ansvar. I sam-
hällsplaneringen möter landskapet ett exploateringsintresse med resursstarka företrä-
dare. Hur skall denna relation balanseras?

3. PARTER OCH KOMPENSATION

I litteraturen om kompensation finns två olika beslutsmetoder och beslutsfattare. Den 
ena beslutsmetoden går ut på att forma kompensationsåtgärder i frivilliga avtal med ex-
ploatörer. Resultatet är en marknadsorienterad avtalsmodell. Den förespråkas av kom-
muner. Kravet på kompensation ses som en förhandlingsfråga mellan kommuner och 
exploatörer. Kontrollen över markens användning via PBL ger kommunala fastighets- 
och stadsbyggnadskontor en tydlig förhandlingsposition i samband med detaljplane-
ringen. Avtalsmodellen beskrivs på följande sätt av Göteborgs stad: ”Kompensationsåtgär-
der bygger på frivilliga överenskommelser, vilka säkras i exploateringsavtal om det är en privat 
exploatör.” 19

 Den andra metoden är att avgöra kompensationsåtgärder via myndighetsbeslut. 
Konsultrapporter och remissyttranden bildar beslutsunderlag. När synpunkter i utlå-
tandena övergår till myndighetsbeslut krävs ett lagligt stöd. Typiska situationer som 
leder till myndighetsbeslut är upprättandet av detaljplaner och åtgärder som kräver 

19 Hansson E., m fl. 2009, s 5. Kompensationsåtgärder för natur och rekreation.
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godkännande, tillstånd eller dispens från föreskrifter. De två beslutsmetoderna som 
används för att reglera kompensationsåtgärder i samhällsplaneringen ser ut så här:

Modell 3. Parter och reglering

Modellen består av två korsande axlar. Den ena axeln beskriver beslutsmetoder och den 
andra redovisar beslutsfattare. Axeln med beslutsfattare har två poler: marknad respek-
tive myndighet. Dessa två sidor representerar beslutsfattare som styr investeringar och 
reglerar tillstånd som påverkar kulturarvet. Marknadens nyckelaktörer är exploatörer/
byggherrar, markägare, konsulter och kommunala förvaltningar (fastighetskontor, ex-
ploateringskontor och stadsbyggnadskontor). Myndigheter i modellen är både kommu-
nala nämnder med myndighetsuppgifter i samhällsplaneringen och tillståndsprövande 
statliga organisationer inklusive överprövande organ. Byggnadsnämnd och länsstyrel-
sen är två centrala aktörer inom myndigheterna.
 Den korsande axeln beskriver beslutsmetoder. På den ena sidan finns myndighets-
beslut och på den andra sidan frivilliga överenskommelser formaliserade i avtal. Så till 
exempel kan kompensationsåtgärder i detaljplaneprocesser regleras i exploaterings- el-
ler markanvisningsavtal mellan kommuner och byggherrar. Resultatet blir åtaganden i 
en överenskommelse som ger exploatören tillgång till marken via markanvisning och 
detaljplan. Myndighetsbeslut om kompensationsåtgärder baseras på föreskrifter i lag 
och förordning. Än så länge saknas en klargörande rättliga praxis. Det finns endast få 
fall av krav på kompensation för skador på kulturmiljöer vid exploateringar som prövats 
av länsstyrelser och domstol.

Exempel: Malmfälten
Relationen mellan beslutsmetoder och beslutsfattare kan illustreras med kulturmil-
jöarbetet i malmfälten, som studerats i ett forskningsprojekt 2010 vid Luleå Tekniska 
Universitet, LTU.20 Forskningsprojektet genomfördes av Jennie Sjöholm och Kristina 

