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Abstract
This paper is a systematic review. The overall objective is to present and discuss per-
spectives on compensation in urban planning and research. The paper is based on an 
investigation that has three starting points. Firstly, it is Swedish experiences that are 
being presented in this paper. I want to report contemporary ideas of compensation 
in social planning from the development of comprehensive plans to building permits. 
Secondly, the paper focuses on planning processes, which result in detailed plans. 
Thirdly, the paper highlights compensation in relation to building projects in areas 
with cultural heritage. 

The target group for this survey is developers, constructors, consulting firms, public 
organizations and academic institutions. They produce documents on compensation. 
Planning tools, professional practice and research & development in this field of 
knowledge are dominated by ecological compensation. However, methods to identify 
and describe, analyze, measure and reconstruct environmental functions and values 
in the landscape cannot be transferred to cultural compensation. Nature and herit-
age represent in this perspective two very different forms of knowledge with its own 
scientific agenda. They have developed separately, mainly as part of science on one 
hand and on the other hand humanities. 

Compensatory actions in urban planning are in the center of research interest in this 
review. There are four key actors producing documents that are used in planning 
processes; government agencies, municipalities, consulting firms and universities. 
There is a growing body of knowledge on compensation in planning processes when 
it comes to ecological compensation or environmental compensation. Cultural com-
pensation has not been studied on the same level. This stands out as an important 
result of the review.

The investigation is summarized in eleven conc1usions in terms of (a) advantages and 
opportunities for the preservation of cultural values by compensation, (b) risks and 
disadvantages when heritage becomes an arena with interchangeable values, and (c) 
the challenges for the development of a professional practice in order to compensate 
cultural values that get damaged by projects. There is a need for discussion, planning 
tools and research for rethinking cultural values in planning processes.

Key concepts: Review, Compensation, Cultural heritage, Planning process
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Kulturmiljökompensation – en 
sammanställning av FoU-insatser
Magnus Rönn

Inledning
Denna kunskapsöversikt handlar om kompensation i samhällsplaneringen. 
Sammanställningen utgår från tre avgränsningar. För det första har kunskaps-
sökandet ett nationellt perspektiv. Det är samtidens syn på kulturmiljökom-
pensation i Sverige som redovisas. En andra avgränsning är inriktningen mot 
planeringsprocesser som reglerar markanvändningen i detaljplaner. I kom-
munerna finns det en förhandlingsorienterad praktik som styr utformningen 
av detaljplaner. För det tredje har ett urval av dokument tagits med i kun-
skapsöversikten som producerats av myndigheter, kommuner, konsultföretag 
och universitet. Dokumenten belyser villkoren för kulturmiljökompensation 
i samhällsplaneringen. Avgränsningarna i kunskapsöversikten är en följd av 
undersökningsobjektet – kompensation vid ingrepp i kulturmiljöer. Ekologisk 
kompensation ligger utanför undersökningen. Dock behandlas exempel på 
ingrepp i landskapet som tydliggör skillnader i praxis jämfört med kulturmil-
jökompensation.

Kunskapsuppbyggnaden framträder som mycket asymmetrisk i översikten. 
Kulturmiljökompensation har inte mött samma forskningsintresse som eko-
logisk kompensation hos näringsliv, offentlig sektor och akademi. Jag ser det 
som ett problem. Inte minst beroende på att kultur och natur utvecklats i två 
separata kunskapsfält med skilda vetenskapliga traditioner; naturvetenskap 
respektive humaniora.1 Metoder som tagits fram för att beskriva, analysera 
och återskapa ekologiska funktioner ingår i ett vetenskapligt ideal som söker 
mätbarhet och är inte anpassade till behandlingen av värden i kulturmiljöer, 
som är ett i grunden humanistiskt kunskapsfält. Av översikten framgår att det 
finns ett stort behov av FoU-insatser som tar fasta på hur platsspecifika värden 

1 Se Nordblad, J., 2014, Bortom det kvantitativa? Historiska perspektiv på värderingen 
av natur och kultur i Grahn Danielson, Rönn, Swedberg (Red) Kulturarv i 
samhällsplaneringen. Scandinavian Book: Rio Kulturlandskapet och KTH/Arkitektur.
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i kulturmiljöer kan förvaltas och återuppbyggas. Planprojekten bör därför 
innehålla både bevarande och värdeskapande aktiviteter.

Avgränsning och fokus

Kunskapsöversiktens syfte är att synliggöra hur begreppet kompensation förstås 
vid exploatering av kulturmiljöer och används i samhällsplaneringen. Av detta 
skäl är redovisningen selektiv. Det är kompensation i samband med planering 
och byggande i områden med kulturmiljövärden som står i centrum för kun-
skapsintresset. Sökandet efter dokument utgår från denna inriktning och har 
kategoriserats med hänsyn till innehåll och avsändare. Ett strategiskt urval av 
dokument med informativa texter har därefter valts ut för närmare granskning. 
Kunskapsöversikten baseras på analyser av följande fyra typer av dokument:

•  Råd och rekommendationer från centrala myndigheter: Det är dokument 
utgivna av Riksantikvarieämbetet, Boverket och Naturvårdsverket. 

•  Kommunala policydokument: Det är utvecklingsprojekt och program 
som tar upp generella aspekter på kompensation vid exploateringar av 
natur- och kulturmiljöer.

•  Kompensation i planprojekt: Det är planerings- och kunskapsunderlag 
som MKB-utredningar, konsultrapporter och utredningar framtagna 
till planprojekt (detaljplaner).

•  FoU-rapporter: Det är vetenskapliga texter från böcker, forskningsrap-
porter och examensarbeten utgivna av högskolor och universitet.

Klassificeringen av dokument utgår från avsändaren. Texter publicerade av cen-
trala myndigheter speglar ett normativt ”top-down” sätt att se på kompensation. 
Denna kunskapsförmedling tar fasta på nationella målsättningar. Kommunala 
texter är hämtade från dokument som är antagna av kommunfullmäktige eller 
utgör uppdrag från kommunala nämnder till förvaltningar. Konsulternas texter 
är utredningar - kunskapsunderlag – som tagits fram i planeringsprocesser. Här 
framträder kompensation utifrån ett ”botten-up” perspektiv. Slutligen redovisas 
texter producerade vid akademiska institutioner som arbetar med utbildning 
och forskning inom arkeologi, kulturmiljö och samhällsbyggnad.

Specifika syften och analysmetoder

Det övergripande syftet för kunskapsöversikten inbegriper två specifika delmål. 
För det första vill jag diskutera kulturmiljön och dess roll i planprojekt. För det 
andra är avsikten att undersök begreppet kompensation i ett planeringssamma-
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hang som går från samhällsplaneringens nationella nivå till förslag på kompen-
sationsåtgärder i konsultutredningar vid exploateringar. Min förhoppning är 
att översikten ger en trovärdig och informativ bild av kulturmiljökompensation 
i samhällsplaneringen. 

Den primära källan till kunskap om kompensation utgörs av texter i insam-
lade dokument. Synen på kompensation finns inbäddad i språket. Metodiken 
för tolkning av dokumenten är närläsning av texter. 2 Det är en analysmetod 
som utvecklats inom litteraturvetenskap och konstvetenskap.3 Genom kodade 
sökningar i texten synliggörs begreppsliga mönster och bakomliggande synsätt. 
Som sökbegrepp har jag använt kompensation, ersätta, gottgöra, utjämna, 
avväga och kvitta. Dessa sökbegrepp har kombinerats med uttryck som kultur-
miljö, kulturvård, kulturarv, kulturhistoria, kulturvärden och kulturlandskap. 
Träffbilden ger information om begreppsanvändningen i dokumenten. 

Kunskapsöversikten speglar mötet i samhällsplaneringen mellan ett explo-
ateringsintresse och ett kulturmiljöintresse. Det är en generell problematik 
och en professionell praktik i detaljplaneprocesser. Exploateringsintresset 
har förändring som drivkraft. Det finns en byggherre som vill ta mark i 
anspråk för exploatering och en kommunal förvaltning med planuppdrag. 
Kulturmiljöintresset har bevarande och förvaltning av kulturvärden som 
utgångspunkt. Avvägningen mellan dessa två intressen i samhällsplanering-
en sker lokalt i kommuner via översiktsplaner och planprojekt som reglerar 
markanvändningen. Mötet mellan exploaterings- och kulturmiljöintresset 
formas av byggherrar, konsulter, planerare vid förvaltningar och handläggare 
hos länsstyrelser. Kunskapsöversikten visar hur konkurrerande intressen balan-
seras i en förhandlingsorienterad planeringsprocess.

Begrepp och definition

Vad är kulturmiljökompensation? Kompensation kommer från latinets com-
pensare och används i betydelsen ersätta, uppväga, utjämna, gottgöra, kvitta 
eller avväga intressen mot varandra.4 Kompensation i samhällsplaneringen 
är i detta synsätt åtgärder som syftar till att utjämna en negativ påverkan på 
landskap och bebyggelse, uppväga skadliga i ingrepp i miljön eller återska-
pa förlorade kulturmiljövärden till följd av exploateringar. Grundprincipen 

2  Se Brummett, B., 2010. Techniques of close reading. Los Angeles: Sage Publications.
3  Se Ingemark Milos, A., 2010. Stockholms stadsbibliotek och Moderna museet. En analys av 

arkitekturkritik i press. Lund: Sekel Bokförlag.
4  Se Svenska Akademins ordbok på nätet: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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bakom kompensationstänkandet utgår från idé om balansering av intressen 
i samhällsplaneringen; den som skadar miljön ska ge tillbaka motsvarande 
kvaliteter genom konkreta åtgärder på marken. Byggherrar ska inte köpa sig 
fria från kravet att återupprätta värden i kulturmiljön som förlorats genom 
exploatering.5 Det är ett etiskt förhållningssätt.

När föreligger kulturmiljökompensation i samhällsplaneringen? Benjamin 
Grahn-Danielsson, Magnus Rönn och Stig Swedberg redovisade en definition 
på Riksantikvarieämbetets höstmöte 2013, som utgår från fem grundvillkor. 
Om dessa villkor (kriterier) är uppfyllda kan planerade och vidtagna åtgärder 
definieras som kulturmiljökompensation. Enligt denna hypotes måste det 
föreligga (a) en exploatering i en kulturmiljö som (b) leder till en negativ 
påverkan, vilket i sin tur (c) påkallar ett behov av gottgörelse, som (d) antingen 
regleras i avtal med exploatören eller fastställs i myndighetsbeslut och som ska 
(e) genomföras inom en bestämd tidsrymd.6 

Det finns en glidande skala med oklara gränslinjer i lagstiftningen som 
går från hänsyn till kompensation. Kulturmiljölagen (KML) och Plan- och 
bygglagen (PBL) använder ord som hänsyn, varsamhet och anpassning vid pla-
nering och byggande. Kompensation ingår inte i dessa två lagar utan regleras i 
Miljöbalken (MB). Enligt Miljöbalken är kulturmiljön ett allmänt intresse som 
får förenas med krav på kompensation.7 En orsak till den begreppsliga oklarhe-
ten ligger i att exploateringar kan prövas utifrån samtliga tre lagar. De fem vill-
koren (kriterierna) är ett försök att klargöra om planerade och vidtagna åtgärder 
är kompensation.8 Under alla omständigheter behöver begreppsanvändningen 
förtydligas. På denna punkt ger kunskapsöversikten ett entydigt besked.

Grundvillkoren definierar både vad som är kulturmiljökompensation och 
hur beslutsfattare kan reglera kraven på gottgörelse vid ingrepp i landskap och 
bebyggelse. Regleringen av kompensationsåtgärder sker antingen via avtal eller 

5 Se Persson, J., Att förstå miljökompensation. På sid 25 redovisas risken för att 
kompensation utvecklas till ekonomisk ersättning för ingrepp i naturen. 

6 Grahn Danielson, B., Rönn, M., Swedberg. S. (Red), 2014, Kulturarv i 
samhällsplaneringen. Scandinavian Book: Rio Kulturlandskapet och KTH/Arkitektur. 
Se sid 84.

7 I miljöbalken förekommer ord som kompensera, kompensationsåtgärder och 
kompenserande åtgärder, gottgörelse, ersättning, avhjälpa och avväga.

8 Seminariet på Riksantikvariebetets höstmöte 2013 rubricerades Kulturvärden i praktiken 
och innehöll presentationer från företag som arbetar med kulturmiljön. Presentationen 
finns som PDF på ämbetets hemsida: http://raa.se/wp-content/uploads/2013/11/
Danielsson-Rönn-Swedberg-Styrmedel-och-kompensationsåtgärder.pdf.
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i myndighetsbeslut. Det krävs således ett partsförhållande. Åtgärder som en 
part utför på eget initiativ är inte kompensation utan en fråga om skadeföre-
byggande, varsamhet, hänsyn eller anpassning till platsen. Genom definitionen 
går det att karaktärisera ingreppen utifrån dess konsekvenser för kulturmil-
jön. Det är således inte språkbruket i planerings- och kunskapsunderlagen 
som avgör förekomsten av kompensation utan parternas faktiska agerande. 
Därmed finns det ett empiriskt svar på om åtgärderna i samhällsplaneringen 
är kulturmiljökompensation, oberoende av parternas ordval i inventeringar, 
underlag, avtal, tillstånd och beslut. 

Upplägg och innehåll

Kunskapsöversikten är indelad i fyra avsnitt: Det första avsnittet beskriver 
kulturmiljön ur ett nationellt perspektiv. Här redovisas främst texter från 
Riksantikvarieämbetet och Boverket som tar upp kulturarvet i samhällspla-
neringen, som är en samlad beskrivning av centrala, regionala och lokala plane-
ringsprocesser. Begreppet samhällsplanering används i regeringens instruktion 
till Riksantikvarieämbetet. Enligt förordningen 2007:1184 ska myndigheten 
”verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till vara samt 
bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande.”9

Det andra avsnittet redovisar kommunala strategier för arbetet med kom-
pensation i den fysiska planeringen i Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, 
Västerås och Södertälje. Göteborg har en antagen policy för kompensation. I 
Helsingborg, Malmö, Västerås och Södertälje har kommunfullmäktige tagit 
ställning för ett införande av kompensation som verktyg i planprojekt och gett 
tjänstemännen i uppdrag att utveckla arbetssättet.

Det tredje avsnittet tar upp exempel på kulturmiljökompensation vid explo-
ateringar. Här redovisas förslag på kompensationsåtgärder i konsultrapporter 
som kallas för arkeologisk utredning, kulturmiljöanalys och miljökonsekvensbe-
skrivning. Utredningarna ingår som underlag i kommunala planeringsprocesser. 
Inriktningen på uppdragen är beroende av beställningen, dvs hur byggherrar 
och tjänstemän vid kommunala förvaltningar bedömer behovet av underlag 
som redovisar påverkan på kulturmiljön och dess värden.

Det fjärde avsnittet analyserar akademiska texter som behandlar kompensa-
tion i samhällsplaneringen. Avsnittet redovisar synpunkter på kulturmiljövärden 

9  Förordning (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet, SFS nr: 
2007:1184, Kulturdepartementet. Utfärdad: 2007-11-22. 
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och kompensation som återfinns i avhandlingar, forskningsprojekt och exa-
mensarbeten. Den akademiska kunskapsproduktionen har ett vidare perspektiv 
än konsultutredningar och sätter in frågan om kompensation i ett teoretiskt 
sammanhang. Forskare behöver inte heller lägga fram förslag till lösningar 
och kan lyfta fram kritiska synsätt utan att behöva riskera fortsatt uppdrag.

Den statliga rådgivningen
Boverket och Riksantikvarieämbetet har gemensamt tagit fram en digital 
vägledning om kulturvärden.10 Vägledningen heter Tema kulturvärden och 
marknadsförs på hemsidan som kunskapsbank. Den digitala vägledningen tar 
upp planeringsprocesser från översiktsplanering och detaljplanering till bygglov 
och kontroll. Också hanteringen av kulturvärden i områden med riksintressen 
ingår i Tema kulturvärden.

Figur 1. Tema kulturvärden. Källa: www.raa.se/ny-vagledning-for-kulturvarden-i-den-bygg-
da-miljon/

10 Se http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Teman/Kulturmiljo-
Q-boken/. Samordningsmöjligheter och synergieffekter mellan plan- och bygglagen, 
kulturmiljölagen och miljöbalken ses som fördelar med kunskapsförmedlingen. Enligt 
hemsidan ersätter vägledningen Boverkets allmänna råd (1992:1) Kulturmiljön i 
planeringen, som getts ut i samråd med Riksantikvarieämbetet.
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Det finns två syften för vägledningen redovisade på hemsidan; dels vill 
Boverket och Riksantikvarieämbetet informera om vilka styrmedel som ingår 
i lagstiftningen för att tillvarata kulturvärden, dels är avsikten att presentera 
Plan- och bygglagens krav på handläggning av kulturmiljöer. Även samord-
ning med Kulturmiljölagen och Miljöbalken tas upp i avsiktsförklaringen. 
Informationssatsningen riktar sig främst till handläggare hos kommuner och 
länsstyrelser. Boverket och Riksantikvarieämbetet anser även att vägledningen 
är relevant för anställda vid museer, konsulter och anordnare av utbildningar. 
Gemensamt för målgruppen är ett professionellt intresse för arbetet med kul-
turvärden i samhällsplaneringen.

