
Denna antologi innehåller texter från en vetenskaplig konferens 
om kompensation vid exploatering av kultur- och naturmiljöer. 
Konferensen genomfördes i Göteborg, 1-2 december 2014. Den 
arrangerades av Kulturlandskapet, KTH/Arkitektur och Göteborgs 
stadsmuseum med ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetets 
FoU-anslag. Målgruppen var forskare, konsulter och tjänstemän 
med ett direkt intresse i planering, projektering, byggande och för-
valtning av kultur- och naturmiljöer. 

Nyckelbegreppet för konferensen var kompensation, vilket i sam-
hällsplaneringen framträder som ett verktyg för handläggare, en 
metod för planerare, och som förslag på åtgärder från konsulter som 
syftar till att återskapa värden. Skador i landskapet repareras. Det är 
bra. Men kompensation kan missbrukas för att underlätta skadliga 
exploateringar. Det är en risk som behandlas i texten.

Konferensen ingick i forskningsprojektet Styrmedel och kompen-
sationsåtgärder inom kulturmiljöområdet. Avsikten var både att 
presentera resultat från forskningsprojektet, diskutera preliminära 
slutsatser och bjuda in till ett givande utbyte av erfarenheter med 
professionella aktörer i samhällsbyggnadssektorn. Resultat presen-
teras nu i denna antologi. Den första sektionen i antologin består  
av texter som är direkt knutna till forskningsprojektet. Den andra 
sektionen innehåller utvalda konferensbidrag. Samtliga texter i 
boken har förutom redaktörerna kvalitetsgranskats av två ledamöter 
från konferens vetenskaplig kommitté.

Medverkande författare i antologin är:  
Jonas E Andersson, Tony Axelsson, Maria Håkansson, Jan  
Melander, Magnus Rönn, Carl-Johan Sanglert, Per Skyllberg,  
Erik Skärbäck, Stig Swedberg, Christina Toreld, Cecilia Wingård, 
Ann Åkerskog. 
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Förord

Denna antologi behandlar kompensationsåtgärder vid exploateringar i natur- 
och kulturmiljöer. Kompensation är en kontroversiell uppgift inom arkeo-
logi, arkitektur och samhällsplanering. En tvistefråga handlar om likheter 
och skillnader i synen natur och kultur. En annan tvistefråga gäller i vilken 
grad som kulturarv kan återskapas utan att förlora sina speciella värden. I den 
professionella praktiken finns en tredje minst lika viktig tvistefråga som berör 
kopplingen mellan plats, värde, skada och kompensationsåtgärder. 

Begreppet kompensation används i betydelsen ersätta, uppväga, utjämna, 
gottgöra, kvitta eller avväga saker mot varandra. Kompensationen i samhälls-
planeringen kan utifrån denna utgångspunkt tillskrivas åtgärder som vidtas 
för att ersätta en negativ påverkan, gottgöra skadliga ingrepp och återskapa 
förlorade värden i landskap och bebyggelse. 

Denna antologi är en andra avrapportering av forskningsprojektet Styrmedel 
och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet som genomförs med stöd 
av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Som ett led i projektet anordnade 
Kulturlandskapet, KTH/Arkitektur och Göteborgs stadsmuseum en konferens 
om kompensation vid påverkan på natur- och kulturmiljöer i Göteborg, 1-2 
december 2014. Det är denna forskningsaktivitet som nu redovisas i antologin.

 Svaren på tvistefrågorna från författarna i antologin är inte entydiga. I 
inledningen ger vi en sammanfattande översikt på problematiken med fokus på 
begreppsanvändning och styrmedel i samhällsplaneringen vid kompensation 
för ingrepp som riskerar att skada natur- och kulturmiljövärden. Texterna i 
antologin levererar flera olika ingångar till kompensation som en professionell 
uppgift i projekt för i första hand konsulter, kommunala planerare och hand-
läggare vid statliga myndigheter som prövar ansökningar om exploatering. Läs 
och kommentera. Vi tar tacksamt emot synpunkter på innehållet i antologin. 

Maj 2015
Fjällbacka – Stockholm

Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
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Sammanfattning:
Kompensationsåtgärder  
vid exploatering i kultur- och 
naturmiljöer
Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn 
och Stig Swedberg

Inledning
Denna antologi innehåller texter från en vetenskaplig konferens om kompen-
sation vid exploatering av kultur- och naturmiljöer. Konferensen genomför-
des i Göteborg, 1-2 december 2014. Den arrangerades av Kulturlandskapet, 
KTH/Arkitektur och Göteborgs stadsmuseum med ekonomiskt stöd från 
Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Konferensen ingick i forskningsprojek-
tet Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet. Syftet med 
konferensen var både att presentera resultat från forskningsprojektet, diskutera 
preliminära slutsatser och bjuda in till ett givande utbyte av erfarenheter med 
professionella aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Inbjudan resulterade 
i 90 anmälningar om deltagande i konferensen och ett 15-tal presentationer 
och konferensartiklar, som nu presenteras i antologin. Texterna har kvalitets-
granskats av ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och författarna har 
bearbetat sina konferensartiklar med hänsyn till granskarnas synpunkter. 
Samtliga bidrag i antologin har kvalitetsgranskats av minst två ledamöter i den 
vetenskapliga kommittén inför slutligt godkännande av bokens redaktörer. 

Såväl konferensen som det bakomliggande forskningsprojektet har finan-
sierats av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. För projektledning svarar 
Kulturlandskapet med säte i Fjällbacka. Kulturlandskapet samarbetar i forsk-
ningsprojektet med Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs Universitet 
och Sveriges Lantbruksuniversitet. Nyckelbegreppet är kompensation, vilket 
i samhällsplaneringen framträder som ett verktyg för handläggare, en metod 
för planerare och som förslag på åtgärder från konsulter. Skador i landskapet 
repareras. Kompensation är emellertid inte något gott i sig utan kan missbrukas 
för att underlätta skadliga exploateringar. Något sådant exempel har vi dock 



10

inte mött. Kommuner reglerar kompensationsåtgärder i exploaterings- och 
markanvisningsavtal inför upprättandet av detaljplaner. Statliga myndigheter 
kan införa kompensation som villkor för tillstånd i syfte att rekonstruera och 
bevara kvaliteter i kultur- och naturmiljöer. Den rättsliga regleringen återfinns i 
Miljöbalken. Pådrivande i utvecklingen av kompensation i samhällsplaneringen 
har varit konsultföretag och kommunala förvaltningar. Förslag till kompensa-
tionsåtgärder har tagits fram av konsulter som haft i uppdrag att utreda natur- 
och kulturmiljöer. Flera kommuner arbetar med kompensation i planeringen 
som ett sätt att uppfylla politiska målsättningar. Kulturmiljön är både en 
kollektiv nyttighet och ett allmänt intresse i det postindustriella landskapet 
med värden som behöver bevaras, utvecklas och förvaltas. Kulturmiljövärden 
är ingen oändlig resurs som är fritt tillgänglig för exploatering. Grundtanken i 
samhällsplaneringen är att den som tar mark i anspråk måste ge något tillbaka. 

Ett övergripande mål för konferensen var att främja en nationell dialog om 
kompensation och dess roll i samhällsplaneringen, eftersom vi ser ett behov 
av kritisk reflektion och kunskapsutveckling. Samhällsplaneringen inbegriper 
ett möte mellan två intressen, ett exploateringsintresse som söker förändring 
och ett kulturmiljöintresse med fokus på bevarande. Det är två grundläggande 
intressen som behöver balanseras på ett hållbart sätt i arkitektur, arkeologi 
och samhällsbyggande, såväl nationellt och regionalt som lokalt i kommunala 
översiktsplaner och detaljplaner. 

Inbjudan till konferensen marknadsfördes genom utskick via e-postlistor 
till nätverk, företag, universitet, kommuner, länsstyrelser och statliga verk. 
Dessutom marknadsfördes konferensen på hemsidor hos Riksantikvarieämbetet, 
Riksförbundet för Sveriges museer, Kulturlandskapet och Göteborgs 
Stadsmuseum. Kulturlandskapet redovisar material från konferensen på sin 
hemsida.1 Konferensen har även en egen hemsida där program och presen-
tationer gjorts tillgängliga.2 Denna antologi kommer dessutom att bli fritt 
nerladdningsbar på Kulturlandskapets hemsida för att underlätta kunskaps-
spridningen.

I inbjudan till konferensen fanns ett antal teman utpekade som särskilt 
intressanta för diskussion. Arrangörerna efterfrågade konferensartiklar och 
presentationer som behandlade:

1 Se http://www.kulturland.se/portfolio/styrmedel-och-kompensationsatgarder-inom-
kulturmiljo/

2 Se http://kulturkompensation.se/
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•  Kompensation som teori, metod och praktik i samhällsplaneringen.

