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Ansvar: Julia Nordblad svarar för en idéhistorisk analys av kompensationsbegreppet. Peggy 
Lerman svarar för genomgången av kompensation i lagstiftningen och rättstillämpningen. Båda 
dessa analyser ingår i antologin Kulturarv i samhällsplaneringen. Nordblad, Lerman och Skär-



	   2	  

bäck var huvudtalare på konferensen i Göteborg, 1-2 december 2014. Erik Skärbäcks föredrag 
ingår i antologin Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer. Cecilia 
Wingård testar kompensation som typologi utifrån ett uppdrag från Hammarö kommun. Utfallet 
redovisas i antologin Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer. 
 
Referensgrupp med titel och arbetsplats: 
En referensgrupp på tre personer har aktivt följt projektet: 
Ylva Blank, bebyggelseantikvarie, Riksantikvarieämbetet 
Jan Mellander, stadsantikvarie, Västerås kommun 
Thomas Romberg, länsantikvarie, Länsstyrelsen i Skåne 
 
Sammanfattande resultat: 
Resultaten från forskningsprojektet tar upp kompensation som begrepp och professionell prak-
tik, styrmedelanvändningen hos kommuner och kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen. Här 
ingår analys av regelsystem. Resultaten kan sammanfattas så här: 
 
•  Kompensationsbegreppet har utvecklats ur naturskyddet. Natur- och kulturmiljö ingår i två 

vetenskapliga kunskapsfält med olika traditioner som växt fram parallellt vid sidan av 
varandra i två skilda diskurser: en antikvarisk diskurs med rötter i humanistiska ämnen som 
arkeologi, etnologi, konsthistoria och en naturmiljödiskurs som har sin kunskapsbas i geove-
tenskaper, biovetenskaper och tekniska vetenskaper. De två kunskapsfälten har inte fått en 
likvärdig behandling vid införandet av kompensation i lagstiftningen, trots att både natur och 
kultur ingår i regleringen. Naturmiljön behandlas som funktioner och egenskaper som kan 
avgränsas, mätas, kontrolleras och kompenseras via administrativa system för kvalitetssäk-
ring. Kulturmiljön består av värden som inte kan behandlas med samma kvantitativa metoder 
i samhällsplaneringen. 

 
• Begreppsanvändningen varierar i litteraturen. Kompensation kan vara (a) ett verktyg i plane-

ringen, (b) en arbetsmetod hos kommuner och (c) konkreta åtgärder i projekt. Kompensation 
som planeringsverktyg återfinns framför allt i texter som diskuterar i lagstiftningens roll i 
samhällsplaneringen. Kompensation som arbetsmetod ingår i den så kallade balanseringsme-
toden, som praktiseras av kommuner. Kompensation som en i tid och rum avgränsad åtgärd 
uppträder i både planer och projekt. Kompensation kan således betyda olika saker beroende 
på sammanhang och språkbruk.   

 
• Fallstudierna i forskningsprojektet visar att begreppsanvändningen är oklar och att nyckelak-

törerna är osäkra på rättsläget. Det finns heller ingen rättslig praxis att luta sig mot. Regle-
ringen av kompensation i lagstiftningen återfinns i miljöbalken. Här är kulturmiljön ett all-
mänt intresse som får förenas med krav på kompensation. Denna regel används dock sällan. 
Såväl kulturmiljölagen som plan- och bygglagen saknar uttryckliga bestämmelser om kom-
pensation vid exploateringar av kulturmiljöer. I workshopparna har företrädare för kulturmil-
jövården uttryckt tveksamhet och olust inför användningen av kulturmiljökompensation i 
planeringsprocesser. Särskilt förslag på återskapade av kultmiljövärden på annan plats ses 
som kontroversiellt. Praktiken talar ett annat språk. Samtliga fyra fallstudier innehåller för-
slag på kompensation av kulturmiljövärden på annan plats. 

 
• Mötet mellan exploateringsintresset och kulturmiljöintresset inte sker på lika villkor i fallstu-

diernas planeringsprocesser. Handlingsutrymmet varierar på ett tydligt sätt. I centrum finns 
en projektgrupp med företrädare för exploatörer (byggherrar) och tjänstemän från förvalt-
ningar som har i uppdrag att göra marken tillgänglig för exploatering. Kulturmiljövårdens fö-
reträdare finns i periferin som samråds- och remissinstanser. Deras roll är att yttra sig över 
förslag som tagits fram av projektgruppen. De kunskaps- och planeringsunderlag som kon-
sulter producerar för att beskriva kulturmiljövärden präglas av denna skillnad i planerings-
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villkoren. Konsulternas uppdragsgivare finns bland företrädarna för exploateringsintresset, 
som en drivkraft bakom för planeringen. 

