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Sammanfattning

Under 2013-2014 arbetar Rio Kulturkooperativ/Kulturlandskapet ek för och KTH 
med ett forskningsprojekt om kompensationsåtgärder för kulturarv och kultur-
miljövärden i landskapet. Projektet är finansierat av Riksantikvarieämbet. Bak-
grunden är att vi och andra konsulter i vår yrkespraktik sett att det finns stora 
problem med hur myndigheter, projektörer och fastighetsägare hanterar påver-
kan på kulturmiljövärden i landskapet. I flera projekt har vi försökt föreslå åtgär-
der för att kompensera påverkan på landskapet och kulturmiljön. Genrellt prö-
vas ett sådant förslag inte mot lagstiftningen, möjligen kan frågan väckas om ett 
avtal om kompensation.
 I USA och flera europeiska länder används kompensationsåtgärder för att kom-
pensera för påverkan och intrång i naturmiljöer. Med detta forskningsprojekt vill 
vi utreda huruvida det också är möjligt att använda sig av kompensationsåtgär-
der när det kommer till påverkan på landskapet och kulturarvet. Frågan har blivit 
än mer relevant efter det att den Europeiska landskapskonventionen blev ratifi-
cerad (i Sverige trädde konventionen i kraft först 2011). Landskapskonventionen 
sätter delaktighet i första rummet, och kompensationsåtgärder kan vara en del i 
byggandet av ett demokratiskt landskap.
 För att hantera frågan om kompensationsåtgärder kan man arbeta enligt två 
grundläggande principer. Antingen kan kravet på kompensation gälla kultur-
landskapet som helhet utan rumslig avgränsning, eller så tillämpas kompensa-
tion endast på kulturmiljöer som är utpekade som värdefulla av staten eller kom-
muner. Oavsett om kompensationskravet omfattar hela landskapet eller bara ut-
pekade delar kan man dela in kompensationen i fyra typfall: Samma åtgärd på 
samma plats, annan åtgärd på samma plats, samma åtgärd på annan plats eller 
annan åtgärd på annan plats. Samtliga fyra typer bygger på att förlorade värden 
ska ersättas. Värnandet om kulturmiljöer och frågan om kompensationen kan 
dock stöta på hinder beroende på vilka drivkrafter som finns hos de inblandade 
aktörerna och huruvida kompensation regleras i avtal eller enligt lag.
 Kraven om kompensationsåtgärder framträder oftast sent i processen. Ofta 
är det först i detaljplaneskedet som de uppmärksammas och då ses de ofta 
som problem. Det är därför viktigt att se till att det sker en erfarenhetsåterfö-
ring till inblandade aktörer och att det parallellt med det sker en utveckling av 
praxis. Diskussioner om kulturmiljön bör ske tidigare i planeringsprocessen, 
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och kompensationsåtgärder bör representera ett positivt och framåtsyftande 
agerade för att ta tillvara och återskapa kvaliteter i kulturmiljön.
 I fallstudien Lilla Aspholmen framgår att avsaknaden av praxis och oklara an-
svarsförhållanden leder till förvirring och ingen vet riktigt hur åtgärderna ska ut-
formas eller genomföras. Att ta fram en fungerande praktik för kompensations-
åtgärder är därför angelägen.
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Inledning

Bakgrund
Under 2013 arbetar Rio Kulturkooperativ med forskningsprojektet Styrmedel och 
kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet. Projektet går ut på att under-
söka hur kompensationsåtgärder används inom kulturmiljöområdet och vilka 
möjligheter det finns att vidareutveckla kompensationstänkandet i samhällspla-
neringen. Vi tar avstamp ifrån aktuella problem vi stött på som yrkesverksamma 
inom området, problem som bottnar i frågor om det hållbara landskapet. I flera 
egna utredningar om påverkan på kulturmiljön har vi föreslagit kompensations-
åtgärder för att ersätta de kulturhistoriska värden som påverkas1. Tyvärr lämnas 
de allt som oftast därhän i den senare beslutsprocessen. 
 Forskningsprojektet är finansierat av Riksantikvarieämbetets FoU-medel och 
löper på två år med start januari 2013. Under det första året kommer har vi gjort 
en sammanställning av befinligt kunskap, identifierat belysande exempel och 
undersökat lagrum som behandlar kompensationsåtgärder. Vidare har vi ge-
nomfört en begreppsanalys av kompensation som undersöker skillnader och lik-
heter i förvaltandet av natur- och kulturarv. Studierna sammanställs i en rapport 
som ligger till grund för den mer experimentiella fasen under år två.. Den andra 
delen av projektet bygger på att använda kunskaper utvecklade i fallstudier och 
utforska möjligheterna till att arbeta med kompensationsåtgärder i framtiden. 
Genom att använda oss av fallstudier med belysande exempel vill vi under en 
serie av “testbäddar” vrida och vända på projekt för att se hur kompensationsåt-
gärder kan vara ett led i kulturmiljöarbetet.  Det är en experimentell forsknings-
ansats som används för utveckla ny kunskap ur fallstudierna.
 I testbäddarna kommer personer med vitt skilda erfarenheter och bakgrunder 
att delta för att ge en mångsidig beslysning. Den gemensamma nämnaren är att 
de är involverade i projekt som berör kulturmiljön. Deltagarna kommer från uni-
versitet och museum, kommuner och statliga myndigheter, eller är verksamma 
som konsulter (både inom kulturmiljöområdet och samhällsbyggnadssektorn) 
samt fastighetsförvaltare och byggherrar. Vår förhoppning är att resultatet från 
testbäddarna ska resultera i förnyad praxis inom området och att berörda myn-
digheter kommer att ge ut vägledande råd i frågor som rör kompensationsåtgär-
der för påverkan på kulturmiljövärden i landskapet.