Kulturmiljö och kulturhistoriska värde 

Kulturvärde och kulturmiljövärde är två begrepp med samma betydelse i denna 
översikt. Värdet konstitueras av egenskaper och upplevelser i landskap och 
bebyggelse som kan identifieras, beskrivas och studeras empiriskt. Ett komplet-
terande begrepp är kulturhistoriskt värde. Det brukar delas in i dokumentvärde 
(historiska egenskaper) och upplevelsevärde (estetiska och sociala värden). 
Enligt Krister Olsson (2003) speglar språkbruket ett antikvariskt synsätt som 
utvecklats inom Riksantikvarieämbetet.11 

Boverket svarar i vägledningen för texter som beskriver relationen mellan 
Plan- och bygglagen och kulturvärden. Riksantikvarieämbetet har hand om 
texter som tar upp Kulturmiljölagen. De båda myndigheterna uppger i vägled-
ningen att begreppet kulturvärde är ”en sammanfattande benämning för vad som 
i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt 
hänseende.”12 Alla delar av kulturarvet är dock inte lika värdefulla. Kvaliteterna 
rangordnas. Enbart utvalda objekt tillskrivs kulturvärden. I vägledningen är 
kulturvärdet en sammanfattande kvalitet som i varierande grad är knutet till 
dokument- och upplevelsevärden hos lämningar, byggnader och landskap. 

Enligt vägledningen bör miljöns kulturvärde bedömas ur tre perspektiv; 
kulturhistoriskt, estetiskt och socialt. Det är ett arbetssätt som rekommende-

11 Se Olsson, K., 2003. Från bevarande till skapande av värde. Stockholm: KTH. Se 
diskussionen om kulturmiljöns värde i kap 3 i avhandlingen.

12 Se http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Teman/Nationella-
mal/Bebyggelse/Kultur-kulturmiljo-och-arkitektur/
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ras för kommunala planeringsprocesser.13 Perspektiven är utgångspunkter för 
bedömning. De är inte fastställda kriterier, utan infallsvinklar i vägledningen 
för identifiering av kulturvärden. Vad som är värdefullt förändras över tid 
genom nya kunskaper och synsätt. Några kulturvärden är dock mer beständiga 
än andra. Men vi får inte veta vilka dessa stabila kvaliteter är i kulturmiljön, 
som har en så stark kärna att dess kulturvärden överlever paradigmskiften. En 
annan komplikation i vägledningen är, enligt min mening, relationen mellan 
långsamheten hos stabila kärnvärden och önskan om en planprocess med ett 
snabbare genomförande av exploateringar, tydligt uttryckt i bland annat SOU 
2013:34 En effektivare plan- och byggprocess.

Kulturmiljön innehåller både allmänna och enskilda intressen. SOU 
2012:37, Kulturmiljöarbete i en ny tid, behandlar kompensation som en fråga 
om ersättning till fastighetsägare. Här är kulturmiljön ett enskilt intresse. SOU 
2012:37 lyfter fram att fastighetsägare kan erhålla ekonomisk kompensation 
om “skyddsföreskrifter innebär betydande hinder eller svårigheter att bruka mark 
eller byggnad”.14 Kompensation ses här som inskränkningar av äganderätten. 
Kravet på att byggherrar och exploatörer ska kompensera ingrepp i kulturmil-
jön är osynligt i utredningen. Däremot ingår bevarande och förvaltning av 
kulturvärden i 2012 års precisering av God bebyggd miljö, som är ett nationellt 
kvalitetsmål som redovisas i den digitala vägledningen.15 Målet ska bland annat 
uppnås genom: 

• utveckling av en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur vid såväl 
nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter som vid 
användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse,

• utformning av hållbara byggnader, 
• planering av städer, tätorter och landsbygd utifrån ett sammanhållet 

13 Perspektiven preciseras så här: 1) Kulturhistoriskt perspektiv avser möjligheten att genom 
bebyggelsen och landskapet utvinna kunskap om historiska skeenden och sammanhang 
som beskriver människors livsvillkor. Denna bedömning förutsätter kunskaper inom 
bland annat arkeologi, historia, etnologi och kulturgeografi. 2) Estetiskt perspektiv 
omfattar rumsliga, visuella och akustiska egenskaper i den fysiska miljön. Värdering av 
miljön ur ett estetiskt perspektiv bygger på kunskaper inom bland annat konstvetenskap 
och arkitektur. 3) Socialt perspektiv avser människors relationer till kulturmiljön, 
hur olika grupper av individer använder, uppfattar och värdesätter bebyggelsen och 
landskapet. En sådan bedömning kan ha sin utgångspunkt i bland andra ekonomiska, 
sociologiska eller psykologiska metoder.

14 Kulturmiljöarbete i en ny tid, SOU 2012:37, sid 118. 
15 Se http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Teman/Nationella-

mal/Bebyggelse/Kultur-kulturmiljo-och-arkitektur/ 
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och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska, miljömässiga och häl-
sorelaterade frågor, 

• tillgång till natur- och grönområden i närheten av bebyggelsen som 
har god kvalitet och tillgänglighet,

• bevarande, användning och utveckling av det kulturella, historiska 
och arkitektoniska arvet av värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer, 
platser och landskap,

• bebyggda miljöer som utgår från och stöder människans behov, ger 
skönhetsupplevelser, trevnad och ett varierat utbud av bostäder, arbets-
platser, service och kultur.

Två indikatorer (kriterier) på måluppfyllelse för God bebyggd miljö som tas upp 
i preciseringen är antalet skyddade kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
tillgången till antikvarisk kompetens i kommunerna. Indikatorerna är ett försök 
att omvandla värdeladdade mål till en nationell strategi med mätbara faktorer. 
I en departementspromemoria från 2012 noteras brister i uppföljningen.16 
Övergripande mål i regelverk kan inte omvandlas till entydiga kriterier utan 
att sambanden förenklas. Genom att kulturmiljön ingår i flera politikområden 
har det varit extra svårt att formulera relevanta indikatorer som tar hänsyn till 
bevarande, användning av utveckling av kulturmiljöer i vid mening. Ju fler 
objekt i landskapet som tillskrivs miljö- och kulturvärdena desto större behov 
av reglering och planeringsunderlag. Det är en rimlig hypotes som bidrar till 
att förklara framväxten av kompensation i samhällsplaneringen.

Frågan om kompensation i lagstiftningen har diskuterats sedan 1990-talet. 
I en ofta refererad departementspromemoria från 1997 ser Bertil Bengtsson 
flera fördelar med ett ”mer omfattande kompensationssystem i svensk rätt som ett 
led i skyddet för värdefull natur- och kulturmiljö i samband med exploateringen 
av mark.”17 I en bilaga till promemorian beskriver Erik Skärbäck det tyska 
systemet för kompensation med gillande. Idén om balansering genom kom-
pensation har dessförinnan presenterats i forskningsrapport (1992, Grip et 

16 Se departementspromemorian, Ds 2012:23 Svenska miljömål – preciseringen 
av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål, sid 63, utgiven av 
Miljödepartementet, Regeringskansliet.

17 Bengtsson, B., 1997. Kompensation för förlust av miljövärden. Stockholm: 
Regeringskansliets offsetcentral, sid 6. 
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al).18 Enligt Bengtsson bör kraven på kompensation i den svenska miljöbalken 
samordnas med tillståndspliktiga exploateringar i särskilt värdefulla områden 
(reservat, naturminne, skyddade biotoper och våtmarker eller andra skyddsvär-
da områden). Kulturmiljön ingår i diskussionen, men utgångspunkten ligger 
på kompensation av skador i naturen. Förslaget till rättslig reglering speglar 
kulturmiljöns underordnade roll i systemet med kompensation. Det är en 
skevhet som löper som en röd tråd genom denna kunskapsöversikt.

Kompensation i råd och rekommendationer 
Hemsidorna hos Boverket, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket 
har en översiktlig information om kompensation i samhällsplaneringen. 
Myndigheterna beskriver vanligtvis kompensation utifrån en rättslig kontext. 
Enligt Miljöbalken, 16 kap 9 §, får intrång i allmänna intressen vid beslut om 
tillstånd och dispens förenas med krav på undersökning, bevarande och gott-
görelse för skador. Och kulturmiljön är ett allmänt i intresse i lagens mening. 
Kraven på kompensation är således inte begräsande till skador på skyddade 
områden som reservat, riksintressen eller Natura 2000 (områden skyddande 
i miljöbalken enligt ett EU-direktiv). 

Graden av kompensation regleras i Miljöbalken av två faktorer; skada och 
nytta. Inför beslut om tillstånd för exploateringar ska myndigheten pröva hur 
stor skada som planerad verksamhet ger i området. Därefter ska miljöns nytta 
som allmänt intresse bedömas. Nyttan får dock inte omvandlas till orimliga 
kostnader för exploatören. Miljöbalken tillåter skador på kulturmiljön och ser 
intresseavvägning som lösning. Bristen på lika villkor mellan exploaterings-
intresset och kulturmiljöintresset ser jag som problematisk i denna metod 
för konflikthantering i ansökningar om tillstånd. Fallstudierna i rapporten 
Kulturarv i samhällsplaneringen visar att det råder en ojämn fördelning av 
resurser, styrmedel och inflytande, varför Miljöbalkens intresseavvägning kan 
antas återskapa motsvarande skevheter i planprojekt. 19  

Möjligheten till kompensation redovisas kortfattat på hemsidorna hos 
Boverket och Riksantikvarieämbetet. Det finns inga hänvisningar med fördju-

18 Grip, E., Mårtensson, A-L., Skärbäck, E., Åström, K., 1992, Den som tar ska ge igen. 
Balansering – ett rättvist system för miljöhänsyn i samhällsbyggandet? Lund: Sociologiska 
Institutionen, Rapport 1999:2, Lunds Universitet.

19  Grahn Danielson, B., Rönn, M. & Swedberg, S. (Red) 2014. Kulturarv i 
samhällsplanering – kompensation av kulturmiljövärden. Scandinavian Book: KTH/
Arkitektur och Rio Kulturlandskapet.
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pad information om kulturmiljökompensation. Naturvårdsverket är tydligare 
på denna punkt. Verket vill utveckla systemet med ekologisk kompensation.20 
Naturvårdsverket ser kompensation som ett nytt verktyg i samhällsplaneringen 
som ska användas vid exploateringar av natur- och kulturmiljöer. Kommunen 
tilldelas en nyckelroll i denna kunskapsutveckling:

Kommunerna (behöver) tydliggöra hur de kompenserar förlorade natur- 
och kulturmiljöer vid exploatering samt föreslå skydd av naturområden 
för att förhindra förlusten av biologisk mångfald. Det kulturella, histo-
riska och arkitektoniska arvet ska uppmärksammas tydligare genom att 
i översiktsplaner föreslå vilka värdefulla bebyggelsemiljöer som behöver 
skyddas genom detaljplan.21

Det citerade stycket ger uttryck för en viljeinriktning. Kommuner uppmanas, 
om än försiktigt, att börja praktisera idén om kompensation i planprojekt 
som medför förluster av natur- och kulturmiljövärden. Länsstyrelsen i Skåne 
kompletterar med ”att kommunerna kan synliggöra möjliga alternativ och kom-
pensationsåtgärder som uppstår vid markanvändningskonflikter genom miljö-
konsekvensbeskrivningar.”22 De statliga myndigheterna lägger över ansvaret på 
kommuner, byggherrar och konsulter. Det är min tolkning. Jag finner inte 
heller några rekommendationer i den digitala vägledningen på hemsidan till 
stöd för en kommunal kunskapsuppbyggnad om kulturmiljökompensation i 
samhällsplaneringen. Bristen på central vägledning förvandlar kompensation 
till en lokal angelägenhet i översiktsplaner och planprojekt. 

Riksantikvarieämbetet intar en försiktig och avvaktande attityd till kultur-
miljökompensation. Som exempel på fall där gottgörelse kan bli aktuellt hän-
visas till ingrepp i riksintressanta kulturmiljöer. Om det finns konkurrerande 
riksintressen i ett planområde kan kulturmiljökompensation aktualiseras med 
stöd av miljöbalken. Så här beskrivs den uppkomna situationen:

Kulturmiljövården har ingen tradition att diskutera i termer av kom-
pensation. Men i ärenden där kulturmiljön påtagligt skadas och inte ges 
företräde vid avvägning gentemot ett annat riksintresse, kan länsstyrel-
sen lyfta frågan om kompensationsåtgärder. En kompensationsåtgärd 

20  Se verkets yttrande i ärende NV-08010-13.
21  http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=15&t=Lan&l=12
22  Ibid.
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bör då utformas som konkreta villkor som förs in i den rättsverkande 
planen till tillståndsbeslutet.23

I citatet är kompensation en möjlighet vid ingrepp i miljöer av nationellt intres-
se. Kulturvärden som saknar skydd i regelverk - vardagslandskapet - fram-
står indirekt som värnlöst.24 Och den digitala vägledningen levererar inga 
klargörande svar på frågor om hur kulturmiljöer ska utredas, värderas och 
kompenseras. För att få en tydligare bild av kulturarvet i samhällsplaneringen 
ska jag därför gå vidare och granska publikationer utgivna av Boverket och 
Riksantikvarieämbetet. Hur ser denna kunskapsuppbyggnad ut?

 
1

Fördjupad utvärdering 
– kulturmiljö och 
kulturhistoriska värden

Rapport från Riksantikvarieämbetet 2007:6

  

Kulturmiljön som resurs i 
kommunal utveckling och 
planering

2008.05.12

Riksantikvarieämbetet

Figur 2. Framsidan på tre publikationer om kulturmiljön i roll i kommunernas fysiska 
planering. 

Kulturmiljön i samhällsplaneringen

En av de första skrifterna som lyfter fram kulturmiljön i planeringen är 
Kulturvård och samhällsbildning från 1974. Boken är skriven av Sverker Janson, 
tidigare överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet, och ger en historisk översikt 
till kulturvårdslagstiftningen. Kunskapsuppbyggnaden fortsatte med Program 
för kulturminnesvård från 1978 och Att upprätta program för kulturminnesvården 
utgiven 1983. Denna gång är det ett urval av värdefulla kulturmiljöer som står 

23 Riksantikvarieämbetet, PM nr 4, 2013-03-25, Att hantera förändring – om riksintressen, 
skydd och hållbar utveckling, sid 4.

24 I rapporten Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg från Institutionen för 
stads och land, SLU, Nr 1, 2011, definieras vardagslandskapet (sid 17) som det landskap 
där människor bor och vistas.
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i centrum för kunskapsintresset. 1992 publicerade Boverket i samverkan med 
Riksantikvarieämbetet Kulturmiljön i planeringen – råd och exempel. Rapporten 
fick status som allmänt råd. Kompensation är i rapporten en fråga om att ersätta 
fastighetsägare vid rivningsförbud och beslut om skyddsföreskrifter. Efterhand 
växer ett spänningsfält fram där bevarande av kulturvärden i landskap och 
bebyggelse blir ett ansvar som delas av offentliga och privata aktörer i plane-
ringsprocesser. Grunden till förändringen ligger i synen på kulturmiljön som 
en kollektiv tillgång för medborgarna och ett allmänt i samhället.

Ordet kompensation förekommer två gånger i Kulturmiljön i planeringen 
– råd och exempel. Första gången är på sidan 12. Hänsyn och varsamhet vid 
nybyggnad, förändring som underhåll ska tillämpas utan krav på kompensa-
tion. Den andra gången är på sidan 23 och då som ekonomisk ersättning till 
fastighetsägare vid beslut som inskränker äganderätten. En sökning i texten 
på ”ersätta” eller ”ersättning” ger en kompletterande bild och utmynnar i 111 
träffar. Några typiska sätt att ta upp ersättningsfrågor i rapporten är:

För hänsynskrav på nya byggnader kan ersättning aldrig komma ifråga, 
För krav på befintliga byggnader skall ersättning utgå om pågående 
markanvändning (pm) avsevärt försvåras, varvid kraven skall betecknas 
som skyddsbestämmelser. Gränsen för när detta kan anses ske torde i 
praktiken också utgöra gräns för den hänsyn, som kan krävas av nya 
byggnader. Med skyddsbestämmelser och ersättning kan däremot kraven 
på befintlig bebyggelse drivas så långt som det är motiverat med hänsyn 
till syftet med planen. Utöver skyddsbestämmelser kan också, som ett 
självständigt ställningstagande, rivning förbjudas. Ersättning kan då 
bli aktuell. Den beräknas på andra grunder än för övriga materiella 
krav i bestämmelserna.25

Rådet till kommuner är att vara försiktiga med att införa skyddsbestämmel-
ser i detaljplaner. Det ska finnas särskilda skäl. I annat fall kan regleringen 
utmynna i omotiverade krav på ersättning från fastighetsägare och ett offent-
ligt resursslöseri. Kommunen kan drabbas av rättegångskostnader även om 
ingen ersättning döms ut. Och vidare: ”Om skyddsbestämmelser införs i en plan 
utan att markägarnas ersättningsrätt beaktas i processen, kan en domstol senare 
efter överklagande förklara bestämmelserna vara utan verkan.”26 Boverket och 

25  Kulturmiljön i planeringen – råd och exempel, sid 12.
26  Ibid, sid 13.
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Riksantikvarieämbetet tar även upp möjligheten till bidrag för landskaps-
vårdande insatser i rapporten. Mark- och fastighetsägare kan få ekonomisk 
ersättning för vård och förvaltning av kulturmiljöer via skötselavtal. 