20 Se Sjöholm och Nilsson, 2011. Malmfältetens Kulturmiljöprocesser.

Lag

Marknad Myndighet

Avtal



93

Nilsson i samarbete med Norrbottens museum och Norrbottens läns landsting. Erfa-
renheterna från användningen av DIVE-metoden vid utveckling av kulturmiljöanaly-
ser är intressanta för vårt sammanhang. DIVE står för Describe, Interpret, Value och 
Enable (beskriva, tolka, värdera och aktivera/ möjliggöra). Metoden togs fram 2009 av 
Riksantikvarien i Norge och är en vägledning för kulturhistoriska platsanalyser.21 Riks-
antikvarieämbetet i Sverige har översatt handledningen och prövat metoden i malmfäl-
ten, som del i ett regeringsuppdrag inför planerade investeringar i gruvdriften och dess 
stora påverkan på bebyggelsen i Kiruna och Gällivare. 
 Den första etappen av kulturmiljöarbetet i Kiruna genomfördes på konsultbasis av 
MAF Arkitektkontor och Norrbottens museum med stadsarkitektkontoret som upp-
dragsgivare. Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet ingick i referensgruppen. Etap-
pen omfattade beskrivning, tolkning och värdering av kulturmiljön. Därefter avstan-
nade arbetet. Avsikten var att beställd kulturmiljöanalys skulle komma till praktisk nytta 
i en fördjupad översiktsplan och ersätta gällande bevarandeplan i Kiruna. Men analysen 
gav inte önskat resultat. Skyddet för den q-märkta bebyggelsen urholkades i stället un-
der planeringen för att minimera kraven på kompensation. Kommunen och LKAB har 
lämnat in en gemensam ansökan till länsstyrelsen om att upphäva två byggnadsmin-
nesförklaringar i syfte att underlätta rivning. Skälet är att flyttning av byggnader ses 
som alltför dyra kompensationsåtgärder. Det kommunala skyddet av q-märkta hus av-
vecklades på samma grund, även om värdet på kulturmiljön kvarstår oförändrat. 
 Länsstyrelsen är kritisk till planeringen i malmfälten och fortsätter att kräva kom-
pensation för ingreppen i skyddade kulturmiljöer. Den nya detaljplanen i Kiruna inne-
bär en påtaglig risk för skada på den riksintressanta kulturmiljön, varför planen kan 
komma att upphävs av länsstyrelsen om inte ansökan om ändring av byggnadsminnen 
först lämnas in för prövning.22 Så har dock inte skett. Också Boverket, som haft i upp-
drag av regeringen att följa och stödja den fysiska planeringen i malmfälten, är kritisk 
till hanteringen av kulturmiljön i Kiruna. Enligt Boverket har kulturmiljövärden en allt-
för svag ställning i samhällsplaneringen och behandlas som en restpost. Boverket före-
slår därför ändringar av PBL så ”att det entydigt framgår att krav kan ställas på flyttning av 
byggnad innan marken får ianspråktas för en väsentligt ändrad markanvändning”.23

 Enligt forskningsrapporten vid LTU har kommunens handläggare i Kiruna förväntat 
sig ett tydligare stöd från Riksantikvarieämbetet i diskussionen om flyttning av byggna-
der som kompensation för ingrepp i riksintressanta kulturmiljöer. LKAB vill ta ansvar 
för kulturmiljön, men efterfrågar tydligare rekommendationer och krav på företaget 
från myndigheter. Länsstyrelsen uppger att DIVE-metoden kan vara användbar då den 
syftar till att vara konkret, tydlig och framåtsyftande. Samtidigt bedöms genomförda 
kulturmiljöanalyser i Kiruna som ofullständiga. Det fjärde aktiva steget i metoden med 
framtagning av rekommendationer togs bort och ingick inte i stadsbyggnadskontorets 
beställning. Länsstyrelsen ser det som problematiskt att kulturmiljöanalyserna inte in-
tegrerats bättre i den kommunala planeringen, utan behandlats som ett separat tillägg. 
Boverket kompletterar med att ”länsstyrelsen inte i dagsläget har de resurser som krävs för att 
mera aktivt kunna stödja kommunerna…” 24