1 Se till exempel Magnusson och Swedberg 2010. 
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 Forskargruppen består av Magnus Rönn (projektledare), Rio Kulturkooperativ/
KTH; Stig Swedberg, Rio Kulturkooperativ/Kulturlandskapet; Benjamin Grahn-
Danielson, Rio Kulturkooperativ/Kulturlandskapet; Peggy Lerman, Lagtolken AB; 
Julia Nordblad, Rio Kulturkooperativ /Göteborgs Universitet; Anders Gustafsson, 
Göteborgs Universitet; Maria Håkansson, KTH och Ann Åkerskog, SLU.

Syfte, mål och upplägg
Syftet med denna artikel är att presentera vårt projekt för en bredare, interna-
tionell publik, för att väcka debatt och utbyta erfarenheter. Arbetar andra länder 
med kompensationsåtgärder för kulturmiljön? Finns det erfarenheter och kun-
skaper som vi kan ta till vara i vårt projekt? Hur kan kompensationstänkandet 
beskrivas  i samhällsplaneringen?
 I artikeln presenterar vi bakgrunden till projektet och våra synpunkter på för-
ändringen av landskapet. Vi presenterar modeller över hur kompensationsåtgär-
der teoretiskt analyseras och utvecklas via en systematisk erfarenhetsåterföring. 
Metodiken baseras på modellutveckling, fallstudier med informativa exempel 
och litteraturgenomgång med analys av konsultrapporter och vetenskapliga 
studier. För att visa hur kompensationsåtgärder har hanterats idag använder vi 
oss i denna redovisning av ett exempel från Lilla Aspholmen i Göteborg. Slutli-
gen presenterar vi några av de preliminära slutsatser vi hittills kommit fram till i 
projektet.
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Landskap och kompensationsåtgärder

Ett landskap i förändring
I dagens samhälle sker omfattande förändringar av landskapet, förändringar 
som går i en takt och en sådan omfattning att ingen människa tidigare har upp-
levt detta. Förändringarna leder till att den fysiska miljö som vi upplever i det 
postindustriella samhället, och under århundraden skapat i samklang men ofta 
också i dissonans med naturen, snabbt förlorar sin historiska förankring.
 Att förändringar sker är ingenting nytt. Förändringar i landskapet skapade av 
människan har pågått under hela vår existens. Dagens landskap är till stora de-
lar skapat av människans betesdjur och jordbruksaktiviteter. Beskogningen av 
Bohuslän under 1900-tal liksom ljunghedarna i Skottland är delvis mänskliga 
produkter och inte enbart skapade av naturliga processer, även om dessa i dag 
många gånger ter sig som naturliga miljöer. Det landskap i inre Finland som en 
gång präglades av ett omfattande svedjebruk har förändrats av det moderna 
skogsbruket. Där ledde de storskaliga omvandlingen av landskapet under slutet 
av 1800-talet och början 1900-talet till att naturskyddet växte fram, liksom det 
gjorde i bland annat Sverige under samma tid.2

 Miljöförstöringen och diskussionen om det hållbara samhället handlar allt 
som oftast om den mänskliga påverkan på klimatet, hur avskogning och andra 
fysiska ingrepp i landskapet förstör den biologiska mångfalden. En viktig del av 
det hållbara samhället är dock att vi även måste sluta förstöra de kulturella vär-
dena i landskapet och istället börja värna om dem. Vår historia är inte enbart 
skapad av oss själva även naturen format vår historia. Vi kan alltså inte bara värna 
det ena; livet sker i växelverkan. Vi är en produkt av naturen och naturen är till 
stor del en produkt av människors verksamhet - kulturlandskapet. Denna del av 
historien kan vi se i de landskap vi dagligen vistas i.
 I hållbarhetsfrågor måste kulturmiljön vara en del av debatten. De fysiska de-
larna av kulturmiljön är en väsentlig del av de landskap som vi lever i och kultur-
miljön består egentligen av allting som vi människor någon gång gjort. Men att 
bevara allting som det alltid har varit är omöjligt och inte heller eftersträvansvärt. 
Att utveckling och förändring av landskapet och världen sker är ofrånkomligt. 
Men utvecklingen ska inte i onödan förstöra miljöer som tidigare generationer 
skapat och det är upp till oss att bevara och värna det landskap vi vill ha kvar.

2 Kirkinen 2013, Nordblad 2013.
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Det demokratiska landskapet
I Sverige trädde den Europeiska landskapskonventionen i kraft 1 maj 20113. I och 
med ratificeringen förbinder sig Sverige att arbeta in konventionen i den svens-
ka lagstiftningen.
 En del i implementeringen av landskapskonventionen är att delaktigheten i be-
slut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt ska främjas och att en 
hållbar helhetssyn på landskapets värden ska utvecklas för en god förvaltning.
 Konventionen omfattar alla typer av landskap, byggnader och anläggningar. 
Både fornlämningar, landsbygd, samhällen och städer ingår i landskapet. Enligt 
konventionen är landskapet en gemensam resurs med flera olika slags värden 
som ska bevaras och förvaltas. I och med ratificeringen av landskapskonventio-
nen finns det nu en grund att stå på gällande värnandet av kulturmiljövärden i 
landskapet för att nå hållbarhet.