•  Typer av kompensation som syftar till återskapa kvaliteter i kultur- och 
naturmiljöer.

•  Kulturmiljö- och naturmiljökompensation som hot/möjlighet i 
detaljplaneprocesser.

•  Kompensation som paradigmskifte i samhällsplaneringen.

•  Praktikfall: För- och nackdelar med kompensation i projekt.

•  Exempel på kompensationsåtgärder i planeringsunderlag.

Konferensen vände sig till akademi, näringsliv och offentlig sektor. Målgruppen 
var i första hand forskare, konsulter och tjänstemän vid kommunala förvalt-
ningar och statliga myndigheter med ett direkt intresse i planering, projekte-
ring, byggande och förvaltning av kultur- och naturmiljöer. Målgruppen  kan 
specificeras så här:

•  Forskare vid universitet och högskolor som studerar hur natur- och 
kulturmiljöfrågor behandlas i arkitektur, arkeologi, kulturmiljövård 
och samhällsbyggande.

•  Handläggare vid länsstyrelsernas enheter för kulturmiljö och sam-
hällsplanering vilka prövar detaljplaner och skydd av kulturmiljöer.

•  Statliga myndigheter som Riksantikvarieämbetet, Boverket, Natur-
vårdsverket och Trafikverket med uppdrag att utveckla kunskapsun-
derlag för kultur- och naturmiljöer.

•  Kommunala tjänstemän vid förvaltningar som arbetar med planering 
(översiktsplaner, detaljplaner, bevarandeplaner osv) och som yttrar sig 
över dessa planeringsunderlag.

•  Konsulter, företag och museer som anlitas för att identifiera höga 
värden, samt för att utreda och redovisa hur exploateringar påverkar 
kultur- och naturmiljöer.

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

•  Exploatörer och byggherrar som vill genomföra projekt i områden med 
kultur- och naturmiljöer och ger uppdrag till konsulter att ta fram 
planeringsunderlag.
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Deltagarlistan från konferensen visar att inbjudan nådde fram till målgruppen. 
Det kom företrädare från akademi, näringsliv och offentlig sektor. En grupp 
av aktörer saknades dock, nämligen exploatörer och byggherrar. Näringslivet 
representerades i konferensen av konsulter och konsultföretaget. Deras upp-
dragsgivare och beställare av tjänster behöver involveras i den fortsatta kun-
skapsspridningen. 

Konferensen var organiserad på klassiskt sätt med tre inbjudna talare (key-no-
te speakers) som redovisade olika infallsvinklar på konferensens problematik, 
med presentationer av konferensartiklar i tre parallella sessioner inklusive en 
workshop om rättsliga styrmedel och kompensation. Samtliga presentationer 
baserades på abstrakt som granskats av konferensens vetenskapliga kommit-
té. De tre huvudtalarna med specialkompetens inom juridik, idéhistoria och 
planering var:

•  Peggy Lerman, jurist.

•  Julia Nordblad, idéhistoriker.

•  Erik Skärbäck, landskapsarkitekt.

För planering och genomförande svarade en organisationskommitté med 
företrädare för arrangörerna bakom konferensen. Organisationskommittén 
bestod av:

•  Ylva Blank, Göteborgs stadsmuseum/Riksantikvarieämbetet.

•  Chatrine Sjölund Åhsberg, Göteborgs stadsmuseum.

•  Benjamin Grahn Danielson, Kulturlandskapet.

•  Magnus Rönn, KTH/Arkitektur.

Granskningen av abstrakt och konferensartiklar har utförts av en vetenskap-
lig kommitté med ledamöter från Kungliga Tekniska Högskolan, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Göteborgs Universitet, Kulturlandskapet och Birka 
Arkitekt & Design. Ledamöter i kommittén har varit:

•  Jonas E Andersson, Tekn Dr.

•  Tony Axelsson, Fil. Dr.

•  Ylva Blank, Fil Kand.

•  Maria Håkansson, Tekn. Dr.
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•  Magnus Rönn, Tekn Dr.

•  Stig Swedberg, Kulturvetare/arkeolog.

•  Ann Åkerskog, Fil. Dr.

För information om konferensen på hemsidan svarade Benjamin Grahn 
Danielson, arkeolog vid Kulturlandskapet.

Innehåll och uppläggning
Antologin innehåller sammanlagt 12 kapitel uppdelade i två sektioner. Den 
första sektionen utgörs av sex texter som är direkt knutna till forskningsprojektet 
Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet. Författare till 
dessa inledande texter är Jonas E Andersson, Tony Axelsson, Maria Håkansson, 
Magnus Rönn, Stig Swedberg och Ann Åkerskog. Den andra sektionen i anto-
login består av utvalda konferensbidrag som efter bearbetning blivit antagna för 
publicering. Författare till dessa texter är Jan Melander, Carl-Johan Sanglert, 
Per Skyllberg, Erik Skärbäck, Christina Toreld och Cecilia Wingård.

Kompensation som begrepp och typologi
Vad menas med kompensation? Hur skiljer man anpassning och hänsyn från 
kompensationsåtgärder i projekt? Konsulter, kommunala planerare och stat-
liga handläggare upplever begreppsanvändningen som oklar och mångtydig 
i såväl lagstiftning som praxis. Genomgången av hur kompensation förklaras 
och diskuterats i litteraturen ger belägg för att begreppet används i minst tre 
olika betydelser, som är mer eller mindre tydligt länkade till planeringsnivåer 
i samhället. Begreppet kompensation användas i betydelsen:

•  Verktyg; kompensation som planeringsverktyg baseras på nationella 
regler.

•  Metod; kompensation som arbetsmetod ingår i den kommunala hand-
läggningen.

•  Åtgärd; kompensation som åtgärd uppträder i projekt och planerings-
underlag.

Kompensation som verktyg i samhällsplaneringen återfinns i texter som utgår 
från 1990-talets föreskrifter i miljölagstiftningen. Begreppsanvändningen är 
ofta länkat till införandet av Miljöbalken och förordningen om miljökonse-
kvensbeskrivningar. Genom införandet av bestämmelser om kompensation i 
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Miljöbalken fick tjänstemännen ett nytt verktyg till sitt förfogande vid bedöm-
ningen av ansökningar om tillstånd. Hänvisningar till föreskrifter i lagstift-
ningen gör att diskussionen om kompensation som verktyg för handläggare 
förflyttas till en övergripande nationell nivå och får en generell karaktär.

Carl-Johan Sanglert (2013) ser införandet av Miljöbalken och kraven på mil-
jökonsekvensbeskrivningar under 1990-talet som ”ett verktyg för att granska och 
utvärdera de samlade miljöeffekterna av olika verksamheter och fysisk planering.”3 
Ett annat belysande exempel på detta språkbruk finns i boken Att förstå miljö-
kompensation av Jesper Persson från 2011. En sökning på verktyg ger ett 30-tal 
unika träffar när dubblerande hänvisningar i rubriker tagits bort. För Persson 
är ”miljökompensation ett verktyg, men även en process som innehåller kommuni-
kation mellan aktörer/ intressenter såväl som strategier, mekanismer och metoder.”4 
Perssons argument för att se kompensation som ett verktyg i planeringen är 
att kompensation som professionell praktik kan inbegripa flera olika metoder, 
varför språkbruket bör renodlas. Persson har en positiv syn på kompensation 
som planeringsverktyg i boken. Han ser verktyget som ett medel för att uppnå 
politiska målsättningar om ett hållbart samhälle. Persson påpekar dock att 
det inte är verktyget i sig som ger effekter utan hur det utformas och används 
i praktiken.5 Sanglert noterar i antologin att införandet av kompensation som 
verktyg i samhällsplaneringen växer fram samtidigt med andra avregleringar i 
samhället. I detta marknadstänkande ingår ökad konkurrensutsättning inom 
kulturmiljövården genom uppdragsarkeologi. 

Kompensation som arbetsmetod är en angelägenhet för den kommunala 
planeringen och används framför allt i detaljplaneuppdrag. Flera kommuner 
har genomfört utvecklingsprojekt i syfte att utveckla metoder för att identifiera, 
rangordna, redovisa och gottgöra skador på natur- och kulturmiljöer. Här ingår 
rutiner, tabeller och modeller som grund för ersättning vid förluster av kultur-
värden och ekologiska funktioner. Ibland kallas metoden för balanseringsprin-
cipen. Erik Skärbäcks bidrag i antologin illustrerar denna begreppsanvänd-
ning. Också texter av Magnus Rönn, Jan Melander och Per Skyllberg tar upp 
kompensation som arbetsmetod i kommuner. Skärbäck beskriver balansering 
som en metod med följande fyra faser; 1) undvika, 2) minimera, 3) utjämna 
och 4) ersätta. Här motsvaras utjämna och ersätta av kompensation. I denna 

3 Sanglert, C-J,. 2013. Att skapa plats och göra rum, sid 143.
4 Person, J., 2011, Att förstå miljökompensation, sid 31.
5 Ibid, Se sid 168-169.