 
•  I två av de fyra fallen sker exploateringen i områden som är av riksintresse för kulturmiljö-

vården. Riksintressebeskrivningarna uppfattas i båda fallen som föråldrade. Beskrivningarna 
har inte heller blivit uppdaterade i planeringsprocesserna. Genom att exploateringen i 
Helsingborg riskerar att påtagligt skada riksintresset för kulturmiljövården upphävs detaljpla-
nen av länsstyrelsen, vilket leder till att kommunen gör en ny detaljplan som sedan godkänns 
av en oenig länsstyrelse. I Göteborg står två konkurrerande riksintressen mot varandra; ham-
nen och kulturmiljövården. Hamnens exploateringsintresse prioriteras i planeringen med stöd 
av en samhällsekonomisk analys. Förlusten av kulturmiljövärden lämnas utanför den ekono-
miska analysen. 

 
• Styrmedlen i fallstudierna är rättsliga, ekonomiska, planeringsmässiga och informativa. Som 

rättsliga styrmedel uppträder omvandlingen av avtal om kompensation till juridiskt bindande 
planbestämmelser. Länsstyrelsens upphävande/godkännande av detaljplaner vid ingrepp i 
riksintressen för kulturmiljövården är en form av rättslig styrmedelsanvändning. Kommuner-
na prioriterar förhandlingar och frivilliga överenskommelser framför myndighetsbeslut. Ex-
empel på planeringsmässiga styrmedel i fallen är Vindbruksplanen i Tanum som inbegriper 
tanken på kompensation. Göteborgs kommun har både en översiktsplan och en policy för de-
taljplanering som innehåller krav på kompensation. Enligt översiktsplanen (ÖP) ska bort-
tagna värden kompenseras. Dessutom ska kommunen utveckla och använda metoder för 
kompensationsåtgärder vid planering i områden med natur-, kultur- och rekreationsvärden. 
Som ekonomiska styrmedel uppträder både sifferlösa åtaganden, kostnader för konsulter och 
redovisade belopp för avtalade kompensationsåtgärder. Informerande styrmedel utgörs av 
kunskaps- och planeringsunderlag, som visar sig ha en begränsad styrförmåga när kulturmil-
jövärden anses hindra planerad exploatering av marken. 

 
• FoU-resurserna är ojämnt fördelat på nationell, regional och lokal nivå mellan kulturmiljö-

kompensation respektive ekologisk kompensation och miljökompensation. Med kulturmiljö-
kompensation menas ingrepp för att återskapa värden inom kulturmiljövården. Risker för en 
ensidig utveckling av kunskap om kompensationen är uppenbar. Skillnaden i resurstilldel-
ningen finns såväl hos universitet, högskolor och centrala myndigheter som lokalt hos kom-
muner. Så är fallet även om några kommuner tagit fram styrdokument och börjat använda 
kompensation vid ingrepp som riskerar att skada natur- och kulturmiljövärden. Slutsatsen är 
det finns ett stort behov av forskning och utveckling kring kulturmiljökompensation. Så till 
exempel finns det behov av uppföljning och utvärdering av de marknadslösningar som börjat 
tillämpas av kommuner.  

 
• Vi ser även ett behov av förebilder och rekommendationer för hanteringen av kulturmiljön 

och dess värden i planeringsprocesser, från översiktsplaner och detaljplaner till bygglov och 
uppföljning av genomförda kompensationsåtgärder. För att kulturmiljön ska kunna påverka 
planeringen på ett effektivare sätt behöver lagstiftningen revideras med tydliga krav på kom-
pensation när kulturmiljöer tas i anspråk. Beslut som inbegriper kompensation behöver följas 
upp bättre av tillståndsgivande myndighet. 

 
Bakgrund och syfte med projektet: 
Bakgrunden till forskningsprojektet är professionella erfarenheter från konsultuppdrag inom 
kultur- och naturmiljösektorn. Under flera år genomförde kooperativet utredningar och miljöbe-
dömningar för vindkraftsprojekt i Västsverige. Kooperativet arbetade utifrån en metod där ar-
keologer och biologer samarbetade från start i uppdragen. Biologerna hade större vana att arbeta 
med kompensation och kunde i högre grad hänvisa till regler i miljöbalken jämfört med arkeo-
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loger, som traditionellt utgick för kulturmiljölagen eller plan- och bygglagen. Samarbetet i upp-
dragen ledde till en korsbefruktning. Efterhand började därför kooperativet pröva möjligheten 
till kompensation i uppdragen när kulturmiljövärden riskerade att bli negativt påverkade. 
 