21 Riksantikvaren, 2009, Kulturhistorisk stedsanalyse. En veileder i bruk av DIVE. 
22 Se samrådsyttrande 2009-12-16.
23 Boverket, 2005, s 2. Slutrapport. Utvecklingen avseende fysisk planering och byggande i malmfälten.
24 Ibid, s 2.
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 Det var Riksantikvarieämbetet som föreslog att DIVE-metoden skulle användas i 
malmfälten. LKAB hade dessförinnan efterfrågat vetenskapliga metoder för kulturmil-
jöarbetet i Kiruna. Enligt forskningsrapporten uppfattar bolaget DIVE-metoden som 
användbar, men LKAB hade önskat en mer färdigutvecklad metodik. LKAB:s sätt att 
delta i samhällsbyggandet karaktäriseras som förhandlingsplanering. Kommunen och 
bolaget är beroende av varandra i planeringen av den nya staden, även om styrkeför-
hållandet är asymmetriskt. Förhandlingarna mellan LKAB och Kiruna kommun utmyn-
nande i ett avtal 2011, som innebär att enbart en mindre del av den kulturhistoriskt vik-
tiga bebyggelsen flyttas på bolagets bekostnad.25

4. SAMHÄLLSPLANERING OCH ERFARENHETSÅTERFÖRING

Det är exploatörer, byggherrar, kommunala förvaltningar och statliga myndigheter som 
förfogar över kompensation i samhällsplaneringen, både vad gäller tolkning av begrep-
pets innehåll och dess praktiska tillämpning i form av konkreta åtgärder. Konsulterna 
är förslagsställare som producerar kunskapsunderlag som i varierande grad lyfter fram 
kulturmiljöintresset. Beställare av konsulttjänster kan vidareutveckla praxis genom att 
efterfråga planeringsunderlag och utvärderingar av genomförda kompensationsåtgär-
der. 
 I samhällsplaneringen ingår kompensationsåtgärder i den så kallade balanserings-
principen efter tysk förebild.26 Enligt detta synsätt ska exploateringar som förstör kul-
turmiljöer i första hand undvikas, därefter minimeras genom utformning och först i 
tredje hand kompenseras.27 Kompensation ses som åtgärder som används i sista hand 
när skador inte kan undvikas genom annan lokalisering och anpassning av byggprojekt. 
Att ersätta förlorade värden genom kompensation blir då ”nödlösningar” i samhällspla-
neringen när det inte gått att styra ingreppen till en lämpligare plats. Därmed blir kom-
pensationsåtgärder ett defensivt och störande krav i ett sent skede i stället för ett posi-
tivt och framåtsyftande agerade i samhällsplaneringen för att ta tillvara och återskapa 
kvaliteter i kulturmiljön. En alternativ strategi i planeringsprocessen framstår därmed 
som önskvärd ur kulturmiljösynpunkt. 
 Helsingborg, Lund och Malmö har i utredningar diskuterat användning av kompen-
sationsåtgärder i kommunernas fysiska planering. Arbetet med detaljplaner tjänar som 
exempel. Men det är främst ekologisk kompensation som lyfts fram.28 Kommunerna re-
dovisar få fall av kulturmiljökompensation. I detaljplanerna uppträder kompensations-
åtgärder antingen som del i en MKB eller som ett självständigt kunskapsunderlag. Det 
är konsulter som i sina utredningsuppdrag föreslår åtgärder som syftar till minimera 
exploateringens negativa påverkan. 

25 Se Sjöholm och Nilsson, 2011. Malmfältetens Kulturmiljöprocesser.
26 Se Skärbäck, 1997, Balanserad samhällsbyggnad.
27 Bengtsson och Wehrman, 2011, Balanseringsprincipen i Helsingborg. Från politisk motion till prak-
tisk metod.
28 Dahl m fl. 2003, Balanseringsprincipen i tillämpad fysisk planering. Se även Bengtsson och Wehr-
mann, 2011, Balanseringsprincipen i Helsingborg. Från politisk motion till praktisk metod.
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Planeringsnivå och skeden
Att utveckla kunskapsunderlag är en strategi för identifieringen av kulturmiljövärden 
i landskapet som gör att kompensationskrav har förutsättningar att bli integrerade i 
samhällsplaneringen; från kommunernas översiktsplanering (ÖP) till detaljplanering-
en av marken (DP) och bygglov (BL) med tillhörande kontroll av byggnadsarbeten. När 
kompensation förs in i samhällsplaneringen uppstår en övergripande relation mellan 
planeringsnivåer, aktivitet och skeden som kan sammanfattas så här: 