Vad är kompensationsåtgärder?
I USA och flera europeiska länder (framförallt Tyskland) har kompensationsåt-
gärder använts inom naturvården sedan 1970-talet4. Kompensationsåtgärder 
har använts när exploateringar hotat värdefulla våtmarker och naturmiljöer. Ut-
formningen och hanteringen av kompensationsåtgärder fungerar olika i olika 
länder. Ibland används system med projektbanker, där exploatörer får betala en 
summa pengar för den skada som sker i samband med exploateringen. Pengar-
na används till en portfölj med projekt för att återskapa våtmarker eller utveckla 
naturmiljöer som kompensation för intrånget. I Tyskland används en kompen-
sationsmetod kallad balansering vilket också har influerat debatten i Sverige. 
Balansering bygger på att de värden som förstörs vid en exploatering ska åter-
skapas. Metoden bygger på kvantitativ data där varje biotop, miljö eller objekt 
viktas enligt ett värde5.
 Att arbeta med kompensationsåtgärder vid intrång i naturmiljöer är åtmins-
tone i tanken relativt lätt. Genom balanseringsprincipen som används i Tyskland 
och på försök börjat användas i Sverige kvantifieras de miljövärden som ska 
kompenseras. Den naturmiljö som påverkas värderas och får ett värdetal utfrån 
olika kvantifierade kriterier. Sedan återskapas en naturmiljö med samma värde-
tal. Kulturmiljökompensation å andra sidan handlar om kvalitéer, som inte kan 
kvantifieras, och ett återskapande av upplevelsebara värden i landskapet. 
 I den svenska lagstiftningen ska projektören vidta åtgärder som minskar påver-
kan på kulturmiljön så långt det är rimligt6. Först då kan tillstånd erhållas. Enligt ba-
lanseringsprincipen ska den kvarvarande påverkan ska därefter gottgöras genom 
konkreta åtgärder. Kompensation är med andra ord inte ett sätt för exploatörer att 
köpa sig fria från påverkan utan ska användas efter att det skett en prövning av 
byggprojektet. Åtgärderna ska se till att den kvarvarande skadan blir så liten som 
möjligt och att den påverkan som ändock sker kompenseras. Ett steg längre skulle 
vara att varje projekt också skall vara ett led i att återkompensera för den degrade-
ring av kulturmiljövärden som redan skett. Den skuld av förstörd kulturs som histo-
riska exploateringar skapat kan alltså börja återbetalas enligt denna princip.

3 Europarådet 2000; Riksantikvarieämbetets hemsida 2013.
4 Persson, J 2011.
5 Persson, J 2011.
6 Lerman, P 2013.
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Kompensera kulturvärden
Hur ska man då kunna använda kompensationsåtgärder vid påverkan på kul-
turmiljöer? Att återskapa en våtmark är i sig möjligt men hur återskapar man ett 
unikt kulturellt värde? Om ett äldre hus med karakteristisk arkitektur från en viss 
tidsperiod, eller typiskt för en viss miljö rivs, kommer  värdet att återskapas ifall 
ett nytt hus byggs upp som ser nästintill likadant ut? 
 En viktig del av kulturmiljön är fornlämningar, lämningar efter tidigare män-
niskors aktiviteter. Dessa kan utgöras av boplatser eller gravar men också av torp 
och ruiner efter hus med mera. I den svenska kulturmiljölagstiftningen skiljer 
vi på begreppen “fast fornlämning” respektive “övrig kulturhistorisk lämning”. 
Förenklat kan vi säga att fasta fornlämningar är lämingar som tillkommit före 
industrialismen medan de andra tillkommit efter industrialismens För de fasta 
fornlämningarna finns ett starkt fornlämningsskydd, i regel krävs det arkeologis-
ka undersökningar i samband med en exploatering. För de övriga lämningarna 
finns endast hänsynsparagrafer vilket för det mesta inte medför krav på åtgärder 
innan borttagande av lämningarna. Det är dock inte självklart att det är de fasta 
fornlämningarna som har högst värde, åtminstone inte för de människor som är 
en del av landskapet.
 Liksom i större delen av Europa görs arkeologiska undersökningar i samband 
med exploateringar i Sverige. Ifall en fastighetsförvaltare i Southampton vill byg-
ga ett villaområde och på så vis påverka en eller två järnåldersgravar kommer 
de lokala myndigheterna med största sannolikhet att kräva att en arkeologisk 
undersökning görs, liksom det skulle göras i Tanums kommun i Sverige.
 Kan då en arkeologisk undersökning ses som en kompensationsåtgärd? Vi me-
nar att den inte kan det Exploateringen tar bort en del av det fysiska uttryck som 
kulturmiljön utgör i landskapet. En arkeologisk undersökning kommer i bästa 
fall att leda till en rapport som trycks i ett femtiotal exemplar som sorteras in i 
ett bibliotek och läses av ett fåtal. Kulturmiljön däremot är borta. Det som den 
arkeologiska undersökningen gör är att ta tillvara på kunskapen som finns i en 
fornlämning men det är endast en del av värdet. 
 En parallell är påverkan på en kulturhistoriskt intressant bebyggelsemiljö. Ge-
nom att riva äldre hus försvinner en del av landskapets karaktär. Enligt vårt sätt 
att se på det skulle rivningar av äldre bebyggelse behöva kompenseras när kul-
turmiljön ses som betydelsefull. Dokumentation är inte en kompensationsåtgärd 
för skador på kulturarvet i detta fall heller. De arkitektoniska och kulturhistoriska 
värdena i landskapet behöver skyddas, till exempel genom q-märkning som ger 
ett förstärkt skydd, eller genom skötselplaner och vård av äldre bebyggelse. Al-
ternativt kan värden ersättas genom att arkitektoniska element införlivas i den 
nya bebyggelsen. 
 Kompensationsåtgärderna kan med andra ord utformas på olika sätt. Kultur-
miljön går inte att kvantifiera i avgränsade mätbara egenskaper, utan handlar 
om kvaliteter och upplevelser av helhet och mening. Kulturmiljön består av vär-
den som är bundna till bestämda platser och som därför måste bedömas uti-
från sin unika kontext. Syftet bör därför vara att kompensera för bortfallet av de 
kvalitativa värdena. För det är de kvalitativa värdena som vi människor fäster oss 
vid och som är viktiga i landskapet, inte antalet torpruiner, mesolitiska boplatser 
eller förindustriella byggnader. Det är här som landskapskonventionen kommer 
in. Endast genom att ta reda på vilka kvalitativa värden som finns i kulturmiljön 
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går det att skapa kompensation på medborgarnas villkor. Därför behöver vi i pla-
neringen av landskapet använda oss av metoder som tar vara på vad männis-
korna i landskapet vill och efterfrågar. Det finns flera olika metoder, till exempel 
Historical Landscape Characterisation7, Landscape Character Assesment8, DIVE-
analyser med mera9. Det viktigaste är dock att välja en metod som inkluderar 
människorna och samtidigt producerar ett relevant kunskapsunderlag för sam-
hällsplaneringen som gör att kulturmiljövärden synliggörs och får inflytande på 
exploateringar i landskapet.