Förslag på kulturmiljökompensation i utredningar och planeringsunderlag mötte inte samma 
gensvar som ekologisk kompensation vid ingrepp i naturmiljöer. Skillnaderna i sättet att se på 
behovet av kompensation vid skador på kulturlandskapet föreföll bero på lagstiftning och pro-
fessionell praxis hos beställare, handläggare och konsulter. Överfört till kulturmiljösektorn möts 
förslagen om med kompensation skepsis. Det var enbart vid ingrepp i områden med erkänt höga 
natur- och kulturmiljövärden som kompensation enligt miljöbalken framstod som nödvändiga 
och genomförbara. Så ser i korthet bakgrunden ut till forskningsbehovet. Avsikten med projektet 
formulerades så här i ansökan till Riksantikvarieämbetets FoU-fond: 
 

Projektets syfte är att undersöka systemet med kompensationsåtgärder och användning av 
styrmedel vid exploatering i kulturmiljöer med målet att bidra till en rationell samhällsbygg-
nadsprocess. Genom att peka på goda och förebildliga exempel samt visa på möjliga fram-
tida lösningar med kompensationsåtgärder för intrång i kulturmiljöer vill vi kunna peka på 
lämpliga förändringar av gällande praxis och behov av vägledande råd för att öka skyddet 
av kulturmiljöer genom kompensation. (Ansökan FS2012-0005) 

 
Forskningsprojektet handlar både om att lära från praxis och att bidra till förändring vid exploa-
teringar i kulturmiljöer. Att rekonstruera kulturmiljövärden som skadas vid exploateringar ses 
här som långsiktigt rationellt i samhällsbyggnadsprocessen. Landskapets samlade kulturvärden 
består. Genom kompensation förhindras delvis en fortlöpande degradering kulturmiljövärden. 
Av detta skäl har projektet haft som mål att kritisk granska regelverk som att analysera plane-
ringsprocesser ur ett kulturmiljöperspektiv. Grunden till förändringen ligger i kunskap om hur 
kompensationsåtgärder behandlas i planer och projekt, förtydligade i fallstudier och workshop-
par som ger en fördjupad kunskap om praxis. 
 
Kortfattad teori- och metoddiskussion: 
Den vetenskapliga kunskapsproduktionen i projektet baseras på bred användning av teori och 
metodik. Följande angreppssätt har praktiserats: 
 
1. Inventering: Arbetet startade med en nätbaserad sökning efter rättsliga avgöranden, rele-

vant litteratur och praktiska exempel. I inventeringen ingick en skriftlig förfrågan till 
kommuner och länsstyrelser. I breven, som innehöll en kort beskrivning av forskningspro-
jektet, efterfrågades exempel på kompensationsåtgärder vid exploateringar i kulturmiljöer. 
Samtliga enheter för kulturmiljö och samhällsplaneringen vid landets länsstyrelser kontak-
tades. Av svaren framgick att kulturmiljökompensation inte var någon stor fråga vid läns-
styrelserna. Motsvarande förfrågan skickades parallellt till stadsbyggnadskontor, fastig-
hetskontor, kulturförvaltningar och miljöförvaltningar hos 16 kommuner. Detta utskick re-
sulterade i ett antal exempel på kompensation som kunde läggas till grund för ett strate-
giskt val av fallstudier. Sökningen efter rättsliga avgöranden fördjupades av Peggy Ler-
man i ett särskilt uppdrag. Hon fann inga domar om kompensation för kulturmiljöintres-
sen. Av detta skäl har Lerman valt att beskriva 11 domar som avser andra intressen, men 
som belyser rättsläget för kulturmiljökompensation.   
 

2. Kunskapsöversikt: Den systematiska sökningen efter litteratur har sammanställts i en 
kunskapsöversikt. Litteraturen om kulturmiljökompensation är begränsad. Ett urval av tex-
ter om kompensation och kulturmiljö i samhällsplaneringen redovisas i översikten. Tex-
terna är här indelad i fyra grupper: (a) Råd och rekommendationer från centrala myndig-
heter: Det är texter utgivna av Riksantikvarieämbetet, Boverket och Naturvårdsverket. (b) 
Kommunala policydokument: Det är rapporter och program som beskriver kompensation 
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vid exploateringar av natur- och kulturmiljöer ur ett lokalt perspektiv. (c) Kompensation i 
planprojekt: Det är planerings- och kunskapsunderlag med kompensationsåtgärder som 
återfinns i utredningar framtagna av konsulter i planprojekt. (d) FoU-rapporter: Det är 
texter med vetenskapliga anspråk från högskolor och universitet. Den internationella litte-
raturen om kompensation behandlar ekologiskt kompensation och miljökompensation, 
vilket ligger utanför projekt. Det är orsaken till att kunskapsöversikten tar upp kulturmil-
jökompensation utifrån en nationell synvinkel.  
 