15

metodbeskrivning ska kompensationsåtgärder vidtas i sista hand när skador 
på miljön inte kunnat undvikas genom annan lokalisering, anpassningar av 
projekt eller utformning med hänsyn till platsen. Erfarenheterna från fler års 
arbete med balanseringsprincipen i kommuner sammanfattar Skärbäck så här: 

Jag upplever att svårigheten att få gehör för metoden inte bara beror 
på svagheter i lagen, utan också i hög grad på utredares förmåga och 
tidsutrymme att studera och förklara de funktionella ekologiska och 
historiska sammanhangen som påverkas och kan behöva kompenseras, 
samt redovisa inventeringar, analyser och åtgärdsförslag på ett peda-
gogiskt transparent sätt så de inte kan negligeras av beslutsfattarna.6

Skyllberg beskriver i sitt bidrag hur Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nyköping 
arbetar med balanserad planering som metod för ekologisk kompensation. 
Arbetssättet har utvecklats i fyra steg genom; 1) kartläggning av naturmiljö-
värden, 2) samlad bedömning i kommunens plan för grönstruktur, 3) politiska 
beslut om balanseringsprincipen omsatt i en fördjupad översiktsplan följd av 
4) rutiner och mallar för handläggare som anger beslutspunkter och frågor 
om kompensation som behöver redas ut i planprojekt. Beskrivningen ger en 
informativ bild av kompensation som metod ur ett kommunalt perspektiv. Även 
Melander ser kompensation som en kommunal arbetsmetod i antologin. Han 
redovisar exploateringen i fyra områden i Västerås som exempel på metoden 
i användning. Rönns bidrag är en kunskapsöversikt. I översikten beskriver 
han kommunala utvecklingsinsatser som haft som mål att få fram praktiska 
metoder för arbetet med kompensation i planuppdrag. Metoderna inbegriper 
handläggningsrutiner, planeringsunderlag och beräkningsmodeller för att 
ersätta skador på miljön. Det handlar både om interna rutiner och kvalitets-
säkring av överenskommelser i avtal och detaljplaner, krav på utredningar av 
natur- och kulturmiljöer i planprojekt, principer för hur förluster ska gottgöras 
och förenklade sätt att presentera värden, skador och kompensation i remiss- 
och utställningshandlingar. 

Kompensation som åtgärd ingår i kunskaps- och planeringsunderlag inför 
beslut om detaljplaner. Begreppsanvändningen är tydligt sammankopplat med 
förslag i utredningar som syftar till att återskapa natur- och kulturmiljövärden 

6 Skärbäck, E., 2015, Balansera kultur- och naturvärden i Grahn Danielsson, B., Rönn, 
M., & Swedberg S. (Red) 2015, Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och 
naturmiljöer i denna bok, sid 239-240.
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som skadas vid exploateringar av marken. Denna gång är kompensation ett 
i tid och rum avgränsat fenomen. Det är konsulter som i utredningsuppdrag 
formulerar förslag till kompensationsåtgärder utifrån professionella övervä-
ganden. Också här är begreppsanvändningen mångtydig och föreslagna kom-
pensationsåtgärder är påfallande ofta förslag som behöver vidareutvecklas och 
konkretiseras i ett fortsatt uppdrag. En kontroversiell begreppsanvändning är 
att kalla arkeologiska undersökningar för kompensationsåtgärd. Det är ett 
omtvistat språkbruk som inte bara förekommer bland kommunala planerare 
utan även hos konsulter som utför uppdragsarkeologi och som är vana att 
arbeta med kulturmiljöer. 

Kompensationsåtgärder vid ingrepp i natur- och kulturmiljöer har i forsk-
ningsprojektet indelats i en modell utifrån värde och plats. Detta för att kunna 
analysera förekommande strategier i fallstudierna. Typologin utgår från littera-
turstudier.7 Genom typologin blir det lättare att synliggöra, diskutera och pröva 
alternativa kompensationsåtgärder. Det finns heller inget entydigt samband 
mellan plats, värde, skada och kompensation i granskade fall. Utvecklingen av 
kompensationsåtgärder i kunskaps- och planeringsunderlag framträder i plan-
projekten som en i grunden kreativ process snarare än en logisk sammanfogning 
av rationella överväganden. Följande fyra typer av kompensationsåtgärder har 
använts i forskningsprojektet bas för diskussioner i workshoppar:

•  Samma värde – samma plats: Återskapande av liknande kulturvärde 
på platsen för skadan

•  Samma värde – annan plats: Återskapande av liknande kulturvärde i 
ett annat område

•  Annat värde – samma plats: Återskapande av annat kulturvärde på 
platsen för skadan

•  Annat värde – annan plats: Återskapande av annat kulturvärde i ett 
annat område/på annat sätt

Hammarö kommun har av Kulturlandskapet beställt en revidering av kommu-
nens kulturmiljöprogram. Cecilia Wingård testar kompensationstyperna inom 
ramen för uppdraget på Prästängsvägen. Det är ett område med en hotad kul-
turmiljö i Skoghall som har dokumenterade kulturvärden. Wingård undersöker 
i sitt bidrag i antologin om Prästängsvägens kulturvärden kan bevaras genom 

7 Se Persson, J., 2011, Att förstå miljökompensation, s 50.
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kompensationsåtgärder. Med utgångspunkt i typologin prövar hon följande 
fyra typer av kompensationsåtgärder; 1) frivilligt markbyte, 2) tvångsförvärv, 3) 
ändrad markanvändning och 4) flytt av hus. Prästängsvägens arbetarbostäder 
är i detaljplanen klassade som industriområde. Frivilligt markbyte och tvångs-
förvärv har som mål att bevara befintliga kulturvärden (samma typ av värde) 
för boende på Prästängsvägen (samma plats), men med nya förutsättningar. 
Ändrad markanvändning innebär att husen efterhand hyrs ut till verksamheter. 
Denna kompensationsåtgärd ska motverka fortsatt förfall och skapa förutsätt-
ningar för upprustning genom att nytt liv tillförs området, vilket i typologin 
motsvaras av annat värde på samma plats. Flytt av hus betyder att motsva-
rande kulturvärde återskapas på annan plats i kommunen. Enligt detta test 
ger typologin underlag för en fruktbar diskussion om kompensationsåtgärder 
som frigör fantasin och ifrågasätter invanda föreställningar om kulturvärden.

Förslag till definition  
För att kunna fastställa statusen på planerade och vidtagna åtgärder vid exploa-
tering behövs en klargörande definition. Lagstiftningen ger dock ingen större 
vägledning. Skillnaden mellan anpassning och kompensation är oklar. Plan- 
och bygglagen, Kulturmiljölagen och Miljöbalken har en glidande skala som 
går från skydd, hänsyn och anpassning till krav på ersättning vid ingrepp 
som skadar natur- och kulturvärden. Det är emellertid bara Miljöbalken som 
innehåller uttryckliga föreskrifter om kompensation.8 Ett sätt att få en tydli-
gare bild av begreppsanvändningen är därför att vända sig till praxis. Hur ser 
språkbruket ut? Kompensation används i samhällsplaneringen för åtgärder 
som syftar till att utjämna en negativ påverkan, uppväga skadliga  ingrepp eller 
återskapa värden. Sett på detta sätt kan kulturmiljökompensation definieras 
med stöd av fem grundvillkor. Det ska föreligga (a) en exploatering i en kul-
turmiljö som (b) leder till en negativ påverkan, vilket (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.9 

Christina Toreld beskriver i antologin rastplatsen längs E6:an vid Skräddö 

8 Förutom kompensera och kompensationsåtgärder förekommer i Miljöbalken begrepp 
som gottgörelse, ersättning, avhjälpa och avväga. Språkbruket i lagen inbjuder till 
tolkningsproblem.