Kulturmiljöbeskrivningar i planeringsunderlag från 1996 beskriver hur kultur-
arvet kan föras in i kommunernas fysiska planering. Det finns emellertid inga 
fall med kompensationsåtgärder i publikationen från Riksantikvarieämbetet. 
Kultur i grunden – Kulturmiljöunderlag i planering och byggande från 2000 är 
en publikation från Boverket som syftar till att synliggöra sambandet mellan 
kulturmiljö, kulturarv och samhällsutveckling. Planering och byggande i kultur-
miljöer från 2000 har metodutveckling som mål. Publikationen är utgiven av 
Riksantikvarieämbetet. Tre exempel på stadsbyggnad utnyttjas för att beskriva 
handlingsalternativ och bedöma graden av måluppfyllelse i planeringsprocesser. 

   

     

Figur 3. Tre publikationer som tar upp kulturmiljön som värde, resurs och mål i planerings-
underlag.

2002 publicerade Riksantikvarieämbetet rapporten Att skapa värden. Natur- 
och kulturvårdens roll i kunskapssamhället ses som en ny utmaning för kul-

Kulturmiljön 
som resurs
Hur kulturmiljöaspekterna på ett ändamålsenligt 
sätt kan behandlas i miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar
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turmiljöarbetet. Ett teoretiskt perspektiv kombineras med fallbeskrivningar. 
Två teser är intressanta i sammanhanget. Enligt rapporten bör, för det första, 
natur- och kulturmiljöns värden behandlas som en gemensam tillgång och 
resurs i samhällsplaneringen. Den kollektiva nyttan lyfts fram. För det andra 
efterfrågas nya samverkansformer för dialog och kunskapsutbyte i planpro-
jekt. Både enskilda och allmänna intressen ska artikuleras som grund för för-
handlingar i planeringsprocesser. Ökad kunskap om hur värden definieras av 
exploateringsintressen och kulturmiljöintressen framställs i rapporten som en 
lösning på intresseavvägningen. 

Kulturmiljön som resurs i kommunal planering och utveckling från 2008 är en 
publikation från Riksantikvarieämbetet som granskar ett urval av kommunala 
planer. Utgångspunkten är tanken att tydliga ställningstaganden resulterar i 
bra underlag för planeringen. Resultatet visar på motsatsen. Enligt studien 
finns det en politisk motvilja mot att i översiktsplaner binda sig vid konkreta 
riktlinjer.27 Ingen av de tio granskade översiktsplanerna hade tydliga ställ-
ningstaganden till kulturmiljöns värden.28 Flexibilitet och handlingsfrihet 
framträder som överordnade mål i planeringen. Att kunna anpassa sig till 
initiativ från exploateringsintressen är uppenbarligen viktigare för politiken 
än att ha klargörande riktlinjer som beskriver framtiden för kulturmiljön. Det 
betyder att kulturmiljöprogram får svårt att inta rollen som styrdokument.

2007 beskriver Riksantikvarieämbetet sin syn på behovet av kunskapsut-
veckling i Kulturmiljön som resurs. En serie förslag redovisas från förnyelse av 
sektorsansvar hos myndigheter till förstärkning av planeringsprocesser genom 
specialiststöd, samrådsmetoder och kunskapsunderlag. Vidare behövs upp-
följningar av miljöbedömningar och studier av planeringens konsekvenser 
för kulturmiljön. Enligt Riksantikvarieämbetet är det ” framför allt tillämp-
ningen och inte regelverken som utgör hinder för ett effektivt och ändamålsenligt 
kulturmiljöarbete i miljöbedömningar och kulturmiljökonsekvenser.”29 Det finns 
en kritisk syn på användningen av kostnadskalkyler i rapporten. Relationen 
mellan kompensationsåtgärder och ekonomi beskrivs så här:

I dagens samhällsekonomiska kostnadskalkyler uppträder miljönytta 
ofta som en minuspost – miljövinster kan helt enkelt inte räknas hem. 
Det uppstår därför ett behov av att sätta pris på miljön för att skapa 

27  Kulturmiljön som resurs i kommunal planering och utveckling, sid 17.
28  Ibid, sid 20
29  Kulturmiljön som resurs, sid 19.
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utrymme för miljöoffensiva satsningar. Kompensationsåtgärder som 
metod att väga in miljöförluster behöver kompletteras med möjligheter 
att utveckla alternativa lösningar som ryms inom budget.30

Riksantikvarieämbetet ser ett behov av nya strategier för hanteringen av kul-
turmiljön; 

De juridiska och ekonomiska styrmedel som Riksantikvarieämbetet och 
länsstyrelserna idag förfogar över är Kulturminneslagen, upprättande 
av kulturreservat och kulturmiljövårdsbidraget. Dessa styrmedel är 
utformade och dimensionerade för… att uppnå de kulturpolitiska målen 
och inte för att bedriva miljöarbete på bred front. Även andra myndig-
heters åtgärder och styrmedel besitter stora potentialer för bevarande 
och utveckling av kulturmiljön. Det är dock idag inte självklart att 
kulturmiljön ska eller kan hanteras inom dessa. Det behövs strategier 
för hur olika styrmedel ska samverka för att uppnå miljömålen samt ett 
behov av utveckling kring metoder och samverkansprocesser.31

I samband med 2013 års översyn av biotopskyddet framför Riksantikvarieämbetet 
invändningar mot idén om kompensation. Att ta bort eller flytta hela sträckor 
av stenmurar, trädrader och diken i landskapet innebär att betydande 
kulturhistoriska värden förloras, vilket strider mot kulturmiljölagens skydd 
av lämningar. Kulturmiljövärden kan i princip inte kompenseras, hävdar 
Riksantikvarieämbetet i remissyttrandet.32 Detta uttalande låter som ett 2500 
år gammalt eko från Herakleitos; man kan inte två gånger stiga ner i samma 
flod.33 Exakt samma kulturvärde kan givetvis inte rekonstrueras, men om 
exploateringen trots allt genomförs vill Riksantikvarieämbetet att trädrader, 
alléer och stenmurar anläggs på sådana platser som tidigare haft motsvarande 
objekt. Det är en rekonstruktion av kulturvärden som bör tillgripas i sista hand 
när kulturarvet inte kan bevaras på annat sätt. 

Kommunala program och policydokument
En handfull kommuner har arbetat aktivt med kompensation i planering, bland 
annat Göteborg, Helsingborg, Malmö, Nyköping, Lund, Lomma, Västerås, 

30  Ibid, sid 19.
31  Fördjupad utvärdering – kulturmiljö och kulthistoriska värden, Sid 20.
32  Riksantikvarieämbetet, Yttrande 2013-09-23, sid 3.
33  Herakleitos. 1997, Fragment.
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Södertälje. Gemensamt för kommunerna är att kompensation framstår som en 
nödlösning i detaljplaneprocesser när skador inte kan undvikas. Anpassning, 
varsamhet och hänsyn till platsens värden ska prioriteras i planprojekt. Det är 
en övergripande målbild hos kommunerna i översiktsplaner.

En inspirationskälla för kommunernas arbete med kompensation har varit 
Balanserad samhällsbyggnad av Erik Skärbäck från 1998.34 Här ingår kompen-
sation i en planeringsfilosofi som kallas balanseringsprincipen. Kompensation 
är i detta perspektiv både ett verktyg för planeringen i samhället, en metod för 
kommunerna i arbete med en balanserad samhällsbyggnad och en avgränsad 
åtgärd i ett planprojekt. Det är tre kompletterade sätt förstå kompensation som 
återkommer i kommunernas FoU-insatser. Kompensation som arbetsmetod 
handlar om att avhjälpa en negativ påverkan på landskapet genom konkreta 
åtgärder i syfte att uppnå balans.

Det är främst varianter av ekologisk kompensation som varit föremål för 
FoU-insatser. Kulturmiljökompensation har inte fått samma uppmärksam-
het. Ett annat kännetecken är att kommunerna ser kompensation som en 
förhandlingsfråga. Avsikten är att i avtal med exploatören reglera kompensa-
tionsåtgärder, antingen i exploateringsavtal om det är en privat markägare eller 
i markanvisningsavtal vid kommunägd mark.35

34  Skärbäck, E. 1998. Balanserad samhällsbyggnad. Alnarp: MOVIUM, SLU.
35 Exploaterings- eller markanvisningsavtalen är en del av detaljplaneprocessen. Det 

är kommuner som via detaljplaner beslutar om markanvändningen. Detaljplanen 
innehåller tre moment, 1) en karta över området, 2) planbestämmelser som anger hur 
marken får utnyttjas och en 3) beskrivning av planeringsförutsättningar, planens syfte 
och genomförande. 
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KOMPENSATIONSÅTGÄRDER
för natur och rekreation

Göteborgs Stads tillämpning i samhällsplaneringen

   

Figur 4. Framsidan på policy i Göteborg och kompensationstrappan. 

Göteborgsmodellen

Göteborgs kommun tog i början av 2000-talet fram en förvaltningsövergri-
pande policy för kompensation vid exploatering av områden för natur och 
rekreation.36 Den antogs 2008-2009 av politikerna i miljönämnden, park- och 
naturnämnden, trafiknämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden. 
Kompensationsåtgärderna är i policyn ett frivilligt åtagande mellan kommunen 
och exploatören om att ersätta natur- och rekreationsvärden som skadas av 
detaljplaner. Regleringen sker i avtal. Kraven på kompensation träder i kraft 
när det inte går att undvika skador. Arbetssättet illustreras av kompensations-
trappen (se fig 4).

Kompensation är i policyn åtgärder som görs ” för att kompensera (ersätta) ett 
förlorat värde eller en funktion.”37 Enligt policyn ska kompensationsåtgärderna 
styras av närhetsprincipen; nära i värde och funktion, nära i tid och nära i plats. 
Skador ska så långt som möjligt gottgöras i anslutning till ingreppet. Om det 
inte går kan nya kvaliteter återskapas på en annan plats. Kompensation ska 
ske i mark och får inte vara ett sätt att rättfärdiga olämpliga exploateringar i 
landskapet genom skadeköp.

Det har varit svårt att i policyn fastställa en lägsta nivå för när kompensa-
tionsåtgärder ska genomföras i detaljplaner. Som utgångspunkt för bedöm-
ningen hänvisas till två typfall. 1) Dels om flera funktioner med måttliga 

36  Kompensationsåtgärder för natur och rekreation, Göteborgs Stad.
37  Ibid, sid 9.
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värden skadas. 2) Dels om en funktion med högt värde påverkas negativt. 
Kompensationen ska spegla värdet på den förlorade funktionen. Men det finns 
inga beräkningsprinciper, utan kraven på ersättning ska bedömas med hänsyn 
till sammanhanget. En skogsdunge används som belysande exempel i policyn:

En skogsdunge kan ha funktionen som exempelvis rekreationsområde 
eller som boplats för djurlivet. Ligger den i centrala staden har den ofta 
ett mycket högt värde eftersom liknande miljöer sakas i omgivningen. 
På landsbygden kan en liknande dunge visserligen ha samma funktion 
med inte alls vara lika värdefull om det finns flera likande skogsdungar 
i närområdet. Exploateras dungen i staden bör sannolikt kompensa-
tionsåtgärder genomföras, men om dungen på landsbygden exploateras 
behöver den sannolikt inte kompenseras.38

Behovet av kompensation i planprojekt beskrivs så här:

En utvärdering av behovet av kompensationsåtgärder ska göras i varje 
nytt detaljplaneärende. Görs ett program inför detaljplan ska utvärde-
ringen påbörjas i detta skede för att sedan förfinas i detaljplaneskedet.39

Policyn har ett strängt utredningskrav. Behovet av kompensation ska klar-
göras i planprojekt som tar i anspråk naturmiljöer och rekreationsområden. 
Utvärderingen ska ledas av stadsbyggnadskontoret. Redan vid startmötet i 
planprojekt ska frågan om kompensation tas upp. Enligt policyn bör exploa-
tören vara med i diskussionen i ett tidigt skede för att uppnå större förståelse 
för eventuella krav på åtgärder. Kompensationsåtgärderna utvecklas sedan i 
förhandlingar under planeringsprocessen.

Reglering och kontroll av kompensationsåtgärder sker i samband med bygglov 
och antagande av detaljplan. Kommunen och exploatören ska i avtal (exploate-
rings- eller markanvisningsavtal) komma överens om hur skador ska gottgöras. 
Stadsbyggnadskontoret ska omvandla avtalade kompensationsåtgärder till 
bestämmelser i detaljplanen. I bygglovet ska förvaltningen kontrollera att explo-
atörens ansökningshandlingar stämmer med detaljplanen. Fastighetskontoret 
har fått i uppgift att kontrollera genomförandet av åtgärderna. 

Kommunen noterar i policyn att en ökad ambition i arbetet med att åter-
skapa värden ger merkostnader i samband med exploateringar jämfört med 

38  Ibid, sid 12-13.
39  Ibid, sid 14.
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praxis. Fastighetsnämnden ska finansiera kompensationsåtgärder på kommu-
nal mark. Om marken är privat ägd ska exploatören (byggherren) bekosta de 
kompensationsåtgärder som reglerats i exploateringsavtal med kommunen. 
Policyn avslutas med en redovisning av utvecklingsmöjligheter som inbegriper 
kulturmiljökompensation. 2009 års översiktsplan för Göteborg anger fortsatt 
arbete. Kommunen ska ”utveckla och använda metoder för kompensationsåtgärder 
för natur-, kultur- och rekreationsvärden i planeringen.”40 Borttagna värden ska 
således kompenseras. Det är ett tydligt politiskt ställningstagande i översikts-
planen.
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Figur 5. Framsidan på två kommunala rapporter om balansering av kultur- och naturvärden.

Helsingborg, Lund och Malmö

2003 presenterade stadsbyggnadskontoren i Helsingborg, Lund och Malmö 
en rapport om balanseringsprincipen i fysisk samhällsplanering.41 För 
utredningsarbetet svarade en grupp tjänstemän med expertstöd från SLU/
Landskapsarkitektur. Enligt förordet, undertecknat av kommunernas stads-
byggnadsdirektörer, utgör kompensation ett nytt synsätt i planeringen. 

Arbetet startade 1999 genom en motion i Helsingborgs kommun som 
utmynnade i ett uppdrag att utreda balanseringsfilosofin.42 Målet var att 
skapa en metod för tillämpning i fysisk planering, gemensam för Helsingborg, 
Lund och Malmö. I uppdraget ingick att utreda hur planeringsprocessen skulle 
anpassas till principerna om 1) undvikande, 2) minimering, 3) utjämning 

40  Översiktsplan för Göteborg. Del 1. Utgångspunkter och strategier. 2009. Göteborgs: 
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, sid 96.

41  Balanseringsprincipen tillämpad i fysisk planering, 2003. Helsingborg, Lund och Malmö.
42  Balanseringsprincipen i Helsingborg. Från politisk motion till praktik metod, 2011.
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och 3) ersättning av skador vid exploatering.43 2003 redovisas försöket med 
balansering i tre detaljplaner i Helsingborg, Lund och Malmö.44 Slutsatserna 
sammanfattas så här:

Alla tre kommunerna har provat varianter av balanseringsprincipen i 
samband med detaljplanering. Graden av framgång har varit skiftande, 
delvis beroende av hur man juridiskt har knutit krav på utjämning och 
ersättning till genomförandet.45

Det första försöket som beskrivs i rapporten är ett planprojekt till en ny stadsdel 
i Helsingborg, Mariastaden. Kommunen tog fram en miljöpolicy för krets-
loppsanpassning som skulle kopplas till exploateringsavtal, vilket dock ald-
rig skedde. Däremot bifogades miljöpolicyn i exploateringsavtalet, som en 
uppmaning till frivilliga insatser från byggherrens sida. Det andra försöket 
är detaljplanen för Kvarteret Syret i Lund, som är ett verksamhetsområde. I 
den fördjupade översiktsplanen utlovades högre exploatering om byggherren 
kompenserade miljöpåverkan. Miljöbelastningen fick inte öka, utan skulle 
balanseras genom kompensationsåtgärder. Styrningen låg i omvandlingen av 
åtgärder till detaljplanebestämmelser. Bygglovet tjänade som kontrollstation på 
att detaljplanebestämmelserna efterlevdes. Det tredje försöket är detaljplanen 
för Bo01 i Malmö. För att avhjälpa bebyggelsens negativa påverkan skulle en 
stadsnära ersättningsbiotop etableras som kompensation till en häckningslokal 
för fåglar som togs bort vid exploateringen av området för Bo01. 