3. Begreppsanalys: Julia Nordblad har haft i uppdrag att göra en idéhistorisk analys av be-
greppet kompensation och dess framväxt inom natur- och kulturmiljövården. Analysen vi-
sar att kompensationsbegreppet ingår i två vetenskapliga diskurser som utvecklats paral-
lellt, en miljödiskurs och en antikvarisk diskurs och en naturmiljödiskurs. Den antikva-
riska diskursens vetenskapliga grund finns i humanistiska ämnen som arkeologi, etnologi 
och konsthistoria. Naturmiljödiskursen har sin ämnesmässiga tillhörighet i geovetenskap-
er, biovetenskaper och tekniska vetenskaper. Det är ämnen som ingår i ett naturvetenskap-
ligt ideal. Den antikvariska diskursens humanistiska kunskapstradition passar inte in i mil-
jödiskursens kunskapssystem som bygger på översättningen av värden (kvaliteter) till av-
gränsade funktioner och mätbara egenskaper (kvantiteter). 

 
4. Rättslig analys: Peggy Lerman svarar för analysen av lagstiftningen. Hennes genomgång 

beskriver rättsläget med utgångspunkt från i första hand fyra lagar: miljöbalken (MB), kul-
turmiljölagen (KML), plan- och bygglagen (PBL) och väglagen (VL). Miljöbalken inne-
håller både generella regler (MB, kap 16) och specifika krav på gottgörelse för intrång i 
skyddade områden (MB, kap 7) som kulturreservat och naturreservat. Enligt MB är kul-
turmiljön ett allmänt intresse som får förenas med krav på kompensation. Denna rättsliga 
möjlighet till kulturmiljökompensation har inte utnyttjats. KML och PBL saknar föreskrif-
ter om kompensation vid exploateringar mark. Kommuner kan ändå arbeta med kompen-
sation vid förändring av markanvändningen genom att omvandla avtalade åtgärder till be-
stämmelser i detaljplanen, som då blir en rättsliga bindande reglering. Det är en lösning 
som växt fram lokalt som svar på ett behov med en svårtolkad lagstiftning. Inte heller VL 
har uttryckliga bestämmelser om kompensation, även om de allmänna hänsynsreglerna i 
MB ska tillämpas. Trots det har Trafikverket valt att frivilligt utföra kompensationsåtgär-
der i vägprojekt som ger skador på landskapet. 
 

5. Arkivstudier: För att få en så komplett uppsättning av dokument som möjligt från fallen i 
Linköping, Göteborg, Helsingborg och Tanum har de kommunala och statliga arkiven un-
dersökts på plats. Hos stadsbyggnadsförvaltningar fanns dokument knutna till planerings-
uppdragen samlade i pärmar och mappar. Planeringen genererade ett stor antal dokument 
som beslut, mötesanteckningar, programhandlingar, utredningar, utställningshandlingar, 
remissynpunkter och planförslag. Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö- och samhällspla-
nering hade betydligt färre handlingar från planeringsprocessen. Dokumenten i det statliga 
arkivet var kopplade till länsstyrelsen roll som samråds-, remiss och beslutsinstans. Sam-
mantaget gav handlingarna i arkiven en säker bild av planeringens formella utsida och do-
kumenteten ligger till grund för fallbeskrivningarna. 

 
6. Intervjuer: Genom arkivstudierna kunde nyckelaktörerna i fallen identifieras. Utifrån ett 

kulturmiljöperspektiv uppträder fyra typiska nyckelaktörer i planeringsprocesserna; (a) 
kommunen som via förvaltningsorganisationen svarar för planeringen, framställningen av 
handlingar för samråd och intern remissbehandling av planförslag, (b) exploatör/ bygg-
herre som efterfrågar tillstånd och anlitar konsultföretag för planering och gestaltning av 
projekt, (c) konsulter som anlitas för att utforma projekt och utreda natur- och kulturmil-
jön på platsen, (c) länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och samhällsplaneringen som 
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granskar förslag i samrådsprocesser, yttrar sig över planförslag samt enheter som beslutar i 
tillståndsärenden. I respektive fall fanns 10-14 nyckelpersoner, totalt 49 personer. Vi har 
fått svar från 40 personer, antingen direkt i utskickad intervjuguide eller genom komplette-
rande uppföljningssamtal. Tillsammans med dokumenten ger svaren från nyckelpersoner 
en mycket god bild av planeringsprocessernas insida, framväxten av förslag på kompen-
sationsåtgärder och hur dessa hanterats av nyckelaktörerna. 
 