9 Grahn Danielson, B., Rönn, M., & Swedberg. S.(Red) 2014, Kulturarv i 
samhällsplaneringen. Rio Kulturlandskapet och KTH/Arkitektur. Se sid 84. 
Definitionen har förändrats något i projektet efter kritisk granskning i workshoppar.
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som en form av kompensation för vägens påverkan på världsarvet i Tanum. 
Rastplatsen ingår i utbyggnaden av motorvägen genom hällristningsområdet 
i kommunen. Rastplatsen ska locka besökare till världsarvet. I rättslig mening 
är inte rastplatsen en kompensation för skador på kulturmiljön. Däremot lyfter 
Toreld fram att rastplatsen genom sin lokalisering och utformningen fått ett 
pedagogiskt värde som förmedlare av upplevelser och information om häll-
ristningarna som världsarv. Rastplatsens status som kompensationsåtgärd kan 
testas utifrån vårt förslag till definition. De fem grundvillkoren är avsedda att 
tillämpas på exploateringar som ingår i samhällsplaneringen. Samtliga åtgär-
der som uppfyller grundvillkoren är kompensation enligt denna definition. 
Därmed finns det ett empiriskt svar på frågan om vad som är kulturmiljökom-
pensation i projekt, ett svar som är oberoende av språkbruket i kunskaps- och 
planeringsunderlag. Syftet med åtgärden är en förklarande faktor i definitio-
nen.10 Planerade och vidtagna mått och steg måste således tolkas och sättas 
in i sina sammanhang för att kunna förstås som kompensation. Projekten är 
inte självförklarande. Noteras kan också att det måste existera ett partsförhål-
lande i samhällsplaneringen. Definitionen kräver att handlingarna ska vara 
dokumenterade i avtal eller myndighetsbeslut för att få status som kompensa-
tionsåtgärder. Åtgärder som exploatörer och byggherrar utför på eget initiativ 
är inte kompensation utan en fråga om skadeförebyggande, varsamhet, hänsyn 
eller anpassning av exploateringen till platsen.

Fem workshoppar i forskningsprojektet
Begreppet kompensation har i forskningsprojektet diskuterats i fem workshop-
par med deltagare som arkeologer, kulturvetare, bebyggelseantikvarier, arki-
tekter, forskare och planerare från företag, kommuner, statliga myndigheter 
och universitet. Ett bakomliggande skäl till workshopparna har varit en slags 
begreppslig förvirring som vi mötte i den professionella praktiken hos kollegor, 
uppdragsgivare, kommunala planerare och handläggare vid statliga myndig-
heter. Kompensation som begrepp behöver diskuteras.

Workshopparna har i forskningsprojektet utnyttjats som testbäddar för 
begreppsanalys och kritisk granskning av kompensation som modell. Fyra 
workshoppar har behandlat såväl kompensation som styrmedel, med utgångs-
punkt från genomförda fallstudier i forskningsprojektet. Metodologiskt har 
workshopparna varit organiserade för att utreda och pröva definitioner på 

10 Jfr Persson, J,. 2014 (Red). Kompensation vid väg- och järnvägsprojekt, s 17.
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kompensation. I workshopparna har vi analyserat förslag på kompensations-
åtgärder och styrmedelsanvändningen i fyra fallstudier som behandlar plane-
ringsprocesser i Linköping, Göteborg, Tanum och Helsingborg. Den femte 
workshoppen genomfördes som en särskild session på konferensen om kom-
pensation i Göteborg 1-2 december 2014.

Workshop: Helsingborgsfallet
Jonas E Andersson svarade för workshoppen som använde Helsingborgsfallet 
som bas för diskussionen. Kommunen ville exploatera ett centralt beläget områ-
de med hotell, konferensanläggning och bostäder. Ångfärjestationen från 1898 
med dokumenterade kulturhistoriska värden stod i vägen för exploatering-
en. I detaljplanen flyttas stationen till en nybyggd kaj i hamnområdet. Med 
utgångspunkt från diskussionen om fallet i workshoppen formulerar Andersson 
fem övergripande begreppsliga slutsatser om kulturmiljö, kompensation och 
styrmedel i planeringsprocessen. Tolkningen av begreppet kompensation i 
workshoppen sammanfattas så här:

•  begreppet kompensation är beroende av kontext för att bli begripligt 
och därmed analyserbart,

•  kompensation är mer känt vid exploateringar som hotar naturmiljö-
värden jämfört med projekt som riskerar att skada kulturmiljövärden,

•  både kompensation och kulturvärden behöver detaljeras i förslag som 
använder scenariotänkande för beskrivning av bevarande, förändring 
och konsekvenser ur kulturmiljösynpunkt,

•  kulturvärden måste genomlysas redan i de allra tidigaste skedena av 
en besluts- och planeringsprocess för att bli återskapade genom kom-
pensation, samt

•  kulturvärden ingår i planeringsprocesser som sträcker sig från ekono-
miska transaktioner till kompensatoriska åtgärder som styr använd-
ning, innehåll och utformning av byggnader på en detaljerad nivå.

Workshop: Linköpingsfallet
Workshoppen planerades av Maria Håkanson. Utgångspunkten var en fallstudie 
av omvandlingen av Folkets park i Linköping från 1921 till ett bostadsområde. 
Axel Brunskog har ritat flera byggnader i området, vilka tilldelats högt värde i en 
antikvarisk förundersökning inför exploateringen. HSB köpte marken 2006 av 
föreningen Folkets park. 2010 antogs detaljplanen för uppförandet av nya bostä-
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der i området. Tanken var inledningsvis att föreningen skulle behålla ett hus 
för fortsatt verksamhet, men det gick inte. 2013 försattes föreningen i konkurs. 
Så ser i korthet bakgrunden ut. Centralt i workshoppen var diskussioner om 
kulturmiljökompensation som typologi och begrepp samt kompensationsåtgär-
der i det konkreta fallet, inklusive detaljplaneprocessen. Också värdebegreppet 
togs upp som tolkningsram i fallet. Kompensationsåtgärderna i fallet går ut 
på att återskapa kulturhistoriska värden genom flytt av två byggnader. Några 
deltagare i workshoppen ifrågasatte om flytten av två paviljonger i parken, en 
omlokalisering inom området och en extern flytt till Gamla Linköping, ska ses 
som exempel på kulturmiljökompensation. Skälet är framför allt att flytten varit 
med i detaljplaneprocessen från start som ett alternativ. Kommunens hållning 
är att flytten gör att parkområdet kan användas till bostäder samtidigt som två 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras. Stadsantikvarien bejakade denna 
förändring av enskilda objekt. Det är bara länsstyrelsens kulturmiljöenhet som 
framhåller bevarandet av Folkets park som en helhetsmiljö. 

Håkansson noterar att det fanns en skepsis hos en del workshopdeltagare 
mot att tala om kompensation inom kulturmiljöområdet. Begreppet upplev-
des som obekvämt och associerades till en utveckling som går mot skadeköp. 
Samma kritik riktades mot typologin, även om syftet med klassificeringen av 
relationen mellan värde och plats är ett annat. Skiljelinjen går i synen på kul-
turvärden som unika/generella och platsbundna/flyttbara. Enligt Håkansson 
kunde två principer urskiljas som viktiga för hanteringen av kulturmiljöer i 
planeringsprocesser: 1) Relevant expertkunskap behövs för bedömning av 
kulturmiljön som helhet och vid framtagningen av planeringsunderlag som 
beskriver kulturvärden i det aktuella området. 2) Prioriteringar och val av 
(kompensations-) åtgärder formas i förhandlingar under planeringsprocessen. 
Styrmedlen behöver anpassas till sammanhanget. Håkansson argumenterar för 
att kompensation är en planeringsfråga som bör behandlas i översiktsplanen. 
Då kan intressekonflikter överbryggas i en gemensam målbild som grund för 
detaljplaner. Regleringen av kulturmiljökompensation i detaljplaner kompli-
ceras av att området redan pekats ut som lämpligt för exploatering. Håkansson 
lyfter fram behovet av strategier, prioriteringar, sammanhang och kompetenser 
i planeringsprocesser som behandlar kulturmiljön.

Workshop: Tanumsfallet
Denna workshop hade vindkraftplaneringen i Tanums kommun och specifikt 
vindkraftsprojektet i Lursäng, som utgångspunkt för diskussionen om kom-
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pensation. Här fanns ett landskapsperspektiv. Ann Åkerskog var workshop-
ledare. Hennes redovisning belyser kompensationsbegreppets oklarhet, en 
osäkerhet som återfinns i praxis hos nyckelaktörerna. Flera workshopdeltagare 
ansåg att kompensation var ett besvärligt begrepp som var svårt att tillämpa på 
exploateringar av kulturmiljöer. Det fanns även en osäkerhet om när i plane-
ringsprocessen  kompensation ska behandlas – tidigt i detaljplanen vid första 
mötet med exploatören eller i ett senare skede när utformningen av projektet 
visar sig skada kulturvärden i området. Några deltagare i workshoppen såg 
kompensation som ett tecken på dålig planering. Andra påpekade att kul-
turvärden tenderar att bli förlorare i planeringsprocessens förhandlingsspel. 
Exploateringsintresset har starka företrädare med centrala positioner i pro-
jektorganisationer. Även bristande kompetens hos nyckelaktörerna lyfts fram i 
workshoppen. Kompensationsåtgärden i det aktuella fallet kritiserades av några 
deltagare med följande motivering: Unika och platsspecifika kulturmiljövärden 
kan inte kompenseras på annan plats med andra värden. Detta är ett synsätt 
som uppträder som starkast inom kulturmiljövården. 