Modell 4. Kompensation i samhällsplaneringen

Av modellen framgår att krav på kompensation framför allt visar sig i samhällsplanering-
en i samband med detaljplanering. Då är platsen för ingreppet redan bestämd. Det är 
i översiktsplaneringen som markanvändningen prövas ur lämplighetssynpunkt. Enligt 
plan- och bygglagen ska markområden användas till det ändamål som de ”är mest lämpade 
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt ger god hushållning”.29 Här finns förklaringen till varför gottgörelse blir en 
angelägenhet i samband med framtagningen av program till detaljplaner. Då är lokali-
seringen redan avgjord och platsen utsedd som lämplig för planerad exploatering. Nu 
handlar det om att genomföra, utforma och anpassa byggprojektet till platsen.
 Regleringen av markanvändningen i detaljplaner bestäms i sina huvuddrag i av-
tal med kommunen. Den kommunala planeringen startar med ett uppdrag till stads-
byggnadskontoret sedan en byggherre ansökt om markanvisning och planuppdrag. 
Framtagningen av planprogram till detaljplaner och utställningshandlingar syftar till 
att klarlägga förutsättningar för planering, påverkan på omgivningen och behov av 
anpassningar av byggprojektet till platsen. Drivkraften ligger i exploateringsintresset. 
Kompensation blir i programskedet en fråga om att identifiera, beskriva och bedöma 
värden, pröva behovet av gottgörelse och föreslå åtgärder som gör att kulturmiljön som 
helhet behåller sina kvaliteter. 
 Kulturmiljön är en central del av människors vardag och viktig för identiteten. För-
lusten av förankringen bakåt i tiden och en utsatt tillvaro med ständiga förändringar 

29 Plan- och bygglagen, 2 kap, §2.
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bidrar till en existentiell osäkerhet och en längtan efter kontinuitet. Människor har behov 
av tilltalande kulturmiljöer som ger välbefinnande och trygghet. Att återskapa kvaliteter 
och kulturmiljövärden som går förlorade på grund av exploateringar framträder i detta 
perspektiv som en i grunden humanistisk aktivitet. Det gemensamma kulturavet har ge-
nom plan- och bygglagen blivit en lokal angelägenhet för berörda människor i samhälls-
planeringen. 
 Markanvändning, lokalisering, anpassning och kompensationen vid exploateringar 
är förhandlingsfrågor i kommunala detaljplaneprocesser där förhandlingsstyrkan hos 
involverade intressen styr utfallet. Områden med riksintressen är delvis undantagna 
från den lokala förhandlingsplaneringen och ligger under statlig kontroll. Revideringen 
av miljöbalken 1997 medförde inga större ändringar. Markanvändningen får anpassas 
till samhällsutvecklingen. Det finns inget förbud i lagstiftningen mot exploateringar i 
områden med riksintressen. Kravet är att kommunerna ska anpassa detaljplaner till de 
nationella anspråken på marken. Gränsen för påverkan går vid påtaglig skada på riksin-
tressen. Vad som är påtaglig skada måste prövas på platsen för ingreppet och sättas in i 
sin specifika kontext. Det finns inga generella svar på unika problem i detaljplaner. Kul-
turmiljön är en komplex helhet. I syfte att underlätta bedömningen av påtaglig skada 
vid exploateringar i värdefulla natur- och kulturmiljöer gav Naturvårdsverket 2005 ut 
ett allmänt råd.30 Rekommendationen är framtagen i samverkan med Riksantikvarie-
ämbetet. Det är emellertid fortsatt svårt skilja på tillåten påverkan i planområden res-
pektive otillåten skada i detaljplaner.
 Länsstyrelsen ska ingripa i kommunernas detaljplanering om det kan befaras att riks-
intressen inte tillgodoses. I sådana fall får länsstyrelsen upphäva kommunens beslut att 
anta eller ändra en detaljplan enligt PBL, 12 kap §3. Staten ingriper således i lokala planer 
när överordnade intressen bedöms vara i fara. Det är en rollfördelning som gäller vid ex-
ploateringar i planområden med riksintressanta kulturmiljöer. Men landskapets värden 
är inte begränsade till riksintressen, kulturarv och kulturmiljöreservat. 
 Vi ser kulturmiljön som en angelägenhet för flera nyckelaktörer i samhällsplanering-
en: politiker i egenskap av företrädare för medborgarna, sakägare, byggherrar och ex-
ploatörer som vill ta marken i anspråk för byggprojekt, konsulter (arkitekter som gestal-
tar projekten och antikvarier som utreder kulturmiljövärden), kommuner (samhälls-
byggnadsförvaltningar som leder detaljplaneringen och sluter avtal med byggherrar) 
och länsstyrelsen (enheten för samhällsplanering och kulturmiljö som bedömer detalj-
planer). Utvecklingen av kunskap om kulturmiljöns värden är en gemensam angelägen-
het för nyckelaktörerna. Boverket och Riksantikvarieämbetet har i uppgift att ta fram 
planeringsunderlag.31 Kulturmiljökompensation är ett kunskapsfält som väntar på ett 
initiativ från myndigheternas sida. Än så länge saknas rekommendationer, vägledning 
och råd för hur kompensationsåtgärder bör användas vid exploateringar i landskapet. 
Bristen på professionell praxis och klargörande regler är ett gemensamt problem för 
nyckelaktörerna i samhällsplaneringen.