Modeller och arbetsmetoder
I litteraturen uppträder kompensation som (a) verktyg i samhällsplaneringen, 
(b) arbetsmetod för utveckling av åtgärder som ska gottgöra skadliga ingrepp i 
landskapet, (c) avskräckande medel i syfte att förhindra förluster av kulturmiljö-
värden och som (d) styrmedel vid utformningen och lokaliseringen av byggpro-
jekt. Begreppet används således för att beskriva flera processer och situationer.
 I miljöbalken, MB, ses kompensation som ”... en beskrivning av de åtgärder som 
planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas”.10 Enligt 
MB, kap 16 får tillstånd och dispenser förenas med krav på gottgörelse för in-
trång i allmänna intressen. 

Inledningsvis är det två frågor som behöver besvaras:

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

turmiljöer? 

Allt är inte kompensation. Ett antal villkor behöver uppfyllas för att åtgärder ska 
kunna ses som kompensation i samhällsplaneringen. Det måste föreligga (a) en 
exploatering av områden med kulturmiljö som (b) leder till en negativ påver-
kan (skada eller förlust av värden/kvaliteter), vilket i sin tur (c) påkallar ett behov 
av fysisk gottgörelse, som (d) regleras i avtal med exploatören eller fastställs i 
myndighetsbeslut och ska (e) genomföras inom en bestämd tidsrymd. Av denna 
precision följer att kompensation är knutet till ingrepp som skadar kulturmiljön 
och därför behöver regleras.

Två förhållningssätt till kulturmiljön
Kulturmiljön som ett allmänintresse behöver en starkare ställning och tydligare 
roll i samhällsplaneringen. Vi ser två strategier för hur tillämpningen av kompen-
sationen kan utvidgas:  

Princip 1: Kravet på kompensation gäller kulturlandskapet som helhet utan rumslig 
avgränsning. Enligt kulturminneslagen, KML, är det ett övergripande intresse att 
skydda och vårda kulturarvet. Portalparagrafen i KML har följande ordalydelse:

7 English Heritage 2004
8 The Countryside Agency 2002
9 Riksantikvarien 2009
10 Miljöbalken, kap 6, §7.
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Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret 
för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till 
att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.11

Princip 1 innehåller ett generellt krav i samhällsplaneringen på att alla exploate-
ringar i landskapet aska föregås av förstudier som klargör behovet av kompen-
sationsåtgärder som återskapar värden i kulturmiljön. Utveckling av kunskaps-
underlag är en förutsättning för att kvaliteterna i landskapet ska bli synliggjorda 
i samhällsplaneringen och integreras i en demokratisk och professionell hante-
ring av kulturmiljövärden.

Princip 2: Krav på kompensation ska tillämpas på kulturmiljöer som utpekats som 
värdefulla genom statliga och kommunala beslut. Det innebär att kompensations-
åtgärder blir rumsligt avgränsade till områden som bedömt vara värdefulla och 
därmed angelägna att bevara, skydda och förvalta. Enligt detta synsätt ska kom-
pensation användas vid exploateringar av:

•	Statligt utpekade kulturmiljöer; det är kulturmiljöer som världsarv, riksin-
tressen, fornminnen, byggnadsminnen, kulturreservat och så vidare.

•	Kommunalt beslutade kulturmiljöer; här ingår värdefulla miljöer utpekade 
i kulturmiljöprogram, kulturhistoriska utredningar, bevarandeplaner och 
lokala arkitekturprogram inklusive fastigheter med rivningsförbud och q-
märka byggnader/kvarter och så vidare.

•	 Lokala	miljöer	utpekade	som	god	bebyggd	miljö; enligt det nationella miljö-
kvalitetsmålet god bebyggd miljö ska det kulturella, historiska och arkitek-
toniska arvet i form av byggnader, miljöer, platser och landskap värnas och 
utvecklas. 

Kompensation blir enligt denna princip en arbetsmetod för att uppfylla såväl ett 
statligt kulturarv som nationella kvalitetsmål och lokalt utpekade kulturmiljöer. 
Jämfört med praxis är det en betydande utvidgning av tillämpning från områ-
den med riksintressen och kulturreservat till värdefulla kulturmiljöer. 

Kompensation som typfall
Samhällsplaneringen är en offentlig arena för planering, genomförande och 
uppföljning av kompensationsåtgärder. Det finns fyra principiellt olika strategier 
för att gottgöra skador på kulturmiljöer12. Sätten kan sammanfattas i följande 
modell:

11 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m., kap 1, § 1.
12 Persson, J 2011



12

Modell 1: Fyra kompensationsåtgärder. 