De tre försöken redovisas mycket kortfattat i rapporten och lämnar många 
frågor obesvarade. Det finns ingen oberoende utvärdering av resultaten i 
Helsingborg, Lund och Malmö. Rapporten diskuterar inte heller styrmedlens 
effektivitet eller graden av måluppfyllelse i detaljplanerna. Läsaren letar förgäves 
efter information om utfallet av försöken. Dock innehåller rapporten ett avsnitt 
med en generell redovisning av balanseringsprincipen. Den rekommenderade 
arbetsmetoden går ut på att arbeta stegvis i olika skalor och detaljeringsgrad från 
fördjupad översiktsplan till planprogram och detaljplaner. Metoden beskrivs 
som en process i tre steg; 1) inventering, 2) analys och 3) åtgärder inom mark, 
vatten, biotoper, klimat/luft/ljud och landskapsbild/ kulturhistoria. 

43  Kompensation motsvaras av utjämning och ersättning av förluster av funktioner eller 
värden.

44  Det ingick dock inte i uppdraget att implementera metodiken i kommunernas 
organisation. Också den politiska förankringen låg utanför uppdraget.

45  Balanseringsprincipen i Helsingborg. Från politisk motion till praktik metod, 2011, sid 10.
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Kulturmiljön representeras i rapporten av landskapsbild och kulturhistoria, 
som i sin tur delas in i tre aspekter; naturupplevelse, kulturförankring och 
information. Inventering, analys och åtgärder sammanfattas i en tabell under 
rubrikerna egenskap, ingrepp, berörd yta, typ av åtgärder, yta och balans. 
Som exempel används nya byggnader som hindrar utblickar. Berörd yta är 1 
130 m2. Som kompensation för en negativ påverkan på landskapsbilden för-
slås upprustning av en kulturhistoriskt intressant park i området. Yta ca 500 
m2. Kompensationsåtgärden bedöms utmynna i balansering av kulturvärden. 
Det är en svårbedömd kulturmiljökompensation på grund av den förenklade 
framställningen.

Rapporten avslutas med några sammanfattandet slutsatser. Det etiska för-
hållningssättet bakom arbetsmetoden är att ”den som tar ska ge igen.”46 Metoden 
beskrivs som en systematisk inventering av värden och analys av konsekvenser 
till följd av exploateringar. Ett problem som kan begränsa tillämpningen är 
dock att metoden kan framstå som tidsödande och fördyrande av planpro-
cessen. Också kontroll och uppföljning av kompensationsåtgärder förbrukar 
arbetstid. Fördelarna väger dock tyngre, enligt rapporten. Balansering uppnås. 
Så kan vara fallet om det övergripande målet för planeringen är ett bevarande 
av landskapets sammanlagda kulturvärden och ekologiska funktioner.

Politikerna i Lund har i 2010 års översiktsplan tagit ställning för balanse-
ringsprincipen i en begränsad form.47 Kravet på balansering ingår vid förtät-
ning och utbyggnader i områden av betydelse för grönstrukturen. Närmare 
anvisningar om balansering i planeringen ska utredas och fastställas av full-
mäktige. 2014 års översiktsplan i Malmö föreskriver att balanseringsprinci-
pen ska användas vid planeringen av ingrepp i ekologiskt känsliga miljöer.48 
Miljökonsekvensbeskrivningen ser det som ett sätt att återskapa kvaliteter i 
miljön och reparera skador i landskapet till följd av exploateringar.49 Balansering 
beskrivs översiktsplanen som ett kompensationsverktyg. Avsikten är att behålla 
rekreations- och naturområden i stadens omgivning. Det kan ske med hjälp 
av ”ekokonton”.50 Intrånget kompensera i detta fall av exploatören genom ett 

46 Ibid, sid 29.
47 ÖP 2010 – Ställningstaganden. Lunds kommun. Se punkterna 16, 93 och 94 i 

redovisningen av ställningstaganden.
48 Översiktsplan för Malmö. Planstrategi. 2014. Malmö stad.  Sid 52.
49 Miljökonsekvensbeskrivning till Översiktsplanen för Malmö. 2014. Malmö Stad.
50  Ibid. Sid 53
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förfarande som går ut på att fastställa den ekologiska kostnaden som följer av 
att marken tas i anspråk.51

Helsingborg

2007 beslutade Helsingborg att balansering ska införas i kommunens fysis-
ka planering. Samtidigt fick tjänstemännen i uppdrag att utveckla rutiner 
för tillämpning av metoden, ett arbete som 2014 utmynnade i ett förslag för 
bedömning av kompensationsåtgärder för rekreativa och ekologiska funktio-
ner.52 Avsikten var att skapa förutsägbarhet i tidiga planeringsskeden. Enligt 
2010 års översiktsplan ska balansering tillämpas vid nya exploateringar i syfte 
att undvika förluster av värden och ekologiska funktioner. Intrång i landska-
pet ska ”minimeras och värdena ersättas med likvärdig funktion och omfattning 
så nära källan som möjligt. Om inte heller det är möjligt ska insatser göras inom 
annan del av Helsingborg. Platsbundna natur- och kulturvärden värnas på så sätt 
mot exploatering.”53

Helsingborgsmetoden går ut på att omvandla påverkan till kvantifierade 
värden och funktioner uttryckta som siffror. Målet är mätbarhet. Av detta 
skäl har en modell tagits fram för att räkna fram ett s k balanseringsvärde som 
antas motsvara skadan på rekreativa kvaliteter, naturvärden och ekologiska 
tjänster.54 Påverkan är i tabellen indelad i tre klasser; liten, måttlig och stor 
(Fig 6). Kvantifieringen är ett försök att omvandla kraven på kompensation till 
kostnader för byggherrar genom beräkningar av påverkan på värden, egenskaper 
och funktioner i landskapet.

51 Se Arbetsdokument från kommissionens avdelningar. Riktlinjer för bästa praxis för att 
begränsa, minska effekterna av eller kompensera för hårdgöring av mark. 

52 Behovsbedömning av balanseringsåtgärder för rekreativa och ekologiska bedömningar. 
Arbetsmaterial i Helsingborg som översänts på förfrågan 2014-04-24.

53 ÖP 2010 – en strategisk Översiktsplan för Helsingborgs utveckling. Helsingborgs Stad, sid 
31-32.

54 Ibid. Siffervärdet räknas fram enligt följande formel: yta x påverkansfaktor x 
områdesvärde = balanseringsvärde. Om jordbruksmark tas i anspråk ser formeln ut så 
här: yta x åkermarksvärde = balanseringsvärde.
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Figur 6. Preliminär beräkningsmodell för påverkan av rekreativa värden vid Helsingborg 
stad. 

Siffervärdet i tabellen styr kompensationskraven och ligger till grund för 
bedömningen av graden av kompensation i det specifika fallet. På samma sätt 
som i Göteborg regleras genomförandet av kompensationen i Helsingborg 
via detaljplaner och avtal (exploaterings- eller markanvisningsavtal). 
Implementeringen sker i detaljplanen och dess genomförandebeskrivning. 
För uppföljningen svarar Mark- och exploateringsavdelningen som årligen ska 
gå igenom kommunens avtal med exploatörer som innehåller krav på åtgärder. 
Skillnaden mot Göteborg ligger i att byggherren enligt förslaget ska betala en 
summa till kommunen som motsvarar balanseringsvärdet. Kommunen kan 
sedan använda pengarna till åtgärder som utjämnar exploateringens negativa 
påverkan på annan plats. Som exempel på sådana kompensationsåtgärder i 
översiktsplanen är nya grönområden, våtmarker, gång- och cykelstråk samt 
naturreservat. 

Västerås

2010 antog kommunstyrelsen en handlingsplan för natur- och kulturmiljöer 
i Västerås.55 Syftet var att tydliggöra kommunens arbete genom att redovisa 
åtgärder som behövs för att driva naturvård, kulturmiljövård och planera för 
ett friluftsliv med hög kvalitet. Det gör handlingsplanen till ett strategiskt 
dokument i kommunen, ett styrdokument underbyggt av inventeringar och 
utredningsrapporter.56 

Enligt handlingsplanen är natur och kultur ett av fyra fokusområden i 

55 Handlingsplan för natur- och kulturmiljön i Västerås, Västerås stad 2010. 
Handlingsplanen togs fram av arbetsgruppen med tjänstemän från flera enheter; 
tekniska nämndens stab, fastighetskontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret samt kultur-, idrotts- och fritidstidsnämndens stab.

56  Ibid, sid 7.
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Västerås med följande målformulering: ”Vi ska aktivt och långsiktigt arbeta 
för att stärka och bevara Västerås natur- och kulturtillgångar.”57. Dokumentet 
beskriver ett komplext arbetsfält med natur- och kulturvärden som skapats 
under lång tid:

Miljöfrågorna, inklusive natur- och kulturmiljövårdsfrågorna, är kom-
plexa och många gånger svårgreppbara. Det handlar ofta om värden 
som successivt utvecklats och byggts upp under årtusenden och ibland 
årmiljoner, som kan påverkas eller oåterkalleligt förstöras på bara något 
eller några decennier. Bara genom kunskapsutveckling, politiskt arbete, 
internationella överenskommelser, lagstiftning och konsumentinfly-
tande kan vår attityd gentemot sådana värden förändras… Det är 
viktigt att denna insikt genomsyrar kommunens hela organisation och 
får genomslag i de hänsyn som tas när olika allmänna intressen vägs 
mot varandra.58

Handlingsplanen ser krav på anpassning och kompensation i planeringsunder-
lag som ett sätt att hantera värden i natur- och kulturmiljöer. Genom kunskap 
och information ska planerare och exploatörer undvika projekt som ger förluster 
av natur- och kulturmiljövärden. Planeringsunderlagen tillskrivs en informativ 
roll och pedagogiskt kraft.

Det finns en tydlig etisk idé i handlingsplanen: Inga värdefulla natur- och 
kulturmiljöer får allvarligt försämras på grund av otillräckliga hänsyn. I det 
fall som planeringsunderlag saknas eller är ofullständigt rekommenderas för-
djupade inventeringar inom ramen för planuppdraget till förvaltningar. Målet 
är att kommunen ska;

Beakta naturvårdens, kulturmiljövårdens och friluftslivets intressen 
vid all fysisk planering, bygglovsprövning, prövning av strandskyddsbe-
stämmelser och annan exploatering. Avsteg eller påverkan bör medverka 
kompensation.59

Handlingsplanen konkretiserades 2013 genom att stadsledningskontoret i 
Västerås tog fram en tjänsteskrivelse om balansering av natur- och kulturvärden 

57  Ibid, sid 9.
58  Ibid, sid 12.
59 Ibid, sid 15.
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vid exploateringar av mark och samhällsbyggnad.60 Styrning och reglering av 
kompensationsåtgärder ska ske via avtal. Stadsledningskontoret rekommende-
rar en fallstudiebaserad arbetsmetod som alternativ till en matematisk modell 
för beräkning av krav på kompensation. Argumentet ser ut så här:

Någon beräkningsmodell för kompensation föreslås inte. Exempel från 
omvärlden visar att generella kompensationsmodeller kräver stora insat-
ser med värdering och beräkningar och har visat sig i många fall ge 
väldigt lite i utbyte. Frågan om kompensation får i stället lösas i varje 
enskilt fall.61

Att matematiska modeller för beräkning av kompensation är resurskrävande är 
sannolikt riktigt, även om det inte finns vetenskapligt stöd i tjänsteskrivelsen för 
detta påstående i form av forskningsbaserade utvärderingar. Översättningen av 
skador i miljön till siffervärden har ekologisk kompensation som utgångspunkt. 
Det är ett arbetssätt som inte passar för kulturmiljökompensation, som handlar 
om att utreda och beskriva värden på en unik plats, bedöma konsekvenser och 
återskapa kvaliteter. Kulturmiljön är ett i grunden humanistiskt kunskapsfält 
med en kvalitativ karaktär, som Julia Nordblad (2014) visar i sitt bidrag i boken 
Kulturarv i samhällsplaneringen. 

2013 års tjänsteskrivelse i Västerås bär på en önskan om att kunna överbryg-
ga motsättningen mellan exploatering och bevarande genom ett balanserat 
samhällsbygge. Motivet för att arbeta med kompensation i den kommunala 
planeringen formuleras så här:

Skälet för kompensation … är att mark och de värden och funktio-
ner som hör till den är en begränsad resurs. Genom att arbeta med 
kompensation i dessa fall tydliggörs dessa värden i beslutsprocesser i 
planfrågor och man kommer närmare de verkliga kostnaderna. Syftet 
med kompensationsåtgärder är att säkerställa tillgång till värdefulla 
natur- och rekreationsområden samt kulturmiljöer samtidigt som en 
ort växer och förtätas… inte att bevara allt grönt utan att skydda de 
värden och processer som berikar och är viktiga för ett område samt att 
tillåta ett balanserat samhällsbygge.62

60 Tjänsteskrivelse 2013-01-09, Balanseringsprincipen för natur- och kulturvärden i 
samband med exploatering och samhällsbyggnad. Förslaget är fortfarande föremål för 
remissbehandling när denna text sammanställs under december 2014.

61 Ibid, sid 3.
62 Ibid, sid 4.
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Stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret i Västerås är två nyckelaktörer 
i förslaget till arbetsmetod. Stadsbyggnadskontoret tilldelas huvudansvaret 
för planeringsrutiner och uppdateringar av checklista för miljöbedömningar. 
Planhandläggaren ska sedan självständigt pröva graden av miljöpåverkan och 
bedöma behovet av miljökonsekvensbeskrivningar. Enligt förslaget ska stads-
byggnadskontoret införa rutiner så att alla beslut om dispenser, balansering 
och kompensation redovisas klart och tydlig på plankarta och tillhörande 
planbeskrivning. Dokumenten ska vara länkade till varandra och kontrolleras 
i bygglovsskedet. Stadsbyggnadskontoret har också fått huvudansvaret för att 
i detaljplaner främja social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. 
Dessa övergripande mål ska samordnas med behovsbedömningar i planprojekt 
och läggas till grund för analyser av arbetet med balanserad samhällsbyggnad.

Fastighetskontoret i Västerås har fått i uppgift att upprätta avtal med bygg-
herrar i planprojekten.63 Fastighetskontoret ska införa rutiner som säkerställer;

•  att byggherren känner till beslut av myndigheter om dispenser och 
villkorade krav,

•  att det av exploateringsavtalen framgår vilka balanseringsåtgärder 
exploatören ska utföra, när de ska utföras och hur de ska utföras, samt

•  att avtalade balanseringsåtgärder följs upp och att uteblivna åtgärder 
rapporteras till beslutande myndighet.

Stadsbyggnads- och fastighetskontorens handläggning fokuserar på infor-
mationsöverföring, utredning av behov, genomförande och uppföljning av 
avtalsreglerade kompensationsåtgärder. Det är planeringens administrativa 
sida som lyfts fram. Förslagen kräver fortsatt bearbetning inom kommunen. Så 
till exempel behöver diskussionen utvecklas i fråga om likheter och skillnader 
i hanteringen av natur- och kulturmiljövärden.64 Än så länge behandlas de 
två kunskapsfälten på samma sätt i utvecklingen av rutiner för planprojekten.

63 Ibid, sid 22. Enligt utredningen sätter avtalslagen stopp för oskäliga villkor. Exakt var 
gränsen går mellan skäliga och oskäliga villkor kan vara svårt att klarlägga. Det är ett 
skäl till varför kompensation i ”frivilliga” avtal lyfts fram hos kommunerna. Kommunen 
får dock inte tvinga fram villkor som går längre än vad lagen anger.

64 Ibid, sid 20. En checklista ska tas fram som bland annat innehåller kulturmiljövärden 
– landskapsbild, fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kultiverade 
landskap.
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Södertälje

2006 organiserade samhällsbyggnadskontoret i Södertälje en grupp tjänste-
män för att utreda införandet av balanseringsfilosofin i kommunens fysiska 
planering.65 Uppdraget gick ut på att redovisa hur balansering kan användas 
för att tydliggöra miljöpåverkan i planprojekt. Arbetet resulterade 2008 i en 
checklista, den så kallad balanseringslistan. Tanken var att checklistan skulle 
vara ett verktyg i planprojekt för att uppmärksamma och klargöra funktioner 
och värden i miljön som riskerade att gå förlorade vid exploateringar. 