Landskapskonventionen lyfter fram medborgarnas behov och har regler 
som vill främja en aktiv medverkan i planeringen. Åkerskog noterar att flera 
workshopdeltagare såg landskapskonventionen som en möjlighet att främja 
diskussionen om kompensation av kulturvärden i planprojekt. Kommunen 
har en nyckelroll som planerare och bestämmer villkoren för medborgardialo-
gen. Kunskaps- och planeringsunderlag är viktiga förmedlare av information i 
planprojekt. Som beställare av konsulttjänster kan kommunen antingen ställa 
resurser till förfogande för ett kvalificerat samtal om kompensation i lokal-
samhället eller begränsa experternas utredningar av kulturvärden med snäva 
direktiv. I bästa fall kan en demokratisk dialog om kulturmiljökompensation 
växa fram ur mötet i planeringen mellan experter på kulturmiljö och medbor-
garnas upplevelser av kulturarvet med stöd av landskapskonventionen.

Workshop: Göteborgsfallet
Tony Axelsson svarade för genomförandet av workshoppen som fokuserade på 
kompensation vid utbyggnaden av hamnen i Göteborg. I sitt bidrag lyfter han 
fram att kunskap om lämningar genom arkeologiska undersökningar är en 
form av systematisk destruktion av kulturarvet. Arkeologiska undersökningar 
bevarar lämningar ex-situ genom dokumentation inför ett borttagande in-situ. 
Axelsson ser inte denna omvandling av värden till text, kartor och illustrationer 
som en kompensation för intrånget i kulturmiljön utan som en fysisk förlust 
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av kulturvärden som bekostas av exploatören. Också miljöer som ingen längre 
bryr sig om beskriver Axelsson i termer av förlust. Miljöerna har förlorat sin 
mening även om det rör sig om annan typ av kulturell förlust än ett fysiskt 
borttagande av lämningar. Axelsson hoppas att en ökad demokratisering och 
problematisering av kulturarvet kan användas för att bryta upp några av de 
hierarkiska och kulturkonservativa attityder som existerar som oreflekterade 
praktiker i kulturmiljövården.

Gemensamt med tidigare workshoppar var deltagarnas kritik av konsulternas 
förslag på kompensation i Göteborgsfallet - dokumentation av nutid och historia 
genom film och arkivstudier - som Bohusläns museum presenterat i en särskild 
rapport.11 Fallet innehåller ett typexempel på oklarheter i begreppsanvändning-
en inom kulturmiljövården. Bohusläns museum kallar förslagen i utredningen 
för kompensationsåtgärder, medan Göteborgs stadsmuseum benämner dem 
kulturmiljöåtgärder. Kritiken i workshoppen handlade om valet att fokusera på 
förlusten av siktlinjer och upplevelser av kulturmiljön vid Nya Älvsborgs fäst-
ning till följd av hamnutbyggnaden. Axelsson testar ett friare förhållningssätt 
för gottgörelse. Skulle kompensationen kunna vara satsningar på kulturmiljö 
i stadens ytterområden, varaktiga dialoger med allmänheten och skapandet 
av nya arenor för diskussion och demokratisering av kulturarvet? Strategin för 
att ersätta hamnutbyggnadens skador på riksintresset för kulturmiljövården 
motsvaras i detta tankeexperiment av ett återskapande av andra kulturvärden 
på en annan plats med andra sätt. 

Workshop: Kompensation i en rättslig kontext
För planering och genomförande av workshoppen svarade Stig Swedberg och 
Peggy Lerman. Utbyggnaden av Göteborgs hamn låg åter till grund för diskus-
sionen om begreppet kompensation i ett juridiskt sammanhang. Deltagarna 
i workshoppen hade fått tillgång till fallbeskrivningen i förväg.12 Swedbergs 
redovisning av erfarenheterna från workshoppen avslutar den första sektionen 
i antologin. De rättsliga förutsättningarna för kompensation i Göteborgsfallet 
utgår från Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Eftersom både hamnen och 

11 Förslag till kompensationsåtgärder för intrång i riksintresseområde för kulturmiljön, 2013, 
Bohusläns museum.

12 Grahn Danielson, B., Rönn, M. & Swedberg, S.(Red) 2014. Kulturarv i 
samhällsplaneringen. Se fallstudie: Lilla Aspholmen.
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kulturmiljön i området är riksintressen måste dessa vägas mot varandra.13 Det 
är en i lagen anvisad form för konfliktlösning. Hur intresseavvägningen ska 
göras skiljer sig dock åt i lagarna. Swedberg lyfter fram att Plan- och byggla-
gen föreskriver en intresseavvägning som utmynnar i en samlad bedömning av 
exploateringens lämplighet. Resultatet är en sammanvägning av aspekter och 
konsekvenser. Så ser inte intresseavvägningen ut i Miljöbalken. Denna lag har 
en rangordning av intressen inskriven i föreskrifterna. Enligt Miljöbalken ska 
hälsa och miljö prioriteras vid bedömningen av projektens lämplighet. Denna 
prioritering är osynlig i intresseavvägningen i Göteborgsfallet. 

Sättet att uppfatta intressen i samhällsplaneringen och göra avvägningar i 
planprojekt påverkas av förståelsen av kompensation som verktyg, metod och 
åtgärd. Swedberg noterar att deltagarna i workshoppen såg riksintressebeskriv-
ningen för kulturmiljövården i Göteborgsfallet som föråldrad och kortfattad. 
Kunskaps- och planeringsunderlaget borde förnyats. Så skedde inte. Därmed 
reduceras effekterna av riksintresset som ett juridiskt styrmedel i planprocesser 
för utveckling av kompensationsåtgärder. Enligt deltagarna i workshoppen 
fanns det ett behov av en lagändring så att skador vid exploateringar ersätts 
fullt ut. Nuvarande styrmedel är inte tillräckliga för att förhindra en långsam 
utarmning av kulturvärden. Visserligen får tillståndsgivande myndighet stäl-
la krav på kompensation vid exploatering med stöd av Miljöbalken, 16 kap 
§ 9, men så sker sällan. Obligatoriska krav på kompensationsåtgärder gäller 
enbart för intrång vid särskilt skyddade områden (naturreservat, kulturreser-
vat, naturminne) som kräver dispens eller ett upphävande av reservatsregler. I 
sådana fall föreskriver Miljöbalken, kap 7, §§ 7-10, att värden ska kompenseras 
i skälig utsträckning.  
 
Styrmedel i samhällsplaneringen 
I forskningsprojektet har vi identifierat ett antal styrmedel som kan användas 
i samhällsplaneringen för att kompensera ingrepp som skadar natur- och kul-
turvärden. Ramen för redovisningen är styrmedel i planeringen. Utifrån denna 
utgångspunkt kan synliggjorda styrmedel sammanföras till följande kategorier:

13 Regler för riksintressen återfinns i 3 och 4 kap. miljöbalken och 
hushållningsförordningen (SFS 1998:896). Riksintressen och områden med 
naturvärden, kulturvärden eller som är betydelsefulla för friluftslivet från allmän 
synpunkt, så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada.
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•  Rättsliga styrmedel; föreskrifter och planbestämmelser.

•  Planer och tillståndsbeslut som styrmedel; kommunala planer och 
prövning av bygglov/tillstånd.

•  Administrativa styrmedel; handläggningsrutiner hos förvaltningar.

•  Ekonomiska styrmedel; kostnader, avgifter och stöd.

•  Informerande styrmedel; utredningskrav samt kunskaps- och plane-
ringsunderlag.

Den bakomliggande tanken är att styrmedlen ska få kommunala förvaltningar, 
byggherrar, förvaltare, konsulter och statliga myndigheter att uppfylla poli-
tiska mål i samhällsplaneringen och vägleda nyckelaktörerna i planerings-, 
projekterings-, bygg- och förvaltningsprocesser. Kraften i styrmedlen varie-
rar. Också villigheten att följa och tillämpa styrmedlen skiljer sig åt, både 
hos offentliga verksamheter och privata företag. Styrmedlens användbarhet 
i projekt varierar med hänsyn till planeringsprocessens indelning i skeden 
från översiktsplan till bygglov. Valet av styrmedel är därför en återkommande 
arbetsuppgift i den kommunala planeringen i samband med fördjupad över-
siktsplan, detaljplaneuppdrag och bygglovsprövning. Det betyder också att 
flera styrmedel används i samma projekt, delvis parallellt, för att kompensera 
förluster och säkra genomförandet av åtgärder som syftar till att återskapa 
värden i natur- och kulturmiljöer. 