7. Fallstudier: Fyra informativa, pedagogiska och belysande planeringsprocesser har valts ut 
för fallstudier. Som grund analysen av kompensationsåtgärder i fallen har en modell ut-
vecklats utifrån plats och värde. Följande fyra principer ingår: (a) samma typ av värde – 
samma plats, (b) annan typ av värde – samma plats, (c) annan plats – samma typ av värde 
samt (d) annan plats - annan typ av värde. Syftet med typologin är att kunna klassificera 
kompensationsåtgärderna i fallen och göra meningsfulla jämförelser. 

 
Det första fallet gäller omvandlingen av Folkets park i Linköping till ett bostadsområde. 
Omlokaliseringen av Gula Paviljongen i området representerar ett återskapande av samma 
typ av kulturvärde på samma plats, fast i nytt läge genom flytten av paviljongen i planom-
rådet. Restaurering och flytt av Teaterbyggnaden i parken till Gamla Linköping är ett 
återskapande av samma typ av kulturvärde på annan plats i kommunen.  
 
Det andra fallet gäller utbyggnaden av hamnen i Göteborgs i anslutning till Nya Älvsborgs 
fästning, som är ett riksintresse för kulturmiljövården. Som kompensation för exploate-
ringens negativa påverkan föreslås dokumentation av nutida siktlinjer vid Nya Älvsborgs-
fästning och Aspholmarna inklusive framtagande av historiskt material, vilket i typologin 
motsvaras av annan typ av kulturvärde på annan plats.  
 
Det tredje fallet gäller vindbruksplanen i Tanum med etableringen av vindkraftverk vid 
Lursäng. Som kompensation för intrånget i landskapet föreslår konsulten att områdets kul-
turvärden görs tillgängliga genom att information om landskapets historia publiceras på 
nätet tillsammans med karta och vandringsleder. Kompensationen motsvaras av annan typ 
av kulturvärde återskapas på såväl samma som annan plats i kommunen.  
 
Det fjärde fallet gäller planeringen av kongress, hotell och bostäder i ett område i Helsing-
borg som pekats ut som riksintresse för kulturmiljövården. Tre kompensationsåtgärder in-
går i detaljplanen. Ångfärjestationen i området ska restaureras genom rivning av tillbygg-
nader och flyttas till en nyskapad kaj, vilket representerar ett återskapande av samma typ 
av kulturvärde, uppfattat som ursprungligt, på annan plats i planområdet. Perrongtaket i 
området ska bindas samman med Ångfärjestation via informationsmaterial, markarbeten 
och möblering av det offentliga rummet, vilket motsvaras av annan typ av kulturvärde på 
samma plats. Slutligen ska skyltar med information sätta upp på torget och inne i den flyt-
tade Ångfärjestationen. I typologin är det annan typ av kulturvärde på samma och annan 
plats inom planområdet.  
 
Gemensamt är att fallen förmedlar information om hur kompensation vid exploateringen 
av kulturmiljöer hanterats av nyckelaktörerna i studerade planeringsprocesser. Praxis syn-
liggörs. De detaljerade fallbeskrivningarna ger en fördjupad och rik bild av forskningspro-
jektets grundläggande problematik. 

 
8. Testbäddar: Fallstudierna har använts som testbäddar i fyra workshoppar som arrangerats 

av Maria Håkansson, Jonas E Andersson, Ann Åkerskog och Tony Axelsson i Stockholm, 
Uppsala och Göteborg. Deltagare i workshopparna var arkeologer, kulturvetare, bebyggel-
seantikvarier, arkitekter, planerare och forskare från företag, kommuner, statliga myndig-
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heter och universitet. Fallen har utnyttjats för kritisk granskning av begrepp för kulturmil-
jökompensation, styrmedel och kompensation som typologi för att förstå förslagen på åt-
gärder i granskade planeringsprocesser. Workshopparna har analyserat förslag på kom-
pensationsåtgärder och styrmedelsanvändningen i planeringsprocesser i Linköping, Göte-
borg, Tanum och Helsingborg. En femte workshop organiserades av Stig Swedberg och 
Peggy Lerman med fokus på användningen av juridiska styrmedel med Göteborgsfallet 
som utgångspunkt. Denna workshop genomfördes som en särskild session på konferensen 
om kompensation i Göteborg 1-2 december 2014. 
 

9. Vetenskaplig konferens: Konferensen om kompensation i Göteborg 1-2 december 2014 
arrangerades av Kulturlandskapet i samarbete med KTH/A och Göteborgs Stadsmuseum. 
Konferensen innehöll föredrag av Julia Nordad, Peggy Lerman och Erik Skärbäck, presen-
tationer i parallella sessioner och en workshop. Inbjudan resulterade i ett 90-tal anmäl-
ningar och 15 presentationer. Konferensen marknadsfördes på hemsidor och via utskick 
till målgrupper. Genom konferensen ville Kulturlandskapet både presentera resultat från 
forskningsprojektet, diskutera preliminära slutsatser och bjuda in till ett utbyte av erfaren-
heter inom samhällsbyggnadssektorn. 