Det övergripande syftet i utredningen var att kombinera byggande och 
bevarande. Detaljplaneprocessen ses i utredningen som ett styrmedel för att 
uppnå balans. Exploateringar som skadar kultur- och naturmiljövärden ska 
ge tillbaka motsvarande kvaliteter genom åtgärder i mark. Kompensation får 
inte vara en uppstädning i efterhand som kommunen betalar, påpekar arbets-
gruppen i Södertälje.66

Balansering i planprojekt beskrivs i utredningen som ett verktyg för plane-
rare med ett pedagogiskt innehåll som kan förmedlas i mötet med byggherren. 
Tjänstemännen har i utredningsarbetet utvidgat idén om balansering till att 
omfatta hållbarhet. Av detta skäl har balanseringslistan kompletterats med 
ekologiska, sociala, kulturella och estetiska kvaliteter. 

Tanken är att hållbarhetsperspektivet ska kunna samordnas med krav på 
preciseringar i detaljplaner. Konkretiseringen sker i balanseringslistan genom 
inventeringar och värderingar av konsekvenser. Listan innehåller 12 rubriker 
för olika typer av kulturmiljöer, som i varierande grad ska tillämpas i planpro-
jekt.67 Detaljplanens påverkan på miljön ska anges som stor, liten eller ingen. 
Därefter ska åtgärder tas fram som balanserar ingreppens negativa inverkan. 

65 Balanseringsprincipen – i Södertäljes fysiska planering, 2008-12-15. Från 
Samhällsbyggnadskontoret deltog i arbetsgruppen planarkitekt, exploateringsingenjör 
och stadsträdgårdsmästare. Miljökontoret representerades av kommunekolog, 
miljöstrateg och miljöinspektör. Arbetsgruppen kompletterades på tjänstemannasidan 
av stadsantikvarien vid Kultur- och fritidskontoret. Dessutom medverkade nio politiker i 
arbetsgruppen.

66  Ibid, sid 2.
67 Kulturmiljön uppträder i balanseringslistan under följande 12 rubriker; (1) riksintressen, 

(2) fornlämningar, (3) byggnadsminnen, (4) modernt kulturarv, (5) intressanta 
byggnader/ bebyggelsemiljöer, (6) äldre kulturlandskap, (7) landskapsbildskydd, (8) 
större odlingslandskap, (9) värdefullt landskapsrum/ stadsbild, (10) landmärken och 
(11) skönhet/ estetik/upplevelse samt om (12) nya element tillförs planområdet.
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Kompensationsåtgärderna ska sedan säkerställas i avtal med exploatören.68 
Så ser den praktiska tillämpningen ut av balanseringsfilosofin i Södertälje 
kommun.

2011 genomfördes en utvärdering av balanseringsprincipen i användning. 
Planeringsunderlagen sågs om otydliga av handläggarna med hänsyn till balan-
seringslistan. Den hade inte heller använts på ett systematiskt sätt i planprojek-
ten. Relationen mellan övergripande mål om hållbarhet och konkretiseringen 
i 12 rubriker i listan har upplevts som svårtolkat vid förvaltningen. Kritiken 
formuleras så här:

Balanseringslistan har använts i ett fåtal projekt och endast en av dessa 
detaljplaner har vunnit laga kraft. Anledningen till att balanserings-
listan inte har använts i fler planprojekt är att planhandläggarna har 
upplevt den svår att tillämpa. Detta då en del aspekter ska beskrivas uti-
från kvaliteter som inom det aktuella exploateringsområdet och andra 
aspekter ska beskrivas utifrån hur omgivningen påverkar området. 
Dessutom ska övergripande aspekter som t.ex. exploateringsprojektets 
klimatpåverkan beskrivas. Listan ger därmed ett spann på allt ifrån 
väldigt konkreta åtgärder för balansering av påverkan på värdefullt 
område till diffusa resonemang om exploateringens klimatpåverkan 
som är svåra att balansera inom ramen för det enskilda projektet.69 

Men det är inte bara kritik i utvärderingen. Balanseringslistan har haft positiva 
effekter genom att på ett pedagogiskt sätt beskriva hur detaljplaner påverkar 
landskapet. Ur denna synvinkel har listan uppskattats av politiker och tjänste-
män, även om arbetsmetoden upplevts som komplicerad och svår att tillämpa 
av planhandläggarna.  

Av utvärderingen framgår att regleringen av kompensation i avtal enbart 
prövats i ett fåtal planprojekt.70 Den geografiska avgränsningen av åtgärder till 
planområdet ses som ett hinder för kompensation. Kommunens möjlighet att 
träffa avtal med byggherrar om kompensation utanför planområdet begränsas 
enligt utvärderingen av lagen om offentlig upphandling och kommunallagen, 
som innehåller föreskrifter om likabehandling. Kommunen måste därför vara 

68  Ibid, sid 4. Exempel på avtal som tas upp är samverkansavtal som används i större 
planprojekt, planavtal inför upprättandet av detaljplaner, markanvisningsavtal som 
upprättas med offentliga byggherrar och exploateringsavtal när marken är privatägd.

69 Utvärdering av balanseringsprincipen, Södertälje kommun 2011-07-04, sid 2. 
70 Krav på förvaltning och skötsel av områden har varit svår att följa upp och ses som 

mindre lämpliga för reglering i planprocesser enligt utvärderingen.
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konsekvent i sin tillämpning av balansering i avtal med exploatörer (byggher-
rar). Lomma kommun har löst dilemmat genom att i 2010 års översiktsplan 
pekat ut särskilda kompensationsområden där värden och funktioner ska åter-
skapas.

Kommunens FoU-insatser i Södertälje har mött praktiska svårigheter och 
lagtekniska hinder. Slutsatsen i utvärderingen är att arbetet med kompensation 
behöver förenklas och vidareutvecklas. Det är en utmaning som antagits av 
Södertälje kommun. I samhällsbyggnadskontorets förslag till 2012 års översikts-
plan ingår kompensation som del i en balanserad planering.71 Ett ny reviderad 
balanseringslista har också tagits fram för att samordna behovsbedömningar 
av miljökonsekvenser och kompensationsåtgärder som syftar till balansering. 

Grundstrukturen i den nya samordnade checklistan har behållits med aspek-
ter i en kolumn och rubriker som karaktäriserar platsen, graden av påverkan och 
eventuella åtgärder. Avsikten är att listan ska ge en sammanfattande översikt 
över hur exploateringen påverkar planområdet (se fig. 7). Trovärdigheten i 
dessa bedömningar i planprojekt är beroende av att det finns ett bakomliggande 
kunskapsunderlag. 

Figur 7. Samordnad lista för behovsbedömning och balanseringsåtgärder vid Södertälje 
kommun.

71 Framtid Södertälje – förslag till ny översiktsplan 2012. Samhällsbyggnadskontoret 2011. 
Södertälje kommun. På sid 16 anges att kommunen ska tillämpa balanseringsprincipen 
för att säkerställa att hållbarhetsperspektivet beaktas, som är en metod för att 
uppmärksamma och väga de ekologiska, sociala, ekonomiska, kulturella och estetiska 
funktioner eller värden som riskerar att förloras vid exploateringen av ett område.
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Kommunen har sedan 2011 använt den nya förenklade checklistan för behovs-
bedömning och kompensationsåtgärder i planprocesser.72 Arbetet med check-
listan visar, trots allt, att steget från ett politiskt beslut om balansering som 
grundidé till ett effektivt verktyg för kulturmiljökompensation i planprojekt 
är långt. Det finns ett fortsatt stort behov av FoU-insatser. 

En viktig teori- och metodfråga som genomgången aktualiserar är om arbetet 
med kulturmiljökompensation ska vara kvalitativt och fallbaserade eller inriktas 
mot kvantifiering av information för sammanfattande redovisningar under 
generella rubriker i tabeller. Jag ser ett behov av en professionell kunskapsupp-
byggnad om kulturmiljökompensation som utvecklas via informativa exempel 
och belysande fall (Schön, 1983, Stake, 1995, Janek 1996, Johansson, 2007). 
Kompetens visar sig som en repertoar av fall som praktiker kan återanvända 
i nya uppdrag som bärande principer, handlingsregler och mönster för hur 
uppgifter kan hanteras. Det är kunskap i praktisk handling. Avgörande för 
tillämpningen av denna kunskapsteori är dess förmåga att leverera goda råd i 
valsituationer.

Kompensation i planprojekt
Förslag på kompensationsåtgärder från fyra konsultföretag ingår i översikten. 
Förslagen återfinns i uppdrag som kallas för kulturmiljöanalys, arkeologisk 
utredning och miljösekvensbeskrivning. Beställare av utredningarna är bygg-
herrar, exploatörer och tjänstemän vid kommunala förvaltningar. Gemensamt 
är att uppdragen speglar hur konsulter hanterar kompensation som professionell 
praktik i utredningsuppdrag. Uppdrag ingår i vanliga planeringssammanhang 
och kan därför antas förmedla en trovärdig bild av praktiken.

72  Manual till behovsbedömning och miljöbedömning – underlag för bedömning av betydande 
miljöpåverkan samt behov av åtgärder/balansering, Södertälje kommun, sid 5.
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Figur 8. Framsidan på tre konsultredningar som innehåller förslag på kompensationsåtgärder.

Redovisningen börjar med en kulturmiljöanalys som UV Bergslagen utfört 
inför planeringen av nya bostäder. Därefter kommer en arkeologisk utredning av 
Rio Kulturkooperativ, som företaget gjort som underkonsult till SWECO inför 
uppförandet av Vindkraftsverk, följt av en miljökonsekvensbeskrivning från 
Ramböll med anledning av utbyggnaden av ett verksamhetsområde i Sigtuna 
(Fig 8). Avslutningsvis redovisas ett utredningsuppdrag till Tema landskapsar-
kitekter från Svedala kommun i Skåne. Uppdraget har två inriktningar. Dels 
ska konsulten analysera kulturmiljön med anledning av planerad utbyggnad 
i ett område. Dels efterfrågar kommunen en utredning av kompensation som 
arbetsmetod i planeringen inklusive förslag till åtgärder. 

Kulturmiljöanalys i Örebro

2005 fick Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar 
(UV) i Bergslagen i uppdrag att genomföra en kulturmiljöanalys för Örebro 
kommun.73 Bakgrunden till uppdraget var planer på en stadsnära utbyggnad 
av bostäder. Uppdraget genomfördes i samråd med stadsbyggnadskontoret i 
ett planområde som har en landsbygdskaraktär. Bebyggelsen omfattar både 
moderna hus och torp från 1700- och 1800-talen. Kulturmiljön har i analysen 
delats in i fem olika karaktärer. I anslutning till respektive område rangordnas 
områdets kulturhistoriska värde samtidigt som kompensationsåtgärder föreslås:

•  Karlslundsåsen, ett område med moderna inslag som behållit sina agrar-
historiska strukturer. Högt kulturhistoriskt värde. Kompensations-

73  Kulturmiljöanalys – Tidigt planeringsunderlag, UV Bergslagen, Rapport 2005:1.
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åtgärder: 1) En omedelbar byggnadsinventering rekommenderas för hela 
området oavsett de framtida planerna. 2) Arkeologiska undersökningar 
om fornlämning berörs.

• Karlslundsåsen mellan Johandalsvägen och Mosåsvägen, ett område 
kraftigt påverkat av täktverksamhet. Lågt kulturhistoriskt värde. Kom-
pensationsåtgärder: 1) Dokumentation av bebyggelsen vid Karls borg om 
den inte kan rustas upp och bevaras. 2) Arkeologiska under sökningar 
om fornlämningar berörs.

• Skogsområdet i norr och nordöst, ett landskap med omväxlande tät och 
gles skog. Högt/ medel kulturhistoriskt värde. Kompensationsåtgärder: 
1) Dokumentation av bebyggelsen vid Karlsborg om den inte kan rus-
tas upp och bevaras. 2) Arkeologiska undersökningar om fornlämning 
berörs.

•  Moholm, ett område med aktivt jordbruk och sammanhållen gårdsmiljö. 
Högt kulturhistoriska värde. Kompensationsåtgärd: 1) Dokumentation 
av bebyggelsen om den inte tillåts ligga kvar. 2) Arkeologiska under-
sökningar om fornlämningar berörs.

•  Åker- och beteslandskapet, ett område med jordbrukslämningar och 
ett karaktärsskapande element. Högt/medel kulturhistoriskt värde. 
Kompensationsåtgärder: 1) Dokumentation av bebyggelsen om den inte 
får ligga kvar eller på annat sätt förändras kraftigt. 2) Inga värdefulla 
natur- och kulturmiljöer får allvarligt försämras på grund av otillräckliga 
hänsyn. 3) Arkeologiska undersökningar om fornlämningar berörs.

Enligt kulturmiljöanalysen kommer utbyggnaden av bostäder att resultera i en 
kraftig påverkan på landskapet. Åker- och betesmark exploateras för bebyggelse. 
Skogspartier försvinner och landskapet bryts upp i mindre rum som begränsar 
den fria rörligheten. Även om alla värden inte går att spara så föreslår utredningen 
en serie åtgärder för att gottgöra ingreppen i kulturmiljön. Förslag om arkeologisk 
förundersökning med kunskapsförmedling redovisas som kompensationsåtgärd 
i analysen.74 Men arkeologiska undersökningar är inte kompensationsåtgärder 
enligt Kulturmiljölagen. Förutom arkeologiska undersökningar är det dokumen-
tation av bebyggelse som lyfts fram av UV Bergslagen som kompensationsåtgär-
der. Det rör sig om övergripande förslag på kompensation som måste preciseras i 

74 Ibid, sid 28.
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tid, omfattning och innehåll i ett fortsatt utredningsarbete. Kulturmiljöanalysen 
anger bara inriktningen på kompensationsåtgärderna. En allmän princip kan 
formuleras från detta fall: Ju tidigare i planeringsprocessen som kompensation 
redovisas desto generellare blir de föreslagna åtgärderna med åtföljande behov 
av förtydliganden senare i planprojektet.

Vindkraft i Skottfjäll

2009 fick Rio Kulturkooperativ i uppdrag av SWECO att göra en arkeo-
logisk utredning.75 Bakgrunden till utredningsuppdraget var att Lysekils 
Energi AB planerade att bygga 13 vindkraftsverk med tillhörande vägar på 
Skottfjället, som är ett kulturlandskap i Munkedal och Lysekils kommuner. 
Rio Kulturkooperativ genomförde uppdraget som en kulturhistorisk dokumen-
tation med en särskild arkeologisk utredning som del i tillståndsprövningen 
av vindkraftsverken. De kulturhistoriska lämningarna i området bestod av 
två boplatser; dels lämningar från stenåldersboplatser och dels torplämningar 
från slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Den västra delen av området var 
utpekad som riksintresse för kulturmiljövården. Den sydöstra delen gränsade 
mot en kulturmiljö som ingick i Lysekil kommuns kulturminnesvårdsprogram. 
Sammanlagt 120 lämningar fanns registrerade vid fältarbetet. 

Kompensationsåtgärder
Den kulturhistoriska dokumentation ser planerna på 13 vindkraftsverk som ett 
betydande intrång i landskapet. Som kompensation för skadorna på områdets 
kulturvärden föreslås följande fyra åtgärder:

•  Sammanställning av befintlig kunskap, främst hembygdsföreningarnas 
torpinventeringar, för publicering och popularisering i karta med text 
över Skottefjället.

•  Skyltning på plats vid de torp som berörs av vägdragningar och verks-
platser.

•  I det fall som planerad väg påverkar torpen Dalen, Dammen eller 
Dammeliden bör extra kompensationsåtgärder utföras.

•  Konkretisering av förslagen på kompensationsåtgärder i miljökonse-
kvensbeskrivningen.

75  Vindkraft på Skottfjället. Arkeologisk utredning inom Munkedals och Lysekils kommuner, 
Rio Kulturkooperativ.
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På samma sätt som vid utbyggnaden i Örebro behöver förslagen till kompensa-
tionsåtgärder utredas vidare och innehållsmässigt förtydligas. Så till exempel 
anger Rio Kulturkooperativ att extra kompensationsåtgärder bör vidtas om 
särskilda hänsyn uteblir vid exploateringen. Det kan gälla dokumentation/
utgrävning av någon eller några påverkade torplämningar (Dalen, Dammen 
eller Dammeliden). Skottefjällets torpmiljöer är besöksmål för friluftslivet 
och en värdefull kulturmiljö, ett allmänt intresse som bör tas tillvara, enligt 
konsulten.