Genomgången av styrmedel i samhällsplaneringen börjar med juridiska 
styrmedel kopplade till arbetet med kompensation vid exploateringar av kultur- 
och naturmiljöer. Därefter följer en redovisning av planer och tillstånd som 
styrmedel i kommuner. Planeringen och genomförandet av planprojekt inom 
tjänstemannaorganisationen innehåller administrativa styrmedel. Här finns 
både interna handläggningsrutiner hos förvaltningar och rutiner för informa-
tionsöverföring till exploatörer. Vi går sedan över till ekonomiska styrmedel 
för att avsluta genomgången med informerande styrmedel som utredningskrav 
i planprojekt och förslag på kulturmiljökompensation i kunskaps- och plane-
ringsunderlag.

Juridiska styrmedel
De juridiska styrmedlen i samhällsplaneringen formas av föreskrifter i lagar, 
förordningar och myndigheternas författningssamlingar. Föreskrifterna skapar 
rättsliga planeringsförutsättningar för kompensation och ingår i en hierarkisk 
struktur med tydliga nivåer: lag, förordning, råd och tillämpning.
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På den första nivån i hierarkin återfinns lagar, dvs. författningar utfärdade av 
Sveriges riksdag. Arbetet med kulturmiljökompensation i samhällsplaneringen 
påverkas i första hand av tre lagar: Kulturmiljölagen (1988:950), Plan- och 
bygglagen (2010:900), och Miljöbalken (1998:808). Kulturmiljölagen och 
Plan- och bygglagen saknar bestämmelser om kompensation. Genom Plan- 
och bygglagen går det dock att omvandla förslag om kompensationsåtgärder 
till bestämmelser i en detaljplan som då blir ett rättsligt bindande beslut. Det 
är enbart Miljöbalken som innehåller uttryckliga regler om kompensation 
för tillämpning vid exploateringar i kulturmiljöer. Däremot finns regler om 
ersättning till fastighetsägare vid införandet av skyddsbestämmelser eller beslut 
om åtgärder som begränsar markanvändningen (KML, 3 kap § 10-13). Denna 
typ av kompensation ligger utanför forskningsprojektet. 

Enligt Miljöbalken, 16 kap § 9, får tillstånd förenas med särskilda åtgärder 
för att kompensera det intrång i allmänna intressen som verksamheten med-
för. Kulturmiljön är ett allmänt intresse i Miljöbalken. Det finns således ett 
juridiskt styrmedel till stöd för kulturmiljökompensation vid exploateringar 
som kräver tillstånd. Om ingreppet sker i riksintressen eller skyddade områden 
som kräver dispens eller upphävande av reservatsregler tillkommer juridiska 
styrmedel. Två fallstudier i forskningsprojektet behandlar exploateringar av 
områden som pekats ut som riksintresse för kulturmiljövården. Systemet med 
riksintressen regleras både i Miljöbalken, 3 och 4 kap, samt Plan- och bygglagen, 
3 och 4 kap. Länsstyrelsen får upphäva detaljplaner som riskerar att påtagligt 
skada riksintressen. 

På den andra nivån i hierarkin ligger förordningar utfärdade av regering-
en. En viktig förordning för kulturmiljöarbetet är regeringens instruktion 
till Riksantikvarieämbetet (förordning 2007: 1184). Regeringen har utsett 
Riksantikvarieämbetet till ansvarig myndighet för frågor som gäller kultur-
miljö och kulturarv. Enligt förordningen ska Riksantikvarieämbetet bland 
annat särskilt verka för ”att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till 
vara samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande.”14 
Dessutom ska myndigheten ” följa upp och utvärdera kulturmiljöområdets styr-
medel och arbetssätt.”15 Förordningen innehåller inga närmare upplysningar om 
hur kulturvärden ska tas tillvara i samhällsplaneringen. Inte heller regeringens 
förordning (2012:546) med instruktion till Boverket ger vägledning för plane-

14 Förordning (2007:1184, § 2.1) med instruktion till Riksantikvarieämbetet, § 2.1.
15 Ibid, § 3.5.
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ring med kulturmiljökompensation. Förordningen innehåller bara allmänna 
målformuleringar. Boverket ska verka för god arkitektur och en ändamålsenlig 
utformning av byggd miljö i samhällsplaneringen. Kopplingen till kulturvärden 
är svag, men den är ännu svagare i förordning (2012:989) med instruktion 
till Naturvårdsverket. Däremot ingår kulturmiljön i förordning (2007:825) 
till länsstyrelsen tillsammans med målen om en hållbar samhällsplanering. 
Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar innehåller enbart 
en allmän hänvisning till att bedömningar av påverkan vid exploateringar 
inbegriper kulturarvet vid markområden som är historiskt, kulturellt eller 
arkeologiskt betydelsefulla. Gemensamt är att regeringens förordningar har en 
mer övergripande karaktär när det gäller kulturmiljön i samhällsplaneringen än 
lagstiftningen på området. För att få en tydligare bild av styrmedlens praktiska 
nytta får vi därför gå vidare i den rättsliga hierarkin.

På den tredje nivån återfinns författningssamlingar från myndigheter som 
blivit bemyndigade att utge råd och föreskrifter. Naturvårdsverkets allmänna 
råd om påtaglig skada vid ingrepp i områden av riksintresse är ett juridiskt 
styrmedel av praktisk betydelse för arbetet med kompensationsåtgärder i 
detaljplaneprocesser. Rådet (NFS 2005:17) ingår i Naturvårdsverkets för-
fattningssamling. Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan enligt rådet 
uppstå om ”en åtgärd kan mer än obetydligt skada något av eller några av de 
natur-, kultur- eller friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset”.16 Rådet 
har en viktig funktion som rådgivare till konsulter, kommunala planerare 
och statliga handläggare vid bedömningar av påverkan från exploateringar i 
områden med riksintresse för kulturmiljövården. Genom rådet blir det lättare 
att legitimera ställningstaganden till förmån för antingen kulturmiljöintresset 
eller exploateringsintresset. En av tvistefrågorna i Helsingborgsfallet gäller 
huruvida detaljplanen ger en tillåten påverkan eller medför en påtaglig skada 
på riksintresset för kulturmiljövården. Här fanns olika uppfattningar hos kon-
sulter, planerare och handläggare hos länsstyrelsen.

16 NFS 2005:17. Begreppet påtaglig skada har ett stort tolkningsutrymme i rådet. Enligt 
rådet bör även en negativ inverkan som endast förväntas pågå under en kortare tid 
anses utgör påtaglig skada på natur- och kulturmiljön om den negativa inverkan kan 
bli så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresseområde. En 
negativ inverkan som är irreversibel med avseende på något värde som utgör grunden 
för riksintresset bör, enligt rådet, som regel anses utgöra en påtaglig skada på natur- och 
kulturmiljön.
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Den fjärde nivån på juridiska styrmedel omfattar tillämpningar av före-
skrifter i samhällsplaneringen. Boverket och Riksantikvarieämbetet driver 
en hemsida kallad Tema kulturvärden med information om föreskrifter i lag-
stiftningen som påverkar kulturmiljöarbetet. Avsikten med hemsidan är att 
tydliggöra vilka juridiska styrmedel som finns för att ta tillvara kulturvärden 
i samhällsplaneringen. Förutom hänvisningar till lagstiftningen har hemsidan 
praktiska exempel på tillämpningar i den kommunala planeringen.17 En vik-
tig praxis på denna nivå är avtal om kompensationsåtgärder som överförs till 
detaljplanebestämmelser och därigenom blir juridiska styrmedel för bygglovs-
prövningen. Information om denna reglering av kulturmiljökompensation 
saknas dock i Tema kulturvärden. Däremot redovisas möjligheten till skydd 
av kulturvärden via planbestämmelser. Detaljplanen är en rättsligt bindande 
reglering av markanvändningen. Kommuner har en tydlig förhandlingskul-
tur och lyfter fram frivilliga avtal med byggherrar (exploatörer) i sina policy-
dokument som lösning i plan- och byggprojekt som skadar kulturvärden. 
Avtalen kan ses som en förutsättning för planerad markanvändning. Genom 
avtalen blir marken tillgänglig för exploateringen. Kommunernas fastighets- 
och exploateringskontor har hand om förhandlingarna med exploatören. 
Stadsbyggnadskontoren ansvarar för överföringen av kompensationsåtgärder 
till detaljplanebestämmelser och ska kontrollera att ansökningar om bygglov 
stämmer med anvisad markanvändning. Det är en vanlig arbetsfördelning i 
granskade policydokument hos kommuner.