30 NFS 2007:17. 
31 Se till exempel Boverkets allmänna råd 1992:1, Kulturmiljön i planeringen. Råd och exempel, som 
getts ut av Boverket och Riksantikvarieämbetet. Kompensation används i rådet vid ersättning 
till fastighetsägare vid byggnadsminnesförklaringar och rivningsförbud. En utvecklad diskussion 
om kompensationsåtgärder saknas även i Riksantikvarieämbetets skrift, Kulturmiljön som resurs, 
från 2007.
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Erfarenhetsåterföring och praxisutveckling
Det är angeläget att kravet på kulturmiljökompensation blir föremål för en systematisk 
erfarenhetsåterföring i samhällsplaneringen. En sådan förändring efterfrågas av två skäl: 
För det första för att skapa förutsättningar för en kunskapsutveckling om begreppet kom-
pensation och dess praktiska tillämpningar i kommunernas planering, från översiktspla-
ner och framtagning av detaljplaner med kunskapsunderlag som MKB och antikvariska 
utredningar. För det andra behövs en förändring för att etablera en professionell praxis om 
kompensationsåtgärder hos nyckelaktörer; handläggare vid offentliga förvaltare, bygg-
herrar/ exploatörer, konsulter och företag verksamma inom kulturmiljöområdet. 
 Både kunskapsuppbyggnad och en enhetlig begreppsanvändning framstår som vik-
tiga för att utveckla kulturmiljökompensation i samhällsplaneringen. Uppdragen till 
konsulter – arkitekter, antikvarier och kulturföretag – kan med fördel utnyttjas som bas 
för en effektivare kunskapsanvändning i detaljplaneringen. Villkoret är att kulturmil-
jöns kvaliteter beskrivs, analyseras och värderas både före exploateringen och efter ge-
nomförandet av byggprojekt. Genom att kombinera dessa två perspektiv i samhällspla-
neringen kan lärandet i uppdragen systematiseras och aktivt bidra till en professionell 
praxis i samhällsbyggnadssektorn.
 Erfarenheter i planeringsprocessen görs av konsulter, beställare och tjänstemän i 
kommunala förvaltningar och statliga organisationer. Om kulturmiljöarbetet samord-
nas till en helhet kan erfarenheter systematiseras och återföras på bättre sätt i samhälls-
planeringen. Inventeringar som utmynnar i krav på kulturmiljökompensation behöver 
kopplas samman med uppföljning av åtgärder. Beställare av kulturmiljöuppdrag har en 
nyckelroll. Det är beställaren som formulerar uppdragen till konsulter och bestämmer 
omfattning och inriktning på inventeringar av kulturarvet. I detaljplaneprocesser ingår 
kunskapsunderlaget i arbetet med att få fram en detaljplan som medger exploatering 
av planområdet. Här slutar ofta uppdraget för konsulterna. Men det behövs också upp-
följning av genomförda kompensationsåtgärder och deras grad av måluppfyllelse. En 
sådan genomgång och analys av utfallet i efterhand lägger grunden till en professionell 
kunskapsuppbyggnad om kulturmiljökompensation. Förslag till kompensationsåtgär-
der och deras praktiska förmåga att återskapa värden kommer då att bilda en logiskt 
sammansatt helhet. Modellen ser ut så här:

Modell 5. Grundprincip för en systematisk erfarenhetsåterföring i samhällsplaneringen

Inför	exploatering	ska	inventering-
en	av	kulturmiljön	omfatta:

1)	 Beskrivning	av	platsens	kulturmiljö	
och	identifiering	av	hotade	värden	i	
området

2)	 Bedömning	och	analys	av	kultur-
miljöns	värden/kvaliteter

3)	 Förslag	till	kompensationsåtgärder	
som	ska	återskapa	förlorade	kultur-
miljövärden

Efter	genomförd		exploatering	ska	
uppföljningen	omfatta:

1)	 Granskning	av	beslut	och	avtal	om	
kompensationsåtgärder

2)	 Beskrivning	av	genomförda	
kompensationsåtgärder	och	deras	
måluppfyllelse

3)	 Analys	av	åtgärdernas	utfall	och	
förmåga	att	återskapa	förlorade	
kulturmiljövärden
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Problemet är att konsultuppdragen normalt enbart omfattar inventeringar. Konsulter-
na lägger fram förslag till kompensationsåtgärder i utredningar och MKB, men det går 
inte att utläsa om förslagen utmynnat i beslut och återskapat värden i kulturmiljön. Att 
följa upp och utvärdera kompensationsåtgärder ingår normalt inte i uppdragen. Det är 
en brist. Helheten i konsulternas uppdrag går förlorad. Utan uppföljning blir det inget 
erfarenhetsbaserat lärande i uppdragen om kompensationsåtgärdernas förmåga att 
återskapa förlorade kulturmiljövärden. 
 För att bygga upp en systematisk erfarenhetsåterföring i samhällsplaneringen be-
höver beställare komplettera uppdrag till konsulter med uppföljning. För det första 
behöver arbetsgången från planering till genomförande av byggprojekt klargöras med 
tydliga villkor för exploateringen. Vi behöver veta vilka värden som riskeras. Det kan ske 
genom inventeringar som inbegriper förstudier följda av fördjupade utredningar med 
förslag på kompensation vid exploateringar som ger negativ påverkan. Konsulterna 
har en aktiv roll som utredare och förslagsställare. Skador på kulturmiljön ska identi-
fieras, värderas och kompenseras med åtgärder reglerade i beslut, avtal, detaljplaner 
och bygglov. För det andra behöver beslut om genomförda kompensationsåtgärder föl-
jas upp och utvärderas. Det ger en utvidgning av konsultuppdragen. Samtidigt skapas en 
sammanhängande helhet mellan inventering och uppföljning, en rationell arbetsgång 
som effektiviserar lärande från praktiken. 
 Genom att återanvända kunskaper från förstudier och fördjupade utredningar av 
kulturmiljöer i nya uppdrag blir det lättare att förutse effekterna av föreslagna kompen-
sationsåtgärder. Så ser grunden ut för en systematisk återföring av erfarenheter från 
kulturmiljöarbetet i samhällsplaneringen, en professionell kunskapsuppbyggnad och 
praxisutveckling om kompensationsåtgärderna i syfte att återskapa förlorade kultur-
miljövärden vid exploateringar. 
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