 
För planering och genomförande svarade en organisationskommitté och en vetenskaplig 
kommitté. Konferensens vetenskapliga kommitté har granskat abstracts och konferensar-
tiklar. Konferensen resulterade i en antologi med en inledande sammanfattning och 12 bi-
drag som behandlar konferensens tema; kompensation vid exploateringar i natur- och kul-
turmiljöer. Samtliga texter i antologin är kvalitetsgranskade av minst två personer från den 
vetenskapliga kommittén. Antologin ger en god överblick över teori, metodik och praktik 
vid exploatering av områden som påkallar behov av kompensation.  

 
Projektets huvudsakliga resultat och effekter 
Forskningsprojektet belyser mötet mellan exploateringsintresset och kulturmiljöintresset i sam-
hällsplaneringen. Det är två grundläggande intressen som visar sig som effekter i de studerade 
processerna: 
 
• Tillgång till planer och kommunal policy: fallen belyser vikten av att kommuner redan i 

sina översiktsplaner tar ställning till behov av kulturmiljökompensation och inte bara fokuse-
rar på ekologisk kompensation. 

 
•  Kunskaps- och planeringsunderlag: för att kulturmiljöintresset ska komma till uttryck på 

ett rättvisande sätt i planeringen behövs uppdaterade kunskaps- och planeringsunderlag som 
beskriver kulturmiljön i området, dess värden och behov av kompensationsåtgärder på ett 
klargörande sätt. Inriktningen och omfattningen av uppdragen till konsulter har en avgörande 
betydelse för innehållet i underlagen. 

 
•  Organisation och planeringsprocess: för framtagningen av detaljplaner svarar en projektor-

ganisation med företrädare för berörda förvaltningar och exploatörer. Såväl detaljplaner som 
kompensationsåtgärder växer fram i förhandlingar inom projektgrupper, varför kulturmiljöin-
tresset behöver vara representerat i projektgruppen för få en bättre behandling i planproces-
ser. 

 
• Förhandlingsutrymme och tidiga beslut: fallstudierna visar att för kulturmiljön avgörande 

beslut tagits i planeringen innan planprogram och planförslag blivit föremål för samråd och 
remissbehandling. Handlingsutrymmet har därför varit starkt begränsat när remissinstanser 
som företräder kulturmiljöintresset i sina yttranden efterfrågar förändringar. 
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•  Lokala lösningar: konsultföretag och kommunala förvaltningar har tagit fram lokala lös-
ningar vid exploateringar som skapar behov av kompensationsåtgärder. Genom avsaknaden 
av råd och riktlinjer från centrala myndigheter har konsulter testat kulturmiljökompensation i 
uppdrag samtidigt som kommuner utvecklat interna handläggningsrutiner. Omvandlingen av 
överenskommer i avtal till planbestämmelser ingår i denna lokala praktik. 

 
•  Föreskrifter i lag och kunskapsbehov: det finns en påtaglig osäkerhet i användningen av 

kompensation vid ingrepp i kulturmiljöer hos konsulter, kommunala planerare och statliga 
handläggare av ansökningar om tillstånd. Den rättsliga möjligheten till kompensation enligt 
miljöbalken används inte. Lagen tillåter att kulturmiljön degraderas i samhällsplaneringen, 
vilket förstärks av att kulturmiljöintresset har en underordnad roll i planeringsprocessen. 
Kraven på kompensation bör ur denna synvinkel stärkas genom en revidering av lagstiftning-
en. Det finns ett kunskapsbehov hos nyckelaktörerna som behöver tillgodoses via utbild-
ningsinsatser.  

 
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt  
Den akademiska kunskapsproduktionen består av doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, 
forskningsrapporter, expertutredningar och examensarbeten. Ur kompensationssynpunkt fram-
träder forskningen vid akademierna som begränsad och ensidigt fokuserad på ekologisk kom-
pensation eller miljökompensation. Det finns få vetenskapliga arbeten som specifikt sätter kul-
turmiljökompensation i centrum för kunskapsintresset: Behovet av forskning om kulturmiljö-
kompensation är mycket stort. Risken är uppenbar att den forskningsbaserade rådgivningen om 
ekologisk kompensation, som har sin grund i ett naturvetenskapligt ideal, får en styrande inver-
kan på kulturmiljökompensation, som baseras på en humanistisk kunskapstradition. Kulturmil-
jökompensation behöver utvecklas utifrån sina egna kunskapsmässiga villkor.  
 