Den första strategin är att återskapa samma kulturmiljövärde som går förlorat på 
samma plats eller i nära anslutning till ingreppet. Skada och kompensationsåt-
gärder är i detta fall rumsligt förbundna med varandra. 
 Den andra strategin är att återskapa samma värde i kulturmiljön, fast på en 
annan plats i landskapet. Det sammanlagda kulturvärdet är dock konstant, men 
bedömningen av måluppfyllelsen måste utgå från två olika sammanhang. 
 Den tredje strategin är att tillföra platsen för ingreppet andra kulturmiljövär-
den. Det rumsliga sambandet mellan skadan och kompensationsåtgärder kvar-
står, och närmiljön kompletteras med nya jämförbara kvaliteter.
 Den fjärde strategin går ut på att återskapa andra värden på en ny plats i land-
skapet. Skada och kompensation är både rumsligt åtskilda och av olika karaktär. 
Åtgärdernas förmåga att gottgöra förlusterna behöver därför ingå i en samman-
vägd bedömning av kulturarvet.

Kompensation som handlingsalternativ
Hur berörda parter agerar i samhällsplaneringen vid exploateringar som på-
verkar kulturmiljön kan med stöd av von Wright13 delas in fyra grundläggande 
handlingsalternativ. Det finns både förkämpar och väktare i planeringen. Sättet 
att möta ingrepp i kulturmiljön i samhällsplaneringen beskrivas i följande roller:

Modell 2: Handlingsstrategier i samhällsplaneringen. 

13 Wright, G H von 1963
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Även om von Wrights bildspråk kan ifrågasättas är det handlingsalternativ som 
kan belysa centrala roller i samhällsplaneringen. 
 Det första handlingsalternativet kallar von Wright ”push on” (driva på föränd-
ring) och det innebär att man vill göra skillnad, vilket ger en tydlig roll till kul-
turarvet och dess värden. Också det andra handlingsalternativet, som han kallar 
”pull back” (förhindra förändring) är ett aktivt agerande, men nu i syfte att stoppa 
en utveckling som ogillas. 
 Det tredje handlingsalternativet kallas ”let go” (gör inget) och betyder att man 
låter utvecklingen ha sin gång utan att vidta några åtgärder i någon riktning. 
Denna brist på agerande svarar mot en passiv roll i samhällsplanering. Kultur-
miljön uppfattas som ett underordnas intresse. Det fjärde handlingsalternativet 
kallas ”let retreat” (acceptera förändring). Planerade åtgärder godtas. Det är en 
roll som undviker strid eller underlåter att ställa krav. I stället för att hävda sina 
intressen drar man sig tillbaka. Planer på framåtsyftande åtgärder hos kulturvår-
dande institutioner ersätts med återtågets svikna förhoppningar.

Parter och kompensation
Kommuner som använder sig av kompensationsåtgärder förespråkar frivilliga 
avtal med exploatörer. Kravet på kompensation ses som en förhandlingsfråga. 
Avtalsmodellen beskrivs på följande sätt av Göteborgs stad: ”Kompensationsåt-
gärder bygger på frivilliga överenskommelser, vilka säkras i exploateringsavtal om 
det är en privat exploatör. 14

 Den andra metoden är att avgöra kompensationsåtgärder via myndighetsbe-
slut15. Det förutsätter ett lagligt stöd för kraven på gottgörelse. 
 De två sätten att reglera kompensationsåtgärder i samhällsplaneringen ser ut 
så här:

Modell 3: Parter och reglering. 

Modellen består av två korsande axlar. Den ena axeln beskriver beslutsmetoder 
och den andra redovisar beslutsfattare. Axeln med beslutsfattare har två poler: 
marknad respektive myndighet. Marknadens nyckelaktörer är exploatörer, mark-
ägare och kommuner. Med myndighet avses både kommunala nämnder med 
myndighetsuppgifter och statliga organ. 

14 Hansson E., m fl. 2009
15 Bengtsson, B 1997.
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en passiv roll i samhällsplanering. Berörda parterna underlåter att reagera och tar inte ställ-
ning till förändringar. Det fjärde handlingsalternativet kallas ”let retreat” (acceptera föränd-
ring). Planerade åtgärderna godtas genom att man undviker strid eller underlåter att ställa 
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tillbaka. Planer på framåtsyftande åtgärder ersätts med återtågets svikna förhoppningar. 
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 Den korsande axeln beskriver beslutsmetoder. På den ena sidan finns frivilliga 
överenskommelser formaliserade i avtal och på den andra sidan myndighets-
beslut baserade på föreskrifter i lag. Den rättsliga regleringen är omtvistad och 
det finns mycket få fall av krav på kompensation för skador på kulturmiljöer som 
prövats av länsstyrelser och domstol.

Samhällsplanering: nivå och planeringsskeden
Det är exploatörer, byggherrar, kommunala förvaltningar och statliga myndighe-
ter som förfogar över kompensation i samhällsplaneringen, både vad gäller tolk-
ning av begreppets innehåll och dess praktiska tillämpning i form av konkreta 
åtgärder. Konsulterna är förslagsställare som producerar kunskaps- och plane-
ringsunderlag. 
 I samhällsplaneringen ingår kompensationsåtgärder i den så kallade balanse-
ringsprincipen efter tysk förebild16. Kompensation ses här som sista åtgärd när 
skador inte kan undvikas genom annan lokalisering och anpassning av bygg-
projekt. Enligt detta synsätt ska exploateringar som förstör kulturmiljöer i första 
hand undvikas, därefter minimeras genom utformning och först i tredje hand 
kompenseras. Att ersätta förlorade värden genom kompensationsåtgärder blir 
då en ”nödlösning” i samhällsplaneringen. Det är bakgrunden till kravet på att 
integrera kompensationstänkandet i samhällsplaneringen; från kommunernas 
översiktsplanering (ÖP) till detaljplaneringen av marken (DP) och bygglov (BL) 
med tillhörande kontroll av åtgärder. 
 Relationen mellan planeringsnivåer, aktivitet och skeden som uppstår när 
kompensationstänkandet överförs till samhällsplaneringens domän kan sam-
manfattas så här: 

Modell 4: Kompensation i samhällsplaneringen. 