Det är inte bara bristen på juridiska styrmedel för kulturmiljökompensation 
som upplevs som besvärande för kulturmiljöintresset i samhällsplanering-
en. Också användningen av befintliga regler för planering, framtagning och 
genomförande av förslag på kompensation i detaljplaneprocesser framträder som 
problematisk i vårt forskningsprojekt. De juridiska styrmedlen är i en överras-
kande hög grad oprövade av konsulter, kommuner och statliga myndigheter. 
Konsulter som är vana att utreda kulturmiljöer med stöd av Kulturmiljölagen 
utnyttjar inte möjligheten till kompensation enligt Miljöbalken. Konsulternas 
förslag till kompensationsåtgärder i fallstudierna är till exempel inte under-
byggda med hänvisning till föreskrifter i Miljöbalken. Vägledande råd och 
anvisningar från Boverket och Riksantikvarieämbetet saknas också för kultur-
miljökompensation. En genomgång av 10 000 beslut om intrång i skyddade 

17 Se http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/Kulturvarden/
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naturområden vid Naturvårdsverket talar ett mycket tydligt språk. Enbart 
1-2% av besluten har förenats med krav på kompensation.18 

Planer och tillståndsbeslut som styrmedel
På samma sätt som juridiska styrmedel innehåller samhällsplaneringen en tydlig 
hierarki av kommunala planer och tillståndsbeslut som styrmedel, vilka sträcker 
sig från översiktsplaner till prövning av bygglovsansökningar med uppföljning 
av beslut om tillstånd. Kommunernas styrmedel för kulturmiljökompensation 
innehåller tre tydliga planeringsnivåer: översiktsplan, detaljplan och bygglov. 

Översiktsplanen
På den första övergripande nivån ligger översiktsplanen. Alla kommuner ska 
ha en aktuell och kommunomfattande översiktsplan som visar grunddragen 
i användningen av mark- och vattenområden. Reglerna för utformningen av 
översiktsplaner finns i Plan- och bygglagen, kap 3. I översiktsplanen ska kom-
munen göra avvägningar mellan intressen. Antagna översiktsplaner är vägle-
dande för utformningen av detaljplaner. Ställningstaganden i översiktsplanen 
skapar således förutsättningar för arbetet med kompensation i den kommunala 
planeringen. Några kommuner tar upp kompensation i sina översiktsplaner. 
Översiktsplanerna i Göteborg och Lomma redovisas som exempel på politisk 
styrning av kompensation.

Kompensation i Göteborg
2009 års översiktsplan i Göteborg har ställningstaganden till förmån för kom-
pensation. I avsnittet mål och strategier anger kommunen att man ska erbjuda 
goda rekreationsmöjligheter och vara en hälsosam och trygg stad genom att 
ersätta förluster av värden och utveckla metoder för kompensationsåtgärder 
vid exploateringar.19 Så här formuleras ställningstagandet i översiktsplanen:

•  Borttagna natur-, kultur och rekreationsvärden ska kompenseras.

• Utveckla och använda metoder för kompensationsåtgärder för natur-, 
kultur- och rekreationsvärden i planeringen.

18 Tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om ekologisk kompensation. En kartläggning. 
Rapport 6667, Naturvårdsverket, sid 5. 

19 2009 års översiktsplan - Göteborg Stad, sid 91.
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I avsnittet om planeringen för kulturmiljön säger översiktsplanen att kommu-
nen aktivt ska tillämpa skyddsbestämmelser, rivningsförbud, bestämmelser om 
markanvändning och kompenserande åtgärder för kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. Det ska ske vid fördjupningar av översiktsplanen och i arbetet med 
detaljplaner.20  Med stöd i denna översiktsplan bör således konsulter i sina 
utredningsuppdrag ta fram förslag på kompensationsåtgärder vid exploate-
ringar i områden med natur-, kultur- och rekreationsvärden. Översiktsplanen 
riktar sig inte enbart till byggherrar, konsulter och medborgare. Den innehåller 
också ett internt uppdrag till förvaltningen och dess tjänstemän att utreda och 
använda kompensation i planeringen. Utvecklingsinsatserna utgår i Göteborg 
från ett tydligt politiskt ställningstagande i översiktsplanen.

Kompensationsområden i Lomma
2010 års översiktsplan för Lomma kommun är ett belysande exempel på kom-
pensation och markåtkomst. Med hjälp av översiktsplanen styr kommunen 
lokalisering av kompensationsåtgärder som riskerar att skada värden i landska-
pet. Lomma kommun har ”beslutat att bortfall av naturresurser i möjligaste mån 
ska balanseras.”21 Om kompensationen inte kan genomföras i anslutning till 
exploateringen kan åtgärder genomföras på annan plats i kommunen. Särskilda 
kompensationsområden pekas ut i översiktsplanen (se fig 1), som lämpliga för 
ekologisk kompensation när naturvärden förloras genom exploateringar. Enligt 
översiktsplanen bör dessa kompensationsområden utnyttjas för rekreation. 

I översiktsplanen redovisas två typer av kompensationsområden. Dels områ-
den där markanvändningen ändras för att öka de ekologiska och landskaps-
mässiga kvaliteterna i miljön. Dessa kallas för typ 1-områden i översiktsplanen. 
Omvandling av åkermark till äng eller skog tas upp som exempel. Dels befint-
liga natur- eller rekreationsområden där kvalitetshöjande åtgärder för att öka 
den biologiska mångfalden utförs. Det är typ 2-områden i översiktsplanen. 
Förändrat växtval på golfbana och utveckling av vegetation i parkområden är 
exempel på åtgärder i typ-2 områden som tas upp i översiktsplanen. 

Strategin att samla upp kompensationsåtgärder i avgränsade områden, utpe-
kade i översiktsplanen är intressant, även om kulturmiljön inte har en tydlig roll 
som allmänt intresse i kommunens tillämpning av balanseringsprincipen. Idén 
svarar mot ett problem som tagits upp i andra kommuner som börjat planera 

20 Ibid, sid 97.
21 Översiktsplan 2010, Lomma kommun, sid 31.
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för ekologiskt kompensation, nämligen svårigheten att få tillgång till mark 
lämplig för kompensationsåtgärder. Det är ett problem som uppmärksammats 
i kommuner som använder sig av balansering. Genom utpekandet av kompen-
sationsområden i översiktsplanen utmanar Lomma kommun principen om 
att kompensationsåtgärder bör vidtas så nära platsen för skadan som möjligt. 
Policyn i Göteborg rekommenderar en närhetsprincip. Här ska kompensations-
åtgärder så långt som möjligt utföras ”nära i tid, nära i plats och nära i värde.”22 
Införandet av kompensationsområden i översiktsplanen i Lomma kan uppfattas 
som provokativ utifrån ett kulturmiljövårdande perspektiv där värden ses som 
unika och platsbestämda. Men både Helsingborgsfallet och Linköpingsfallet 
innehåller flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som kompensationsåt-
gärd. Sambanden mellan kulturvärde, plats, skada och kompensationsåtgärder 
är inte entydiga, utan behöver tolkas utifrån flera perspektiv. 

Detaljplaner och policydokument 
På den andra kommunala nivån i samhällsplaneringen återfinns detaljplanen 
som styrmedel med tillhörande policydokument. Det är ett styrmedel för kom-
pensation som används av kommuner och som vidareutvecklats via interna 
handläggningsrutiner och modeller. Exemplen här kommer från Göteborg, 
Västerås och Nyköping. Enligt Plan- och bygglagen, Kap 4, ska mark som 
tas i anspråk planeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till såväl land-
skapsbilden som natur- och kulturmiljövärden på platsen. I detaljplanen får 
kommuner införa skyddsbestämmelser för miljöer som är särskilt värdefulla 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det är 
också tillåtit att reglera vegetation och markytans utformning i detaljplaner. 
Så ser i korthet den rättsliga grunden ut när avtal om kompensationsåtgärder 
med exploatörer omvandlas till bestämmelser i detaljplaner.