Ekologisk kompensation är ett internationellt fenomen som används vid exploatering i bland 
annat USA och Tyskland. I Sverige introduceras systemet med kompensation 1998 i samband 
med införandet av miljöbalken. Flera kommuner har startat ett internt utvecklingsarbete med 
kompensation och antagit översiktsplaner som ställer krav på kompensation vid ingrepp i natur- 
och kulturmiljöer. Här återkommer emellertid samma skevhet som i forskningen; även de lokala 
utvecklingsinsatserna har varit ensidigt inriktade mot ekologisk kompensation och miljökom-
pensation. Boverket och Riksantikvarieämbetet har publicerat flera skrifter som beskriver kul-
turmiljöprogram och deras användning i ett planeringssammanhang. Men inte heller dessa pub-
likationer från central myndigheter tar upp kulturmiljökompensation som en praktik i samhälls-
planeringen. Kommunala och statliga tjänstemän efterfrågar rådgivning som stöd för handlägg-
ningen av kompensation i planer och projekt. 
 
Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet  
Projektet är tydligt kopplat till ett kunskapsbehov av central betydelse för kulturmiljön, kultur-
arvet och kulturmiljöarbetet i samhällsplanering. De nyckelaktörer i samhällsplaneringen som 
bedöms ha stor nytta av projektets vetenskapliga resultat är: 
 
•  konsulter och konsultföretag med uppdrag att inventera, utreda, beskriva och bedöma kul-

turmiljöer och dess värden inför exploateringar. Det är konsulter som i uppdrag lägger fram 
förslag på kompensationsåtgärder. Deras uppdrag avgörs av beställningens omfattning och 
inriktning. 

 
• handläggare och chefer vid kommunala förvaltningar som tar fram översiktsplaner, fördju-

pade översiktsplaner, detaljplaner och beställer kulturmiljöprogram. Det är styrdokument 
som förmedlar planeringsförutsättningar för arbetet med kulturmiljökompensation. 

 
•   handläggare och chefer vid stadsbyggnadskontor, fastighetskontor och exploateringsavdel-
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ningar med uppgift att bedöma behov av utredningar med fokus på kulturmiljön i planproces-
ser och som träffar avtal om kompensationsåtgärder. Här ingår omvandlingen av förslag på 
kompensationsåtgärder i utredningar till bestämmelser i detaljplaner inklusive kontroll av an-
sökningar i bygglovsskedet. 

 
•   handläggare och chefer vid länsstyrelsernas enheter för kulturmiljö, samhällsplanering och 

tillstånd. Dessa enheter medverkar i samråd och fattar beslut i tillståndsärenden. 
 
•  handläggare och chefer vid centrala myndigheter som Riksantikvarieämbetet, Boverket och 

Naturvårdsverket som har i uppgift att tillvara kulturmiljöintresset i samhällsplaneringen och 
som ger ut publikationer om kulturmiljö samt bedömer behov av kompensationsåtgärder på 
nationell nivå. 

 
• handläggare och chefer hos flergångsbeställare och byggherrar som beställer tjänster, plane-

rar och genomför projekt i områden med värdefulla kulturmiljöer. Erfarna exploatörer kan 
skapa interna rutiner för behandling av kulturmiljön och kompensation vid ingrepp i kultur-
landskapet. 

 
Med stöd i resultaten från forskningsprojektet kan allmänheten begära att planeringsprocessen 
förändras och blir mer transparent. Kommunpolitikerna kan ta ställning till behovet av styrdo-
kument och riktlinjer för kulturmiljökompensation. Politiker i riksdagen kan begära revideringar 
av lagstiftningen som gör att kulturmiljön får en starkare ställning i samhällsbyggandet. Det 
finns således en relevans i forskningsprojektet som sträcker sig utanför nyckelaktörerna i sam-
hällsplaneringen. 
  
Resultatspridning - nuläge och framtidsläge  
Kunskapsförmedlingen och resultatspridningen i projektet omfattar nedladdningsbara publika-
tioner, presentationer på konferenser, konferenspaper och föredrag på seminarier. Se: 
http://www.kulturland.se/portfolio/styrmedel-och-kompensationsatgarder-inom-kulturmiljo/. På 
kulturlandskapets hemsida finns två vetenskapliga antologier som fritt nedladdningsbara publi-
kationer och en sammanfattande forskningsrapport:  
 
Grahn Danielson, B., Rönn, M. & Swedberg S., Red. 2014. Kulturarv i samhällsplaneringen – 
Kompensation av kulturmiljövärden. Skandinavien Book: Rio Kulturlandskapet och 
KTH/Arkitektur. 
 