Av modellen framgår att krav på kompensationsåtgärder framför allt visar sig i 
samband med detaljplanering och bygglov. Då är platsen för ingreppet redan 
bestämd. Här finns också förklaringen till varför gottgörelse blir en angelägen-
het först i samband med framtagningen av planprogram och utvecklingen av 
detaljplaner. Nu handlar det om att genomföra planerat byggprojekt. I detta 
skede framstår lätt kompensationsåtgärder som något negativt, ett problem 
som innebär försenad planering eller fördyrande krav vid en lokalisering  som 
bedömts samhällsnyttig.

16 Skärbäck, E 1997.
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Erfarenhetsåterföring och praxisutveckling
Kraven på kompensationsåtgärder vid exploatering av kulturmiljöer behöver 
kombineras med en systematisk erfarenhetsåterföring i samhällsplaneringen av 
två skäl: Dels för att skapa förutsättningar för en kunskapsutveckling i samhälls-
byggandet. Dels för att etablera en professionell praxis om kompensationsåtgär-
der bland handläggare, konsulter och företag verksamma inom kulturmiljöom-
rådet. 
 Erfarenheter av kompensation i planeringsprocessen görs av konsulter, be-
ställare och tjänstemän i kommunala förvaltningar och statliga organisationer. 
Beställare av kulturmiljöuppdrag har en nyckelroll i egenskap av ansvarig ex-
ploatör. Konsulterna avrapporterar sina uppdrag till beställare, kommuner och 
tillståndsprövande myndigheter. Därmed är uppdraget avslutet och konsulterna 
får inte reda på hur deras förslag till kompensationsåtgärder tas om hand. Erfa-
renhetsåterföringen uteblir. Av detta skäl efterfrågar vi en förändring av uppdra-
gen till konsulter som ger förutsättningar för en professionell kunskapsutveck-
ling i samhällsplaneringen. Modellen ser ut så här:

Modellen 5: Grundprincip för en systematisk erfarenhetsåterföring i samhällsplane-
ringen.
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Fallstudie – Lilla Aspholmen

Vår uppfattning om dagens praxis i Sverige, där förslag på kompensation av för-
lust av kulturmiljövärden förekommer i alltför få fall är: 

•	att	hänvisningar	till	lagstiftning	varierar	och	är	oklar;
•	att	myndigheter	inte	fattar	beslut	om	kompensation,	trots	förslag	på	åtgär-

der i konsultrapporter; 
•	att	de	fall	av	kompensation,	som	trots	allt	blir	av,	är	reslutat	av	avtal	i	stället	

för myndighetsbeslut. 

För att tydliggöra dessa processer kommer forskningsprojektet att studera ett 
antal fall där frågan om kompensation för förlust av kulturmiljövärden har rests 
av någon inblandad part i samhällsplaneringen.

Lilla Aspholmen
Idag ska vi se på exemplet Göteborgs Hamn. Fallstudien heter Lilla Aspholmen 
eftersom eventuell exploatering av denna utgör grund till diskussionen om 
kompensationsåtgärder. Några reservationer först: Arbetet med fallstudien är 
inte slutfört vilket innebär att dessa resultat är preliminära. I detta papper tar vi 
enbart upp frågan om kompensation för förlust av kulturmiljövärden, inte na-
turmiljövärden. Vi redovisar inte heller alla faser utan tecknar den huvudsakliga 
gången av ärendet. Frågan om hur det ekonomiska värdet av en kompensation 
ska beräknas tas inte upp och inte heller gör vi i detta fall en värdering av hur 
skadan har bedömts och värderats. Avsikten är att peka ut några grundläggande 
drag i hanteringen av kulturmiljön i samhällsplaneringen.
 Lilla och Stora Aspholmen samt Nya Älvsborgs fästning utgör ett riksintresse 
för kulturmiljövården. Viktiga uttryck för riksintresset är:

	•	Den	fria	sikten,	siluetten	av	de	yttre	murarna	och	olika	borggårdsbyggnader,	
exempelvis kommendanthus och sjukstuga samt fästningsmuren, logement 
och bombfria valv. 

•		De	närbelägna	Aspholmarna	med	begravningsplats	på	Stora	Aspholmen17. 

17 Riksintressebeskrivning Göteborgs- och Bohuslän 1996.
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I detaljplanen från 1985 har Göteborgs kommun gjort bedömningen att Nya 
Älvsborg och Stora Aspholmen ska skyddas genom q-märkning. Lilla Aspholmen 
har däremot till stora delar angivits som område för fritidshus, men också till en 
mindre del som område för industriell verksamhet. Förutom de i riksintresset 
uppräknade kulturmiljöerna finns på Lilla Aspholmen lämningarna efter ett sill-
salteri, en historisk ristning, en del av en farledsspärr samt ett hamnområde. Vad 
som inte beskrivits i de utredningar som utförts är den småskaliga fritidshusbe-
byggelsen som vuxit upp på ön och som kan kopplas till arbetarnas möjlighet till 
semester, vilket är ett uttryck för en kulturhistorisk förändring som skedde under 
första halvan av 1900-talet. En del av kulturmiljön anses skyddsvärd i detaljpla-
nen samtidigt som andra kulturmiljövärden på Lilla Aspholmen osynliggörs.
 Arbetet med att planlägga en utökning av ytterhamnen i Göteborg började på 
1990-talet och konkretiserades i samband med en översiktsplan 199918. Samma 
år presenterade också Göteborgs Hamn AB (GHAB) sin generalplan19 där utöka-
de ytor för att hantera gods som containrar, bilar och RoRo-gods föreslogs. 
 Efter det inleddes planarbetet som resulterade i Fördjupad översiktsplan för yt-
terhamnsområdet, antagen 200620. I planen studeras frågan om det finns alter-
nativ till exploateringen av Lilla Aspholmen. Svaret är att: Ja, det finns två alter-
nativa utbyggnadsstrategier men de är för dyra att genomföra. För ett av dessa 
anges summan 500 miljoner kronor. Det finns också en alternativ utformning 

18 Översiktsplan för Göteborg 1999. Göteborgs Stad.
19 Generalplan Göteborgs Hamn 1999. GHAB.
20 Fördjupad översiktsplan för ytterhamnsområdet 2006. Göteborgs Stad.