Grunden till föreslagna kompensationsåtgärder är bedömningar av hur 
exploateringen påverkar landskapets kulturhistoriska värden, visuellt och fysiskt 
genom vägdragningar och uppförandet av 13 vindkraftverk. Åtgärderna i utred-
ningen framträder som förhandlingsutspel snarare än genomarbetade förslag 
och kräver bearbetning i ett fortsatt uppdrag. Det är typiskt för utredningar 
i tidiga planeringsskeden. I detta fall skriver dessutom konsulterna att kom-
pensationsåtgärderna behöver konkretiseras i en miljökonsekvensbeskrivning. 
Men det var inte ett förslag som tilltalade exploatören. Energibolaget bytte ut 
konsulten och valde att anlita ett annat företag som inte ställde krav på kom-
pensation vid utbyggnaden av vindkraften i området. Enligt den nye konsulten 
räckte det med allmänna hänsyn vid exploateringen, vilket indirekt säger något 
om svårigheten för konsulter att driva frågor om kompensation i uppdrag.

Kombiterminal i Sigtuna kommun

2011 presenterade Ramböll en miljökonsekvensbeskrivning för utbyggnad av en 
terminal i Sigtuna.76 Utredningen innehåller ett antal förslag på åtgärder som 
ska förebygga skador och kompensera för exploateringens negativa påverkan 
i landskapet. Uppdragsgivare är Rosenbergs Exploaterings AB. Företaget vill 
uppföra en terminalbyggnad i ett verksamhetsområde. Terminalen ligger nära 
Arlanda, E4 och Ostkustbanan, som är tre riksintressen för kommunikation. 
Byggnaden ingår i en större exploatering som tillskrivs kommunalt, regionalt 
och nationellt intresse. 

Planer på en ny terminalbyggnad medför en kraftig påverkan på kultur- 
och naturmiljön i området. Syftet med uppdraget till Ramböll var att få fram 
en miljökonsekvensbeskrivning som kunde föra in ett miljötänkande tidigt i 
planprocessen till stöd för en hållbar utveckling av området. Enligt förslaget 
till detaljplanen ska områdets norra delar bebyggas. De södra delarna avsätts 

76  MKB för detaljplan, Rosersberg södra industriområde, del 2, Ramböll.
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till allmän platsmark. Planområdet innehåller flera natur- och kulturmiljö-
värden. En å med skyddsvärda arter har pekats ut som nationellt värdefull ur 
natur-, kultur- och fiskerisynpunkt. Det finns en kulturhistoriskt intressant 
omgivning genom Rosenbergs slott och Vallstanäs säteri. Slottet var en gång 
i tiden omgivet av jordbruk med gods och gårdar. Längs den gamla riksvägen 
finns rester av en allé och en stenmur i landskapet. 

Kompensationsåtgärder
Planförslaget medger en exploatering av marken med helt nya bebyggelsestruk-
turer som avviker från tidigare kommunikationsstråk. Spåren från det kultur-
historiska landskapet kommer att försvinna. I miljökonsekvensbeskrivningen 
noterar därför Ramböll att det inte räcker med skadeförebyggande åtgärder för 
att avhjälpa detaljplanens negativa påverkan på natur- och kulturmiljön. Som 
kompensation föreslår Ramböll följande åtgärder:

•  Kommunen avser att genom naturvårdsavtal säkra ett sammanhäng-
ande område med höga naturvärden, redovisat i en naturinventering.

•  En utsiktsplattform ska anläggas för att tillgängliggöra Verksdalen.

•  Betesmarker ska restaureras i anslutning till den fågelrika åmynningen.

•  Uppföljning och kontroll av kompensationsåtgärder vid ån.

•  Flyttning av stenmur till lämplig plats i området.

•  Uppsättning av informationsskyltar vid utgrävningar av fornlämningar.

•  Friluftslivet ska främjas. En befintlig strandbod ska iordningsställas. 
Kommunen har för avsikt att restaurera ett elljusstråk och utreda ytter-
ligare åtgärder. 

Det är svårt att i miljökonsekvensbeskrivningen utläsa exploatörens ansvar för 
planeringen och genomförandet av kompensationsåtgärderna. Kommunen 
ska se till att ingreppen i natur- och kulturmiljön balanseras, vilket förutsätter 
överenskommelser i ett exploateringsavtal. Genom demontering, flytt och åter-
uppbyggnad av stenmur ska kulturvärden behållas i området tillsammans med 
uppsättning av informationsskyltar vid fornlämningar. I övrigt är kulturarvet 
osynligt i redovisningen av kompensationsåtgärder. Bebyggelsens värden har 
inte undersökts ur kulturmiljösynpunkt av konsulten i uppdraget, vilken kan 
förklara dess underordnade roll vid redovisningen av kompensationsåtgärder 
i miljökonsekvensbeskrivningen. 



85

Figur 9. Framsida på en konsultrapport som tar upp kompensation  
som metod och åtgärd i ett plan- och byggprojekt.

Planprojekt i Svedala

2011 lade Tema landskapsarkitekter i Malmö fram förslag på metod för arbetet 
med kompensation inför planerna på en stor hotell-, konferens- och badanlägg-
ning.77. Byggprojektet omfattar 400 hotellrum och 300 lägenheter i anslutning 
till en golfbana. Uppdragsgivare var Svedala kommun. Konsulten utgick i 
uppdraget från 1) balanseringsprincipen, 2) kommunala styrdokument och 3) 
landskapskonventionen. Kommunen efterfrågade en arbetsmetod för balan-
sering av påverkan från exploateringen i detaljplaneprocessen och konkreta 
kompensationsåtgärder. Regleringen av kompensationsåtgärderna skulle ske i 
ett exploateringsavtal. Metoden som konsulterna föreslår innehåller åtta steg: 

•  Steg 1: Genomför förenklad landskapsanalys.78

•  Steg 2: Stäm av landskapsanalysen i dialog med brukare för att få fram 
sociala värden och funktioner.

•  Steg 3: Inventera ekologiska funktioner, rekreativa värden samt kul-
turmiljövärden.

•  Steg 4: Genomför kontroll mot relevanta styrdokument.

77  Kompensationsåtgärder Bara Söder, 2012-02-03, Svedala kommun.
78 Landskapsanalysen utgår från Kevin Lynch metod för att beskriva och analyser av 

stadsmiljö. Metoden innehåller följande fem kategorier; 1) stråk (path) avser betydande 
förflyttningsleder, 2) barriär/kant (edge) avser upplevelsemässiga hinder, 3) platser 
(node) avser knut- och mötespunkter, 4) distrikt (district) avser ett sammanhållet 
område med en homogen karaktär, 5) landmärke (landmark) avser upplevelsemässigt 
signifikanta element i landskapet som synliga på stort avstånd och som därför fungerar 
som orienteringspunkter.
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•  Steg 5: Analys av ingrepp och påverkan genom förslag i en skala med 
tre grader (stoppljusmodellen); rött ”allvarlig skada”, gult ”negativ 
påverkan” och grönt ”ingen påverkan”.

•  Steg 6: Analysera vilken kompensationsmetod som passar till förlorad 
funktion.

•  Steg 7: Ta fram förslag på lämpliga åtgärder för ökad balansering.

•  Steg 8: Bedöm om ökad balansering uppnåtts och redovisa utfallet i 
stoppljusmodellen.

Resultatet av metoden sammanfattas i två olika tabeller som beskriver hur kon-
ferens-, hotell- och badanläggningen förändrar kulturmiljön. Fornlämningarna 
i området är daterade från yngre stenåldern till nyare tid. Den östra delen 
innehåller ett riksintressant odlingslandskap som kontinuerligt brukats sedan 
förhistorisk tid. På platsen finns ett tegelbruk med mangård, ekonomibyggna-
der, arbetarbostäder och trädgård. Enligt konsulten är det en kulturhistoriskt 
värdefull miljö som bildar en helhet. Tegelbruket har ett samhällshistoriskt 
värde. Mangårdsbyggnaden ska dock rivas. Också trädgårdsanläggningen 
försvinner. Ekonomibyggnaderna har delvis integrerats i den nya anläggningen. 
Arbetarbostäderna påverkas, men ska behållas. 

Kulturmiljökompensation
Konsulten konstaterar att exploateringen får negativa konsekvenser för tegel-
bruket som kulturmiljö. Ingreppet behöver balanseras med kompensationsåt-
gärder. Utredningen redovisar ett antal åtgärder som syftar till att säkerställa 
det kulturhistoriska värdet hos byggnader, vägar och trädgård. Förslagen sam-
manfattas i en tabell på följande sätt:

•  Ingen breddning av Spångavägen bör ske.

•  Trafiken begränsas till ”endast behörig” genom trafikhinder anpassade 
till miljön.

•  Trafikmiljön genom allén ska vara samlad.

•  Allén ska sparas och kompletteras dvs. förlängas upp till Malmövägen 
enlig förslag.

•  Säkerställa att ytterligare förfall av kulturmiljön begränsas genom tillsyn 
och lagstiftning.

•  Utföra byggnadsantikvarisk undersökning av byggnadernas skick.
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•  Slå fast skyddsbestämmelser och rivningsförbud i detaljplanen (mini-
mering av påverkan).

•  Införliva de äldre byggnaderna i hotell- och badanläggningen; låta äldre 
och modern arkitektur berika varandra och berätta en historia.79

•  Kompensera påverkan genom att låta (den nya anläggningen) ta 
utgångspunkt i traditionella och tidstypiska trädgårdsmiljöer från tiden 
för växtval till föreslagen park.  

Begreppet kompensation används i utredningen på två sätt. Dels som uttryck för 
en arbetsmetod i detaljplaneringen. Dels som avgränsade åtgärder för att repa-
rera skador på kulturarvet. Det är en allmänt accepterad begreppsanvändning. I 
förslagen till åtgärder finns en glidande skala som går från hänsyn, anpassning 
till skydd, förvaltning, förbud, utredning och ersättning. Genomförandet av 
kompensationsåtgärderna antas reducera exploateringens negativa inverkan 
på tegelbruksmiljön, men målet att bibehålla kulturvärdena uppnås inte fullt 
ut. Det blir en kvarstående skada i konsultens tabell som får en gul markering 
(negativ påverkan). Ett annat problem i tillämpningen av balanseringsprincipen 
är den oklara övergången från hänsyn och anpassning för att minimera påverkan 
till stöd och ett återskapande av kulturvärdet. Miljökonsekvensbeskrivningen 
på kommunens hemsida innehåller inte heller några preciseringar av kompen-
sationsåtgärderna och deras förmåga att balansera ingreppet i kulturmiljön.80 
I 2010 års översiktsplan för Svedala kommun är kompensationsåtgärderna 
begränsade till exploateringar av områden med naturvärden.81

Forskning och kulturmiljökompensation
Jämfört med konsultuppdrag ger forskning större utrymme för ett kritiskt 
förhållningssätt till behandlingen av kulturmiljön i samhällsplaneringen. 
Forskningens frihet har emellertid inte utmynnat i en rik tillgång till veten-
skapliga resultat som belyser villkoren för kulturmiljökompensation vid 
exploateringar. Samma skevhet som finns i arbetet med kompensation hos 
byggherrar, statliga myndigheter och kommunala förvaltningar återkommer 

79 I förslaget till åtgärder ingår att exploatören ska undvika rivning av mangårdsbyggnaden 
genom att flytta hela den föreslagna hotell- och badanläggningen till ett nytt läge väster 
om Spångaholmsbäcken.

80  Bara Söder, detaljplan. Svedala Kommun.
81  Svedala Översiktsplan 2010. Svedala kommun. Se sid 63 som tar upp kompensations-

åtgärder vid exploateringar som skadar naturvärden.
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inom akademierna. Forskningsintresset vid universitet och högskolor fokuse-
rar på ekologisk kompensation, även om EU:s direktiv om miljöbedömning 
(2001/42/EG) föreskriver att planer och program ska inkludera bedömningar 
av konsekvenser för hälsa, miljö och kultur. 

Den akademiska kunskapsproduktionen på området visar sig som doktors-
avhandlingar, vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, expert utredningar 
och examensarbeten. Exempel på teman som tagits upp är kompensation i 
miljökonsekvensbeskrivningar, strategier för balansering i planprocesser  
och ersättningsformer. Ur kompensationssynpunkt framstår akademiernas 
intresse som begränsat. Jag har enbart funnit en handfull vetenskapliga  
publikationer som ger en fördjupad bild av kulturmiljökompensation. 
Kunskapsöversikten avslutas med sammanfattande slutsatser från genomgången  
av dokument. Diskussionen är tematiserad i fördelar, risker och utmaningar 
för samhällsplaneringen.

      
LUNDS UNIVERSITET

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Institutionen för Kulturgeografi och 

Ekonomisk Geografi 
ISBN 978-91-7473-687-8
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Att skapa plats och göra rum
Den rumsliga avgränsningen av olika värden är ett centralt inslag i modern 
planering och miljövård, inte minst i omsorgen om olika historiskt betingade 
värden. Vid sidan av att bevara olika värden har avgränsningen av till exempel 
fornlämningar, naturreservat och riksintressen också inneburit att ytor blivit 
tillgängliga för andra funktioner. Avgränsningen av det historiska värdet har 
därför också en politisk dimension. Det moderna planeringssystemet har med 
tiden kommit att bli allt mer ifrågasatt. Kritiken har till stor del riktats mot den 
sektorsvisa uppdelningens konsekvenser och förutsättningarna för en hållbar 
landskapsutveckling, men handlar också om den ideologiska och moraliska grun-
den för att administrera landskapets värden. Arbetet med avhandlingen har, med 
utgångspunkt i den så kallade kritiska realismen och tidsgeografin, syftat till en 
kritisk analys av hanteringen av historiska landskapsvärden i svensk miljövård och 
planering. Arbetets empiriska grund utgörs av ett antal fallstudier av faktiska 
platser som varit föremål för olika planeringsåtgärder för att skydda, bevara eller 
utveckla platsens historiska värden, samt kvalitativa analyser av lagstiftning, 
policydokument och andra texter. Resultaten av analyserna tydliggör dels hur 
olika värden formas som administrativa objekt genom olika former av represen-
tation och dels hur avgränsningen av olika värden bidrar till att tillgängliggöra 
landskapet för det samtida samhällets ändamål.

 

Figur 10. Framsidan på tre refererade rapporter, ett examensarbete och två doktorsavhandlingar.

Länsstyrelsen handläggning

Tove Hägglund (2012) har i sitt examensarbete undersökt hur länsstyrelsen 
handlägger kompensation vid intrång i allmänna intressen som kräver dispens 
eller tillstånd enligt Miljöbalken, 16:9. 82 Motivet till undersökningen är att 
den till synes så användbara paragrafen sällan tillämpats. Examensarbetet 
innehåller två delar; 1) intervjuer med 16 tjänstemän vid länsstyrelsen som tar 
upp handläggarnas attityder till kompensation, samt 2) en genomgång av 25 

82  Hägglund, T. (2012). Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9§. Umeå Universitet.
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beslut (ärenden) hos 9 länsstyrelser. En majoritet av handläggarna uppgav att 
man saknade riktlinjer för bedömning av ansökningar och bara undantagsvis 
ställde krav på kompensation med stöd av Miljöbalken 16:9. Endast en inter-
vjuperson uppgav att länsstyrelsen tagit fram ett systematiskt underlag som 
preciserade när kompensationsåtgärder bör aktualiseras. Det gäller ansökningar 
som avsåg exploatering i biotopskyddade områden. 

En grundläggande svårighet i handläggningen av kompensationskrav hos 
länsstyrelsen var bristen på vägledning och praxis. Tjänstemännen ansåg att 
lagen innehöll alltför tvetydiga begrepp. Skillnaden i lagstiftningen mellan 
försiktighetsåtgärder, skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder uppfatta-
des som oklar och bidrog till osäkerhet i handläggningen. Däremot var alla 
intervjupersonerna positiva till möjligheten att ställa krav på kompensation med 
stöd av miljöbalken 16:9. Så var fallet även om paragrafen sällan utnyttjades. 
Trots det ansåg handläggarna att kompensation var ett framåtsyftande arbets-
sätt med stor potential.83 Risken för att kompensationskrav skulle utvecklas 
till skadeköp bedömdes som relativt låg.

Hägglunds genomgång av 25 ärenden med beslut om kompensation ger en 
kompletterande bild av handläggningen. 20 av 25 beslut handlade om tillstånd 
och dispens vid ingrepp i skyddade områden. En majoritet av dessa ärenden 
avsåg kompensation vid skador på biotopskydd (15 beslut). Övriga ärenden 
utgjordes av exploateringar i Natura 2000-områden (4 beslut), tillstånd för 
exploatering av naturreservat (3 beslut), dispens från strandskyddsbestämmelser 
(3 beslut), dispens från artskyddsförordningen (2 beslut), markavvattning (2 
beslut), tillstånd för vindkraft (2 beslut) och övrigt (1 beslut). Det vanligaste 
allmänintresset i beslutsprotokollen var ekologiska värden (23 av 25 beslut). I 
några ärenden ingick sociala värden och ekonomiska aspekter i allmänintresset 
(6 beslut): Det var vid exploateringar i områden som resulterade i förluster för 
friluftslivet eller ingrepp som hade en negativ inverkan på landskapsbilden. 
Kulturmiljön som ett allmänt intresse syns inte i besluten.