Grahn Danielson, B., Rönn, M. & Swedberg S., Red. 2015. Kompensationsåtgärder vid exploa-
tering i kultur- och naturmiljöer. Skandinavien Book: Kulturlandskapet och KTH/Arkitektur. 
 
Grahn Danielson, B., Rönn, M. & Swedberg, S., 2015. Styrmedel och kompensationsåtgärder 
inom kulturmiljöområdet. Sammanfattning och slutsatser av FoU-projekt. Kulturlandskapet. 
 
Presentationer av resultat på konferenser, nationellt och internationellt: 
  
Grahn Danielson, B., Rönn, M. & Swedberg, S., 2013. Policies and Compensation Measures: 
The Impact of Land Development on the Values of Cultural Heritage Sites in a democratic land-
scape. Presentation vid EAA Annual Meeting, Pilsen, 4-8 September 2013 (paper). 
 
Grahn Danielson, B., Rönn, M., & Swedberg, S. 2013. Styrmedel och kompensationsåtgärder 
inom kulturmiljöområdet. Riksantikvarieämbetets höstmöte: Kulturarvet i samhällsutveck-
lingen – roller, ansvar och tillväxt., Stockholm/Solna, 5-7 November 2013. 
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Rönn, M. 2014. People’s park in Linköping - from cultural heritage to housing area. Konfe-
renspaper i proceeding of the 6th Annual Architectural Research Symposium in Finland: De-
signing and Planning the Build Environment for Human Well-Being. 
 
Grahn Danielsson, B. 2014. Kommunal vindkraftplanering och kompensationsåtgärder. Presen-
tation på konferensen: Kulturkompensation – konferens om kompensationsåtgärder vid exploa-
teringar i kultur- och naturmiljöer, Göteborg 1-2 december 2014.  
 
Rönn, M. 2014. Kulturmiljökompensation – en sammanställning av FoU-insatser. Presentation 
på konferensen: Kulturkompensation – konferens om kompensationsåtgärder vid exploateringar 
i kultur- och naturmiljöer, Göteborg 1-2 december 2014.  
 
Rönn. M. 2014. Folkets park Linköping – från kulturmiljö till bostadsområde. Presentation på 
konferensen: Kulturkompensation – konferens om kompensationsåtgärder vid exploateringar i 
kultur- och naturmiljöer, Göteborg 1-2 december 2014.  
 
Swedberg, S. & Lerman P. 2014. Workshop om ekonomiska och juridiska styrmedel utifrån ex-
emplet Göteborgs hamn på konferensen: Kulturkompensation – konferens om kompensationsåt-
gärder vid exploateringar i kultur- och naturmiljöer, Göteborg 1-2 december 2014. 
 
Grahn Danielson, B., Rönn, M. & Swedberg, S. 2015. Negotiated Change and heritage values: 
Systematic destruction or a possibility for innovative reconstruction of the cultural heritage? 
Presentation at EAA Annual Meeting, Glasgow, 2-5 September 2015. (abstract + muntlig pre-
sentation) 
 
Grahn Danielson, B., Rönn, M. & Swedberg, S. 2015. Cultural heritage: changing ideas on 
compensation in planning. Conference: ARCHI+TECTONICS Architecture, Communities and 
Cities under Change. The 7th Annual Symposium of Architectural Research in Finland, Espoo 
22-24 October 2015. (presentation av konferenspaper) 
 
Rönn, M. 2015. Urban design in the city of Helsingborg: Mobility and culture heritage as con-
flicting interests in contemporary project. Conference on Urban Mobility - Architectures, Geog-
raphies and Social Space, Malmö, 5-6 November 2015. (presentation av konferenspaper) 
 
Förutom den vetenskapliga kunskapsförmedling på konferenser har forskningsresultat presente-
rats och diskuteras på seminarier i Göteborg som den Västsvenska arkeologidagen 2014-02-28, 
NEARCH-seminarium 2014-03-27 i Göteborg.  
 
Kulturlandskapet använder sig av forskningsresultaten i professionella uppdrag från privata och 
kommunala beställare som behandlar kulturmiljö i samhällsplaneringen.  
 
Den framtida kunskapsförmedlingen inriktas på universitetskurser. Resultat från projektet kom-
mer att kommuniceras i utbildningar vid Göteborgs Universitet och av Arkitekturskolan vid 
KTH. Tony Axelsson har avsikt att använda forskningsresultaten i programmet för Kulturarvs-
studier vid Göteborgs Universitet, momentet kulturarvets regelverk och förvaltning. Magnus 
Rönn diskuterar resultat från forskningsprojektet i fort- och vidareutbildningskursen Arkitektu-
rens kvalitetsfrågor, som ges vid Arkitekturskolan. 
 
 