Illustration	1.	Översiktsfoto	på	ytterhamnsområdet	i	Göteborg	med	öarna	Lilla	och	Stora	Aspholmar-
na samt Nya Älvsborg.
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som låter Lilla Aspholmen kvarligga orörd. Kostnaden för denna alternativa ut-
formning anges till 3 miljarder kronor, baserat på minskade framtida intäkter. 
Förutom de samhällsekonomiska argumenten motiveras valet av ett alternativ 
som exploaterar Lilla Aspholmen med att: “Påverkan på den historiska miljön bör 
kunna accepteras då den främst är visuell och att denna påverkan är marginell 
samt att den redan är påverkad av tidigare utbyggnad.”Vidare har gällande de-
taljplan angivit delar av Lilla Aspholmen som utbyggnadsområde för hamnen. I 
detta sammanhang tas frågan om kompensation av kulturmiljön upp:

Kan man på något sätt kompensera intrånget? För att ge det historiska sam-
manhanget en tydligare bild, föreslås att Göteborgs Hamn låter utarbeta ut-
ställningar som på lämpligt sätt visar den historiska försvarslinjen. Den ena 
utställningen placeras på Älvsborgs fästning, den andra t.ex. vid Oskar II fort 
i Älvsborg21.

Efter att den fördjupade översiktsplanen för ytterhamnen antogs har Göteborg 
antagit en ny översiktsplan 2009. I denna har synpunkterna från den fördjupade 
översiktsplanen inarbetats.
 Därefter har en detaljplan tagits fram för samråd22. I denna konstateras att i det 
översiktliga arbetet har samhällsintresset med hamnutbyggnad bedömts som 
högre än bevarandet av riksintresset Nya Älvsborg med omnejd. Denna bedöm-
ning stöds även av länsstyrelsen, vilka också anger att det är inom detaljplanen 
som avvägningen mellan intressen ska utarbetas. I detaljplanen finns två alter-
nativa utformningar. I båda fallen kommer hela Lilla Aspholmen att exploate-
ras. Förlust av kulturmiljövärden sker genom att delar av kulturmiljön tas bort 
och samband mellan kvarvarande delar försämras. I planen föreslås därför att 

21 Fördjupad översiktsplan för ytterhamnsområdet 2006. Göteborgs Stad.
22 Detaljplan för hamnutvidgning vid Lilla Aspholmen samt utbyggnad av konferenscenter. 
Samrådshandling 2009. Göteborgs Stad.

Illustration 2. Planområdet berör såväl riksintresset för sjöfart (Göteborgs hamn) samt för kulturmil-
jövård (Nya Älvsborg).
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kompensationsåtgärder för förlust av kulturmiljövärden ska ersättas genom att 
avtal tecknas mellan Göteborgs kommun och GHAB: I genomförandeavtalet ska 
kompensationsåtgärderna regleras. Parterna konstaterar att förslag på kompen-
sationsåtgärder som rör områden utanför detaljplaneområdet inte kan regleras i 
detaljplanen. Vidare görs ett påpekande om att Göteborgs Stads policy om kom-
pensation för förlust av natur- och rekreationsåtgärder har beaktats i planarbe-
tet. Intrånget bedöms dock ej så omfattande att frivilliga kompensationsåtgär-
der föreslås. 
 I samband med detaljplanen 2009 tecknar Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
GHAB ett avtal om kompensationsåtgärder på upp till 4 miljoner. Avtalet beskri-
ver att målgruppen för kompensationsåtgärderna är allmänheten. För dessa ska 
historien om stadens befästningar och hamnens historia och framtida utveck-
ling beskrivas, i ett lämpligt forum.
 Arbetet med att utreda möjliga kompensationsåtgärder har utförts av läns-
styrelsen på uppdrag av GHAB genom Göteborgs Stadsmuseum, Sjöhistoriska 
museet i Göteborg samt Bohusläns museum. Dessutom föreslog Göteborgs stad 
en kompensationsåtgärd i sin fördjupade översiktsplan.

Nedan följer en sammanställning av föreslagna åtgärder:

•		2006	Befäst	i	väst	–	Skapa	ett	nät	av	marina	och	försvarshistoriska	besöks-
miljöer. Målgrupp allmänheten.

•		2009	Kulturvärden	och	kulturmiljö	kring	Lilla	Aspholmen	och	Arken	konfe-
renscenter	–	Skapa	en	stiftelse	för	forskning	om	och	förvaltning	av	kultur-
miljön. Målgrupp forskarsamhället och allmänheten.

•		2010	Skiss	om	kompensationsåtgärder	–	Genom	modeller,	bibliotek	och	
utställning öka förståelsen för hamnområdet. Målgrupp forskarsamhället 
och allmänheten.

•		2010	Idéskiss	Hamnstadens	Atlas	–	En	interaktiv	kartplattform	där	berät-
telser kan berättas på flera plan om samma plats. Målgrupp allmänheten.