83 Denna positiva inställning till regler om kompensation strider mot hur Länsstyrelsen i 
Västernorrland uttalar sig i ett yttrande 2014-01-10. Det har varit förenat med betydande 
svårigheter att hitta lämpliga kompensationsåtgärder vid intrång i naturmiljöer. 
Länsstyrelsen är tveksam till kompensation av tre skäl. 1) Krav på kompensation sätter 
en hämsko på utvecklingen. 2) Arbetet med kompensation riskerar att dra resurser inom 
myndigheten, som kan användas på ett bättre sätt. 3) Kompensation kan resultera i stora 
kostnader för den som vill starta och driva verksamhet. Länsstyrelsen i Västernorrland 
ger uttryck för ett kritiskt perspektiv som delvis strider mot handläggarnas uppfattning i 
Hägglunds examensarbete.
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I 24 av 25 beslut kunde Hägglund definiera kompensationsåtgärderna som 
ekologisk kompensation eller miljökompensation. Begreppet miljökompen-
sation används för ersättning vid förluster av sociala och ekonomiska värden 
(rennäring, friluftsliv och landskapsbild) medan ekologisk kompensation reser-
veras för åtgärder som enbart syftar till att ersätta skador på djur och natur.84 
Utifrån denna definition föreskrev länsstyrelsen ekologisk kompensation i en 
majoritet av fallen (17 beslut). Övriga 8 ärenden innehåll miljökompensation.85 
Enligt Hägglund gick det att utläsa kompensationsstrategin i de ofta svårtol-
kade beslutsprotokollen. Kompensationsåtgärderna vid intrång i biotopskydd 
gick normalt antingen ut på att ersätta förlorat objekt med liknande funktion 
eller så syftade åtgärden till att gottgöra den skadade platsen. 9 av 25 beslut 
hos länsstyrelsen hade förenats med krav på kontrollprogram, skötselplan och 
återrapportering. En majoritet av fallen saknade således krav på uppföljning. 
Kompensationsåtgärdernas förmåga att återskapa förlorade funktioner och 
värden framstår inte som en prioriterad arbetsuppgift hos länsstyrelsen.

    

Göran Cars
Thomas Kalbro

Hans Lind

BEFOLKNINGEN ÖKAR SNABBT i Sveriges tillväxt
regioner och behovet av bostäder är stort. Det finns 
många brister i infrastrukturen. Om detta pågår en 
intensiv diskussion och det finns många förslag på vad 
som behöver göras. 

Här tas ett helhetsgrepp på det svenska systemet 
för planering och genomförande av bostads och 
infrastrukturbyggande. Olika aktörers roller analyseras. 

• Hur påverkas planeringsprocessen av medborgarna? 
• Vad innebär rätten att överklaga besluten? 
• Vilken betydelse för byggandet har de kommunala 

markanvisningarna och plan och bygglagen? 
• Hur fungerar processen med att utse riksintressen? 
• Hur ska samspelet mellan kommun, region och stat 

se ut? 
• Hur ska hållbart samhällsbyggande komma in i 

planeringen och beslutsfattandet?

Författarna presenterar elva förslag för en effektivare 
planprocess för bostäder och infrastruktur.

Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind är 
professorer vid Kungliga Tekniska högskolan. 
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MILJÖKOMPENSATION

Jesper Persson

Idag finns krav på miljökompensation i en rad EU-
direktiv liksom i miljöbalken. Trots det har miljökom-
pensation inte fått någon större uppmärksamhet. 
Detta är synd framför allt då kompensation riktar in 
sig på att skapa och utveckla miljövärde, snarare än 
att som miljökonsekvensbeskrivningar bara analy-
sera konsekvenserna av ingrepp.
 Denna bok behandlar miljökompensation som 
gottgörelse för skador på miljövärden. Exempelvis 
i samband med byggandet av nya bostäder eller  
vägar. Men miljökompensation handlar inte bara 
om ekologi utan även om etiska principer som män-
niskors delaktighet i att utveckla sitt landskap, att 
förorenaren skall betala och om att föra in en social 
dimension i vårt sätt att se på naturen. Detta har på-
talats i både den Europeiska landskapskonventionen 
och i Riodeklarationen.
 Du får här en introduktion till begreppet miljö-
kompensation, som förhoppningsvis kommer att  
inspirera till mer läsning, reflektion och debatt om 
hur miljökompensation bäst skall användas.

Jesper Persson. Civilingenjör, Tekn. Dr. och Docent 
i landskapsplanering. Disputerade i miljövetenskap 
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Figur 11. Framsidan på forskningsbaserade publikationer som diskuterar kompensation.

Kompensation som led i en hållbar utveckling

I boken MKB – perspektiv på miljökonsekvensbeskrivning behandlas ekolo-
gisk och miljömässig kompensation. Kulturmiljön finns med i bakgrunden. 

84 Det är en definition på ekologiskt kompensation som skiljer sig från Naturvårdsverkets 
bredare begreppsanvändning. Här ingår sociala aspekter i ekonomisk kompensation.

85 Här ingår ett beslut om uppskjuten kompensationsåtgärd.
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Avsnittet om kompensationsåtgärder har skrivits av Erik Skärbäck och Kristina 
Rundcrantz (2007), två välkända forskare på området.86 Forskarna definierar 
kompensation som ett sätt att ”eliminera ett projekts negativa konsekvenser genom 
att använda konkreta åtgärder.”87 Det är en vid definition som kopplas till en 
avsiktsförklaring. Syftet med åtgärden är att de skador som projektet ger ska 
avhjälpas, så att balans uppnås. Nyckelordet är balans. Kompensation blir i 
detta perspektiv både ett verktyg för att upprätthålla ekologiska funktioner i 
samhället och en metod för att motverka en fortgående utarmning av landska-
pet i kommuner. Den etiska principen bakom idén om balansering är tydlig: 
Exploateringar som skadar miljön ska ge tillbaka motsvarande funktioner 
och värden till landskapet. Kompensation ses som ett sätt att säkerställa bio-
logisk mångfald i ett kulturlandskap utsatt för mänsklig påverkan. Åtgärder 
som bevarar ekosystemets bärkraft ser författarna som bidrag till en hållbar 
utveckling i ett postindustriellt samhälle. Begreppet kompensation i denna 
övergripande planeringfilosofi är både verktyg och metod för framtagning av 
konkreta åtgärder i planprojekt.    

Jesper Persson (2011) tar upp för- och nackdelar med balansering i boken 
Att förstå miljökompensation, som är resultat av ett forskningsprojekt. Ett pro-
blem som Persson redovisar är att kraven på kompensation ger kostnader i 
projekt. Byggherren måste betala för utredningar och åtgärder som syftar till 
att återställa miljön. För myndigheter tillkommer kostnader för utökad hand-
läggning och kontroll av villkor i tillståndsbeslut. Kompensation framstår i 
detta perspektiv som ett hinder för samhällsutvecklingen. En annan del av 
kritiken går ut på att idén om kompensation omvandlar landskapet till en 
ekonomisk resurs med utbytbara värden. Skador på natur- och kulturmiljöer 
ersättas med andra värden. Mark tas i anspråk som borde ha undantagits från 
exploatering. Men krav på kompensationsåtgärder kan även få motsatt effekt, 
att exploatörer avstår från fördyrande ingrepp och väljer att lokalisera projekten 
till andra mindre känsliga platser. Det leder till bättre måluppfyllelse i samhälls-
planeringen. Att kombinera projekt med krav på rekonstruktion av kvaliteter 
som utmynnar i balans, sammanfaller med övergripande mål om hållbarhet. 
Genom kompensationsåtgärder behåller i detta fall natur- och kulturmiljöerna 
sina värden och ekologiska funktioner i landskapet. Enligt förkämparna är det 

86  Skärbäck, E. & Rundcrantz, K., 2007. Kompensationsåtgärder i Wallentinus, H-G (red) 
MKB – perspektiv på miljökonsenvensbeskrivning. Pozkal i Polen: Studentlitteratur.

87  Ibid, sid 295.
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en ”win-win” lösning i samhällsplaneringen. 
Persson belyser kontextens betydelse för hur kompensation tolkas och förstås 

i forskningen utifrån ett ekologiskt perspektiv. Det är bra. Men att se landskapet 
genom ekologins synfält gör det samtidigt svårt att förstå kompensationsbegrep-
pet utifrån kulturmiljöns antikvariska diskurs. För Skärbäck och Rundcrantz 
(2007) är kompensation en metod för att säkerställa kommande generationers 
rätt till en god och hälsosam miljö. Det är ett verktyg i samhällsplaneringen 
som syftar till att upprätthålla landskapets ekologiska egenskaper. Om inte nya 
kvaliteter tillförs landskapet riskerar exploateringar att resultera i en fortlöpande 
utarmning av ekologiska funktioner och värden i kulturmiljön. 

Principen om kompensation, som ett sätt att undvika nettoförluster genom 
att återskapa motsvarande funktioner och värden, har illustreras av Tove 
Hägglund och Anders Enetjärn (2014) i en grafisk modell.88 Den ser ut så här:

Figur 12. Modell som illustrerar skadelindrande och kompenserande åtgärder orsakade av 
exploatering i landskapet. (Hägglund och Enetjärn, 2014)

Skärbäck och Rundcrantz (2007) noterar att det inte går att rekonstruera exakt 
samma egenskaper som skadas vid ingrepp i landskapet. Ett återskapande av 
liknande kvaliteter måste därför accepteras. Samtidigt kan kompensationskrav 
skapa en ny ingång till förhandlingar i planprojekt och ansökningar om till-

88  Hägglund, T & Enetjärn, A., 2014. Ekologisk kompensation – Sammanställning från två 
nationella konferenser. Trafikverket, Publikationsnummer 2014:064
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stånd för exploatering. En utveckling mot ekonomisk kompensation befaras 
om bevarande och kompensation hanteras under olika skeden i planerings-
processen. Också bristen på föreskrifter om kompensation i lagstiftningen 
tas upp som ett problem i forskningen. Kulturmiljölagen har inga regler om 
kompensation. Inte heller Plan- och bygglagen ställer krav på kompensation i 
planprojekt som skadar natur- och kulturmiljön. Reglerna om kompensation 
finns i Miljöbalken, en lag som enligt Peggy Lerman (2014) legitimerar en 
gradvis försämring av miljön. Exploateringar tillåts om skadorna i landskapet 
utjämnas i sitt sammanhang, eller om det inte är möjligt, ersätts på annan 
plats med annan funktion. Avvägningen sker i tillståndspliktiga projekt. Om 
det inte finns någon som hävdar att kulturmiljön är ett allmänt intresse i 
Miljöbalken och ställer krav på kulturmiljökompensation blir avvägningen 
skev. Och intressen som saknar företrädare i projekt får svårt i en förhand-
lingsorienterad planering som sker i slutna rum. 

Från bevarande till skapande av värden av Krister Olsson (2003) är en dok-
torsavhandling som tar upp relationen mellan kulturvärde och kommunal 
planering. Det framväxande kunskapssamhället ställer professionella planerare 
inför nya utmaningar. Så till exempel behöver kulturmiljöns kollektiva nytta 
tydliggöras och frågan om skapande av värden ställas i centrum för planpro-
cesser. Olsson påpekar i avhandlingen att begreppet kulturmiljö introduceras 
1987 i samband med propositionen Kulturmiljövård. Det är ett begrepp med 
en vid innebörd som definieras i användningen. 

Hur ska kulturmiljöns värden ta plats i planeringsprocessen? Några svar 
i denna kunskapsöversikt har varit 1) utveckling av kunskapsunderlag med 
krav på kompensation, 2) antikvarisk kompetens i projekt, 3) integrering av 
kulturvärden i planeringsprocessen genom avtal, detaljplaner och uppföljning 
av överenskommelser och 4) Politiska ställningstaganden i översiktsplaner och 
kommunala styrdokument. Makten över genomförandet ligger hos marknaden, 
politiken, myndigheter och professioner (experter). Ju tidigare som kulturmiljön 
kommer upp till diskussion i planeringen desto större är möjligheten att dess 
värden tas tillvara. Det är ett av råden från Göteborgs kommun. Enligt policyn 
ska kraven på kompensationsåtgärder presenteras i ett tidigt skede för att skapa 
förståelse hos byggherren för behovet av en balanserad samhällsplanering.
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Redan vid startmötet till detaljplanen eller programmet ska frågan 
om kompensationsåtgärder tas upp. Även exploatören bör vara med i 
diskussionen i ett tidigt skede för att uppnå en större förståelse för och 
enighet kring eventuella kompensationsåtgärder.89

Krister Olsson (2005) hävdar att effektivitet är ett primärt mål i kommuna-
la planeringsprocesser som begränsar kulturmiljöns roll.90 Formella samråd, 
öppna för medborgare och remissinstanser, reduceras till ett förfarande som 
godkänner beslut som i praktiken redan tagits i ett annat sammanhang. I 
en sådan planeringsprocess blir krav på kulturmiljökompensation ett svår-
tolkat allmänintresse sent i planprojekten som är problematiskt att samord-
na med planerad exploatering av marken. Handlingsutrymmet begränsas. 
Kompensationsåtgärder styrs in mot mindre förändringar. Syftet med plan-
uppdraget är att göra marken tillgänglig för exploatering – inte att bygga en 
ny kulturmiljö. Uppdraget till tjänstemännen i kommunen ska utmynna i 
en detaljplan. Det är kärnan i planuppdraget. På vilket sätt kan kulturmiljön 
omvandlas till resurs i en sådan planeringsprocess? 

Att skapa plats och göra rum av Carl Johan Sanglert (2013) är en doktorsav-
handling som tar upp relation mellan landskap och kulturmiljökompensation i 
samhällsplaneringen. Enligt Sanglert utmärks det postmoderna landskapet av 
lokala perspektiv, delaktighet, marknadsanpassning och regional konkurrens. 
Planering, byggande och förvaltning av kulturmiljövärden sker i spänningsfältet 
mellan privata initiativ och offentlig sektor. Det postmoderna landskapet repre-
senterar en övergripande helhet som är svår att inordna i planeringsprocesser 
som söker mätbara och kvalitetssäkrade lösningar på avgränsade problem. 
Föreställningarna om rationalitet är i detta perspektiv ett hinder för utveckling 
av kulturmiljökompensation.

Sanglert hänvisar i avhandlingen till studier som menar att kulturmiljön 
uppträder på två olika nivåer i planeringen.91 Dels finns kulturmiljön på en 
platsspecifik nivå med tydligt definierade värden i form av fornlämningar, kul-
turreservat och riksintressen. Kulturmiljön är i detta fall geografiskt avgränsad 
till bestämda områden i planprojekt. Dels återfinns kulturmiljön på en generell 

89  Kompensationsåtgärder för natur och rekreation, Sid 15
90  Krister Olsson, 2005, Bevarande eller skapande av värde? Kulturmiljövården i 

kunskapssamhället i (Red) Aronsson & Hillerström, Kulturarvets dynamik. Linköping: 
Tema kultur och samhälle, Skriftserie 2005:2, Linköping Universitet.

91  Sanglert, C. J., 2013. Se sid 17.
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nivå som historiska värden av helheter i bebyggelse och landskap. Resultatet ger 
en skillnad i planeringsförutsättningar som sammanfaller med uppdelningen av 
kulturmiljön i skyddade områden respektive vardagslandskap. Enligt Sanglert 
leder den professionella logiken i planprojekt till precisering av kulturmiljöns 
värden och platsspecifika kompensationsåtgärder. Kommunernas sökande 
efter enkla metoder med redovisning av kompensationsåtgärder i tabellform 
svarar mot denna problematik. Kulturmiljön som helhet är svår att hantera i 
en traditionellt organiserad samhällsplanering. 