Under 2012 tecknar Länsstyrelsen i Västra Götaland, GHAB och Göteborgs Stad 
ett avtal om kompensationsåtgärder vilket upphäver det tidigare avtalet. I det 
nya avtalet står summan 4 miljoner fast. Nytt är att Kulturnämnden ska utarbeta 
ett förslag på kompensationsåtgärder och att Statens fastighetsverk ska ingå i 
samarbetet. GHAB ska godkänna kulturnämndens förslag.
 I fallet framgår att det finns oklarheter om vilka lagar som gäller, vem som 
har rätt att fatta beslut om kompensation och vilka värden som ska gottgöras. 
I kommunens planarbete framgår tidigt att det kommer att uppstå en konflikt 
mellan två riksintressen; hamnen/sjöfarten och kulturmiljön. I den fördjupade 
översiktsplanen för ytterhamnen tas frågan om kompensationsåtgärder upp 
utan hänvisning till lag eller lagparagraf. Även i detaljplanen tas frågan upp 
utan hänvisning till regler, i beskrivningen av frivilliga kompensationsåtgärder 
anges att dessa går utöver kompensation enligt miljöbalken, vilket antyder att 
kraven på kompensation ska lösas genom avtal, även om de har sin grund i 
miljöbalken. Möjligen ska noteringen om att kompensationsåtgärder som rör 
områden utanför planen  inte kan regleras i detaljplanen tas som intäkt för 
att planförfattaren anser att kopplingen till miljöbalken är för otydlig. Det är 
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därför en tydligare väg att lösa frågan genom avtal. En intressant fråga är var-
för avtalslösningen kommer upp? Enligt miljöbalken ska en avvägning göras 
mellan riksintressen, det finns inget krav på att det intresse som får vika ska 
kompenseras. Frågan om kompensation får istället sökas i att det finns en för-
förståelse av att det är en viktig fråga som handläggarna inte kan finna lagligt 
stöd i att hantera. Under hand pågår därför diskussioner mellan parterna om 
ett avtal som har en oklar juridisk grund och en lika oformulerad grund i ett 
allmänt intresse. Detta leder fram till de två avtal som tecknas, varav det senare 
upphäver det första.
 Fallet belyser att lagstiftningen är oklar och handläggarna osäkra på att han-
tera kompensation vid exploatering i områden med flera olika kulturmiljövär-
den. När det finns ett starkt allmänintresse kan saken lösas genom avtal men 
de kulturvårdande myndigheterna avsäger sig då också beslutanderätten, kom 
ihåg att det är GHAB som i egenskap av exploatör har beslutanderätt över slutlig 
utformning av kompensationsåtgärder i avtalet. Fördelar och nackdelar med lag-
stiftning alternativt avtal som grund för kompensation kan sammanfattas med 
att lagstiftningen ger en tydlighet och insyn i ärendehanteringen, men kan vara 
oflexibel och leda till att befogad kompensation uteblir. Genom avtal kan krav 

Illustration	3.	Kartan	visar	att	hela	Lilla	Aspholmen	ingår	i	det	nya	detaljplaneområdet	samt	att	kaj-
området kommer att påverka miljön runt fästningen Nya Älvsborg. Vid avvägning mellan riksintres-
sena prioriterades sjöfarten men detaljplanen förutsätter att ett avtal om kompensation tecknas mel-
lan parterna.
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ställas på kompensation om det finns ett allmänintresse, eller om exploatören 
ser ett ekonomiskt intresse i det. 

Slutsatser
I den kunskapssammanställning som inlett vårt projekt har vi upptäckt att det 
finns ett lagligt utrymme för kompensationsåtgärder som allmänintresse vid på-
verkan på kulturmiljön, men att det saknas en utarbetad praxis för beställning, 
utveckling och bedömning av sådana krav i samhällsplaneringen. När kompen-
sationsåtgärder seglar upp i konsultrapporter har ansvariga parter försökt skjuta 
ifrån	sig	frågan	till	någon	annan.	Det	är	enbart	i	undantagsfall	–	när	riksintres-
santa	kulturmiljöer	riskerar	att	skadas	av	exploateringar	–	som	kompensation	blir	
en förhandlingsfråga i samhällsplaneringen.
 Den modell och de arbetsmetoder vi redovisar skapar en teoretisk ram kring 
arbetet med kompensationsåtgärder. I fallet med Lilla Aspholmen framgår det 
tydligt att det finns oklarheter i lagstiftning och professionell praxis.
 För att i framtiden kunna arbeta med kompensationsåtgärder krävs att kul-
turmiljön värderas och att dess betydelse för människor kommer till uttryck i 
samhällsplaneringen på helt annat sätt än idag. För att klara detta behövs en 
teoretisk grund för kompensation i regelverken. Utan kunskapsbaserade plane-
ringsunderlag som synliggör kulturmiljöns värden och kvaliteterna i landskapet 
kommer inte frågan om kompensation upp till förhandlingar i samhällsplane-
ringen. Vi tror att det krävs en vägledning från myndighetshåll för att hantera 
frågan. En annan viktigt fråga är huruvida kompensationsåtgärder ska gälla det 
allmänna landskapet eller om det endast ska gälla vissa utpekade områden.
 Om den framtida vägen med kompensation av förlust av kulturmiljövärden 
ska gå via lagstiftning eller regleras i avtal mellan det allmänna och exploatö-
rerna är en kvarstående diskussionsfråga. Det finns för- och nackdelar med båda 
alternativen. Det viktiga är dock att invånarna är delaktiga i besluten och att de-
ras gemensamma landskap värnas och vårdas så att hållbarhet uppnås. Det är 
därför viktigt att en fungerande praktik för kompensationsåtgärder kommer på 
plats.
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