Hans Antonson (2003) ser konturerna av ett paradigmskifte i det antikva-
riska landskapet. Han ifrågasätter Riksantikvarieämbetets ”ålderdomliga” för-
ståelse av kulturvärden i samhället där objekt blir intressantare och värdefullare 
på grund av ålder. Antonson argumenterar för att 1900-talets industrisamhälle 
med radiomaster, kraftledningsstolpar, motorvägar, motell, silos, industrispår är 
kulturarv med potentiella värden lika viktiga för bevarande som anläggningar 
från 1700- och 1800-talen.”Det är olyckligt om en sektorsmyndighet bygger sina 
beslut på egna subjektiva värderingar, utan att först beskriva hur värderingarna 
är förankrade i forskningen”92. Kritiken avser Riksantikvarieämbetets arbete 
med vindkraftsutbyggnaden. Enligt Antonson inträdde ett paradigmskifte i 
den offentliga synen på landskapet under 1980-talet med en allt hårdare styr-
ning utifrån en antikvarisk värdering av miljön. Drivkraften i förändringen 
finner han i naturvården som i allt högre grad uppfattar nya anläggningar som 
ett hot mot befintliga värden i landskapet. Bakgrunden till Antonsons kritik 
är erfarenheter från kompensationsåtgärder vid vägbyggen i kulturmiljöer. I 
vägverkets anvisningar ska skadeförebyggande åtgärder och kompensations-
åtgärder regleras i arbetsplanen, dvs sent i planeringsprocessen.93 I förstudier 
och vägutredningar aktualiseras enbart övergripande kompensationsåtgärder. 
Det är ett arbetssätt som gillas av Antonson, Blomkvist och Gustafsson (2002), 
åtminstone vid utbyggnaden av E6:an i Tanum världsarv.94 Jag är mer tveksam 
till denna planeringsprincip eftersom handlingsutrymmet efterhand begrän-
sas i planeringen. Alternativa möjligheter till kompensation sållas bort utan 
närmare undersökning. 

92  Antonson, H. 2003. Det antikvariska landskapet, sid 291. 
93  2010 upphörde Vägverket som statlig myndighet och verksamheten övertogs av 

Trafikverket.
94  Antonson, H., Blomqvist, G. & Gustafsson, M. 2003. Bedömning av skada på 

bevarandeintressen. Linköping: VTI meddelande 936.
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Kompensationen som konfliktlösning

Göran Cars, Thomas Karbro och Hans Lind (2014) ser ekonomisk kompen-
sation i samhällsplaneringen som metod för konfliktlösning i forskningsrap-
porten Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur. Det är ett 
marknadsorienterat perspektiv som presenteras. KTH-forskarna ser pengar 
som ett effektivt smörjmedel som underlättar genomförandet av exploate-
ringar. Detaljplaner som har negativa effekter på kringliggande fastigheter 
ska därför resultera i ekonomisk kompensation för grannar. Detta för att öka 
acceptansen för byggprojektet. Ett annat kritiskt förslag som antas effekti-
visera planprocessen är att begränsa rätten att överklaga detaljplaner genom 
krav på prövningstillstånd. De som drabbas av inskränkningen ska dock få 
ekonomisk kompensation. Minst lika kontroversiellt är förslaget att exploatö-
rer ska kompenseras ekonomiskt för krav på kunskapsunderlag som förlänger 
planprocessen.95 Kulturmiljöns svaga ställning i planprojekt leder inte till några 
bekymrade veck i pannan hos KTH-forskarna. Idéerna från Cars, Karbro och 
Lind påminner om skadeköp vid planprojekt. Deras önskan om effektivitet gör 
det sannolikt svårare att få fram resurser till utredningar som beskriver kultur-
värden och tar fram förslag till kompensation vid exploateringen som skadar 
kulturmiljön som en kollektiv nyttighet och allmänt intresse för medborgarna. 

Sanglert (2013) beskriver kraven på antikvariska utredningar i planprojekt 
som en form av kompensation som syftar till underlätta planerad exploatering. 
Det är också en kontroversiell ståndpunkt, även om fornlämningar som ligger i 
vägen för byggprojekt tas bort efter genomförd utredning och dokumentation. 
Sanglert ser framväxten av uppdragsarkeologin och dess upphandlingsliknan-
de administration hos länsstyrelsen som en ekonomisering av kulturvärden. 
Byggherren måste betala för undersökningar för att komma åt marken. I kon-
sulternas anbud omvandlas det antikvariska utredningsarbetet till beräkningar 
av antal dagar i fält, maskinkostnader, tariffer och undersökningsyta. Det 
förstärker bilden av lämningar i landskapet som ett hinder för samhällets 
utveckling. Sanglert anvisar ingen lösning på problemet. Det gör däremot 
Persson (2011) som i boken Att förstå miljökompensation beskriver tre strategier 
för kompensation som är tillämpbar i samhällsplaneringen; 1) objektorienterad 
kompensation, 2) plats- och typorienterad kompensation och 3) miljömåls-
orienterad kompensation. Strategierna ingår i ett ekologiskt sätt att tolka och 
förstå landskapet. Lösningen handlar om att begreppsliggöra, identifiera och 

95  Se Cars, Karbro & Lind, 2014, punkt 4 på sid 123 och punkt 6 på sid 124.
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klassificera hur liknande värden i natur- och kulturmiljöer kan återskapas vid 
exploateringar av mark. 

Den första strategin kallar Persson för en objektorienterad kompensation. 
Den går ut på att ersätta objekt inom samma kategori. Principen är lika-för-
lika. Den andra strategin är plats- och typorienterad kompensation. Strategen 
syftar till att återuppbygga liknande egenskaper i landskapet på platsen för 
skadan. Enligt Persson har denna strategi haft en dominerande ställning i 
Sverige. Plats- och typorienterad kompensation finns som rekommendationer i 
miljödepartementets utredningar, Trafikverkets MKB-handbok, kommunala 
program och i uppdrag utförda av forskare (Skärbäck, Grip, Dahl, Rundcratz, 
m fl). Den tredje strategin är miljömålsorienterad kompensation. Planerade 
och genomförda åtgärder utgår i detta perspektiv från målsättningar i lokala, 
regionala och nationella dokument. Arbetet i samhällsplaneringen syftar till att 
utveckla förslag som ger bästa tänkbara tillskott av nya värden med hänsyn till 
relevanta miljömål. Här är kompensation ett medel för att förverkliga politiska 
mål. Det finns ingen motsvarande diskussion i forskningen om kulturmiljö-
kompensation, vilket rimligen är en vetenskaplig brist som kan avhjälpas med 
FoU-insatser. Både vardagslandskapets kulturvärden och utpekade områden 
med värdefulla kulturmiljöer behöver behandlas i forskningen.

Slutsatser och diskussion
Avslutningsvis sammanfattas här kunskapsöversikten i elva preliminära slut-
satser om kulturmiljökompensation. Slutsatserna diskuteras utifrån följande 
tre teman:

1. Fördelar och möjligheter 
2. Risker och nackdelar
3. Utmaningar för samhällsplaneringen

Fördelen är att kompensation som arbetsmetod och verktyg i samhällsplane-
ringen ger aktörer möjlighet att upprätthålla kulturvärden genom konkreta 
åtgärder. Risken är att systemet långsiktigt urholkar kulturmiljön och för-
vandlar landskapet till en arena med utbytbara värden. Skador kan i  allt större 
omfattning komma att kompenseras med pengar. Utmaningen för samhälls-
planeringen ligger i utvecklingen av en professionell praktik för kulturmiljö-
kompensation som gör det möjligt för företag och förvaltningar att uppfylla 
politiska målsättningar. 
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Det finns ingen entydig definition av kompensation i analyserade dokument. 
Begreppsanvändningen är mångtydig. Språkbruket varierar. Kompensation 
kan både vara ett verktyg i samhällsplaneringen, en arbetsmetod hos för-
valtningar eller beteckna förslag på åtgärder. Kompensation som verktyg, 
metod eller åtgärder representerar tre mycket olika sätt att förstå begreppet. 
Sammanhanget avgör vilken betydelse av kompensation som avses. Sedd som 
verktyg återkommer hänvisningar till föreskrifter i lagen. Tillämpningen är 
nationell. Kompensation som metod ingår i en planeringsprincip som kallas 
för balansering. Målet är att förlorade värden ska balanseras. Kompensation är 
i detta synsätt en generell metod som har ett etiskt innehåll. Den som tar mark 
i anspråk för exploateringen ska ge tillbaka motsvarande värden. 

Kompensation som åtgärd visar sig som förslag i planprojekt från konsulter 
i utredningar, överenskommelser i avtal med exploatörer eller som samman-
fattade redovisningar av konsekvenser i tabellform i samrådshandlingar hos 
kommunala förvaltningen. Denna gång är kompensation avgränsade åtgärder i 
ett specifikt planeringssammanhang. Det finns ett planuppdrag, ett markom-
råde med kulturvärden som riskerar skadas och därför behöver kompenseras 
med konkreta åtgärder. Som åtgärd är kulturmiljökompensation både knutet 
till ett uppdrag och en bestämd plats med kvaliteter. 

Kompensation som fördelar och möjligheter 

Kompensation som verktyg, metod och åtgärder i samhällsplaneringen medver-
kar till att upprätthålla kvaliteter i landskapet, vilket uppfattas som något bra 
i granskade dokument. Lagstödet i Miljöbalken ses som en kritiserbar fördel. 
Myndigheter kan ställa krav på kompensation för att mark ska kunna tas i 
anspråk för verksamheter som kräver tillstånd i Miljöbalken. Det gäller även 
vid exploateringar av kulturmiljöer som saknar formellt skydd via detaljplaner, 
byggnadsminnesförklaring, kulturreservat eller riksintressebeskrivningar.

Kulturmiljön är ett allmänt intresse i Miljöbalken som får förenas med 
krav på kompensationsåtgärder, även om det sällan sker. Det finns emellertid 
ingen klargörande information på om kulturmiljökompensation på hemsidorna 
hos Boverket och Riksantikvarieämbetet. En första slutsats är att den statliga 
rådgivningen är outvecklad i fråga om kulturmiljökompensation. Boverket och 
Riksantikvarieämbetet har en avvaktande inställning till kompensation som 
en professionell praktik inom kultursektorn. 

En andra slutsats är att det främst är kommuner som driver utvecklingen 
av kompensation som verktyg och metod i samhällsplaneringen. Bakom FoU-
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insatserna finns insikten om att landskapet är en ändlig resurs som behöver 
förvaltas. Arbetet med kompensation har i flera kommuner stöd i översikts-
planer. Genomgång visar dock att det varit svårt att få fram effektiva strate-
gier för hantering av kulturmiljökompensation. Ekologisk kompensation har 
prioriterats. 

En tredje slutsats är att kommunerna ser kompensationsåtgärder som en för-
handlingsfråga i planprojekt. Kommuner vill reglera kompensationsåtgärder i 
avtal med exploatörer. Konsulterna tilldelas en utredande roll. Deras uppgift 
är att lägga fram förslag på åtgärder när kulturvärden riskerar att skadas. Hur 
dessa förslag tas om hand av exploatörer och kommunala förvaltningar kan 
inte utläsas i granskade dokument. Det finns inga krav på återrapportering till 
konsulterna i kommunernas policy.

En fjärde slutsats är att konsulternas förslag i utredningar inte är färdiga lösning-
ar på kulturmiljökompensation utan snarare indikationer på lämpliga åtgärder. 
Av granskade konsultrapporter framgår att kompensationsåtgärderna behöver 
bearbetas i fortsatta uppdrag.96 Kulturmiljökompensation kan ur denna syn-
vinkel ses som en möjlighet till utökade utredningsuppdrag som ger kunskap 
om kulturvärden och dess behandling i planprojekt. 

En femte slutsats är att kompensation i forskningen tillskrivs grundläggande 
fördelar i arbetet med att uppnå balans och hållbarhet, även om ekologisk kom-
pensation dominerar i den akademiska kunskapsproduktionen. Så till exempel 
beskriver Skärbäck och Rundkrantz (2007) kompensation som ett sätt att 
säkerställa biologisk mångfald och hållbar utveckling. Reglerna om kompen-
sation uppfattas som ett skydd av kultur- och naturvärden (Bengtsson, 1997). 
Kompensation som verktyg i samhällsplanering kan användas för att garantera 
kommande generationers rätt till en god miljö. På den positiva sidan finns också 
en föreställning om att kompensation som metod för att kombinera samhälls-
nyttiga projekt med ett återskapande av värden och funktioner i landskapet.

Kompensation som risker och nackdelar

En sjätte slutsats är att kompensation som syftar till att skydda kultur- och natur-
värden visar sig som handläggningstid och utredningskostnader. Persson (2011) 
refererar till studier som behandlar kompensation som utgifter med oklar 

96  Som kompensation i konsulternas utredningar uppträder förslag som flyttning av 
stenmur, anläggning av plattform för utsikt, restaurering av elljusspår, rivningsförbud i 
detaljplan, stopp för breddning av väg, arkitektonisk gestaltning, förvaltning av värden i 
landskapet och uppföljning av åtgärder.
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nytta. Exploatörer och byggherrar måste bekosta konsultutredningar och kom-
pensationsåtgärder. Också handläggningen hos myndigheter med kontroll av 
tillstånd är resurskrävande aktiviteter. I detta marknadsorienterade perspektiv 
anses inte kostnaderna för att reparera skador på natur- och kulturmiljövär-
den motsvara nyttan för medborgarna. Kompensation försenar och fördyra 
investeringar.

En sjunde slutsats är att kulturmiljökompensation ses som riskabel arbetsme-
tod hos Riksantikvarieämbetet som ligger utanför myndighetens kärnverksam-
het. Enligt Riksantikvarieämbetet går det inte att återskapa exakt samma 
kulturvärde vid exploateringar som resulterar i att lämningar i landskapet 
måste flyttas. Det är en principiell invändning mot idén. Dessutom menar 
Riksantikvarieämbetet att de juridiska (kulturmiljölagen, kulturreservat) och 
ekonomiska styrmedlen (kulturvårdsbidrag) som myndigheten förfogar över 
inte är anpassade till de kulturpolitiska målen. Av instruktionen framgår dock 
att Riksantikvarieämbetet ska följa upp och utvärdera kulturmiljöområdets 
styrmedel och arbetssätt (förordning 2007:118).

En åttonde slutsats är att systemet med kompensation kan utvecklas mot eko-
nomisk ersättning utan krav på ett återskapande av kulturvärden. Risken är att 
idén om kompensation främjar ett synsätt i samhällsplaneringen där landskapet 
omvandlas till en ekonomisk resurs med utbytbara kulturvärden och ekologiska 
funktioner. Miljöbalken tillåter en gradvis utarmning av unika kulturvärden 
(Lerman, 2014). Det kan fortgå så länge som ingen hävdar kulturmiljön som 
ett allmänt intresse och ställer krav på kompensation. Cars, Karbro, och Lind 
(2014) ser ekonomisk kompensation som ett sätt att underlätta exploateringar. 
Hur stor denna risk är för att kulturmiljökompensation utvecklas till skadeköp 
och ersättning med pengar kan diskuteras. Kunskapsöversikten ger inte klart 
besked på denna punkt.

Kompensation som utmaning i samhällsplaneringen

Kompensation som professionell utmaning i samhällsplaneringen ger en prag-
matisk inriktning på FoU-insatserna. Exakt samma kulturhistoriska värde, 
som förloras när marken tas i bruk för annan användning, kan givetvis inte 
återvinnas. Däremot kan kulturvärden med motsvarande kvaliteter rekonstru-
eras och göras tillgängliga för medborgare. I kommunernas FoU-insatser är 
kulturmiljön en komplex, svårhanterlig och mångdimensionell utmaning. Det 
är en nionde slutsats. Relationen mellan kulturvärde, skada och kompensation 
avgörs mot bakgrund av markens lämplighet för planerad exploatering, platsens 
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kulturhistoriska kvaliteter och planeringsförutsättningar. 
En tionde slutsats är att kulturmiljökompensation behöver utvecklas på egna 

kunskapsvillkor och ges samma resurser som ekologisk kompensation. Än så 
länge är det bara en handfull kommuner som har genomfört FoU-insatser 
med målet att finna metoder för att balansera ingrepp i planeringsprocesser. 
Kulturmiljökompensation har inte heller fått samma FoU-stöd som ekologisk 
kompensation i kommunerna. Samma snedfördelning återfinns i den aka-
demiska kunskapsproduktionen och hos regeringen i uppdrag till centrala 
myndigheter. Principer som tagits fram för hantering av ekologisk kompen-
sation passar inte för kulturmiljökompensation. Det är en tydlig erfarenhet i 
kunskapsöversikten.

Den elfte och avslutande slutsatsen är det finns ett fortsatt behov av FoU-insatser 
för att utveckla kulturmiljökompensation i samhällsplaneringen. Det är både en 
professionell och en akademisk utmaning. Försöken med krav på utredning 
i planprojekt, mallar för bedömning av skada, redovisning av åtgärder i sam-
rådshandlingar och handläggningsrutiner bör följas upp och utvärderas. Då 
skapas ett praktiskt lärande med utgångspunkt från kunskapsproduktionen 
i planprojekt. Genomgången visar att planering med genomförande av kul-
turmiljökompensation i kommuner behöver kompletteras med en systematisk 
erfarenhetsåterföring hos kommunerna. Och denna kunskapsuppbyggnad 
bör rimligtvis inbegripa konsulterna som i utredningar tar fram förslag på 
kompensationsåtgärder. 
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