22 Kompensationsåtgärder för natur och rekreation, Göteborgs Stad, sid 13.
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Fig 1. Redovisning av kompensationsområden i 2010 års översiktsplan för Lomma kommun.
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Policy i Göteborg
Göteborg Stad kan återigen tjäna som ett illustrativt exempel. 2008-2009 
antog politikerna i miljönämnden, park- och naturnämnden, trafiknämnden, 
fastighetsnämnden och byggnadsnämnden en förvaltningsövergripande policy 
kallad Kompensationsåtgärder för natur och rekreation. Policyn innehåller ett 
strängt utredningskrav för planprojekt:

•  Behovet av kompensationsåtgärder ska utvärderas i varje nytt detaljpla-
neärende. Görs ett program inför detaljplan ska utvärderingen påbörjas 
i detta skede för att sedan förfinas i detaljplaneskedet.23

Enligt policyn gäller följande principer för utvärdering, genomförande och 
kontroll av kompensationsåtgärder i planprojekt:
 

•  Stadsbyggnadskontoret ska utifrån en checklista leda utvärderingen 
av kompensationsbehov i nära samarbete med berörda förvaltningar.

•  Stadsbyggnadskontoret ska omvandla avtalade kompensationsåtgärder 
till detaljplanebestämmelser och i bygglovet följa upp att ansöknings-
handlingarna stämmer med detaljplanen.

•  Kompensationsåtgärder ska fastställas i avtal mellan exploatören och 
kommunen.

•  Fastighetskontoret ska kontrollera genomförandet av kompensations-
åtgärder.

•  Kompensationsåtgärder på kommunal mark i samband med detaljpla-
neringen bekostas av fastighetskontoret. Exploatören ska bekosta  kom-
pensationsåtgärder som utförs på privat mark.24

Policy i Västerås
2013 kompletterades handlingsplanen i Västerås med förslag till policy som 
innehåller planeringsprinciper och rutiner för informationsöverföringen i 
planprojekt.25 I den bakomliggande handlingsplanen från 2010, som antagits 
av kommunstyrelsen, är stadens natur- och kulturmiljöer ett av fyra fokus-

23 Kompensationsåtgärder för natur och rekreation, sid 14.
24  Ibid. Sid 14-16.
25 Se tjänsteskrivelse 2013-10-09, Västerås stad.
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områden för Västerås.26 Enligt handlingsplanen ska staden arbeta aktivt och 
långsiktigt för ”… att stärka och bevara Västerås natur- och kulturtillgångar.”27 
Policyn från 2013 innehåller följande ställningstaganden som ska tillämpas i 
detaljplaneuppdrag:

• Kunskap och information ska få planerare och exploatörer att undvika 
projekt som ger förluster av natur- och kulturmiljövärden.

• Inga värdefulla natur- och kulturmiljöer får allvarligt försämras på 
grund av otillräckliga hänsyn i planprojekt. Om planeringsunderlag 
saknas eller är ofullständiga rekommenderas fördjupad inventering.

• Reglering av balanseringsåtgärder (kompensation) ska ske i avtal med 
exploatör.

Stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret har var sin nyckelroll i planpro-
jekten. Ansvarsfördelningen ser ut så här:

• Stadsbyggnadskontoret svarar för uppdateringar av checklista för 
miljöbedömningar i planprojekt, men det är planhandläggaren som 
självständigt prövar graden av miljöpåverkan i planprojekt och behovet 
av miljökonsekvensbeskrivningar.

• Stadsbyggnadskontoret ska upprätta rutiner så att beslut om dispenser, 
balansering och kompensation redovisas på plankarta med tillhörande 
planbeskrivning.

• Fastighetskontoret svarar för upprättandet av avtal med exploatörer i 
planprojekt. Dessa avtal ska redovisa vilka balanseringsåtgärder som 
exploatören ska utföra, hur de ska utgöras och när åtgärderna ska vara 
genomförda.

• Fastighetskontoret ska införa rutiner som säkerställer att exploatören 
känner till beslut om dispenser, villkor och krav. 

• Fastighetskontoret ska se till att avtalade balanseringsåtgärder följs upp 
och rapportera uteblivna åtgärder.28

26 Handlingsplan för natur- och kulturmiljön i Västerås. Handlingsplanen togs fram 
av en arbetsgrupp med tjänstemän från flera enheter; tekniska nämndens stab, 
fastighetskontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt 
kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab.

27 Ibid, sid 9.
28 Ibid. Se avsnitt 3.3 och 3.4 på sid 6-7.
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Policyn för handläggning av natur- och kulturmiljövärden i planprojekt 
fokuserar på intern och extern informationsöverföring, utredningar av behov, 
genomförande och uppföljning av avtalsreglerade kompensationsåtgärder. Det 
är planeringens administrativa sida som står i centrum för utvecklingsarbetet. 
Översiktsplanen saknar än så länge tydliga politiska ställningstaganden till 
kulturmiljökompensation. 

Jan Melander beskriver arbetet med kompensation i antologin utifrån ett 
kommunalt perspektiv. Melander är stadsantikvarie vid kultur-, idrotts- och 
fritidsnämnden i Västerås Stad med uppdrag som strateg i kommunens orga-
nisation. I den rollen har han ansvar för kulturmiljö, arkeologi, kulturhistoria 
och kvalitetsfrågor. Melander påpekar att kompensation främst tillämpats vid 
ingrepp i områden med värdefull natur, även om policyn tar upp både natur- och 
kulturmiljöer. Melander använder tre planeringsfall i sitt bidrag som exempel 
på kompensation vid exploatering av kulturmiljöer: Översiktsplan Hacksta, 
Översiktsplan Gäddeholm och Detaljplanen för Kopparlunden. Slutsatsen är 
att vägledande policydokument börjat påverka handläggningen av planprojekt 
trots att kommunfullmäktigebeslut saknas. 

Hackstaplanen har haft som mål att minimera exploateringens påverkan på 
naturvärden. Kulturmiljön förändras dramatiskt genom uppförandet av verk-
samhetsbyggnader i landskapet. Melander ser de arkeologiska undersökning-
arna i området som en form av kulturmiljökompensation; ny kunskap tillförs 
stadens historia. Det är en kontroversiell synpunkt eftersom Kulturmiljölagen 
saknar föreskrifter om kompensation. Gäddeholmsplanen innehåller nya 
bostäder. Här balanserades samhällsbyggandet med etableringen av ett kultur-
reservat. Detaljplaneringen för bostadsområdet kan komma att utmynna i nya 
kompensationsåtgärder. Kopparlunden är ett område med en kulturhistoriskt 
värdefull industribebyggelse som ligger på gångavstånd till centrum. Avsikten 
är att omvandla industriområdet till en blandad stadsdel med bostäder, kontor 
och butiker. Genom en balansering ska området kulturhistoriska värden tas 
tillvara och tillföras ny bebyggelse. Melander påpekar att kulturvärdet i detta 
fall förvandlats till säljargument för fastighetsägarna. 

Handläggningsrutin i Nyköping
Kompensationsprincipen introducerades av Nyköpings kommun i samband 
med 2010 års grönstrukturplan, som är ett tillägg till översiktsplanen. Per 
Skyllberg, kommunekolog i Nyköping, beskriver kommunens arbete med 
kompensation i sitt bidrag i antologin. Han tar upp problem och frågor ur ett 
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kommunalt perspektiv. ”Vi känner oss som vi fortfarande står i startblocken i 
vårt arbete med kompensationsåtgärder i samhällsplaneringen”, skriver Skyllberg 
i antologin. Det är antagligen riktigt, men det finns åtminstone en rutin för 
hantering av kompensation i planprojekt, vilket belyser detaljplanens roll som 
styrmedel i kommuner. 

Av särskilt intresse i Nyköping är handläggningsrutinen för kompensa-
tion i planuppdrag som riskerar att skada natur-, rekreations- eller ekosys-
temvärden. Rutinen godkändes 2014-02-03 av två tjänstemän; chefen för 
Plan- och naturenheten samt chefen för Mark- och exploateringsenheten. 
Handläggningsrutinen träder i kraft vid planbesked, dvs när kommunens 
tjänstemän fått i uppdrag att ta fram en detaljplan. Fokus ligger på kompen-
sation vid ingrepp i grönstrukturen.

Skyllberg presenterar rutinen som en tabell i bilagan till sitt bidrag i antologin.29 
Tabellen har rubrikerna fas, aktivitet och ansvar. Kulturmiljökompensation 
ingår än så länge inte i rutinen. Nyckelaktörer i rutinen som bedömer behov 
av kompensation i planprojekt är planchef, planhandläggare och kommune-
kolog med stadsträdgårdsmästaren som resursperson. Planchefen beslutar om 
exploateringen ska kombineras med krav på kompensationsutredning. Det 
är också planchefen som enligt rutinen ska föreslå vilka kompensationsåtgär-
der som ska tas upp i förhandlingar med exploatören. Men det är chefen för 
Mark- och exploateringsenheten som har i uppgift att förhandla fram kom-
pensationsåtgärder och föra in dem i exploateringsavtal. Även uppföljningen 
ligger på Mark- och exploateringsenheten, som ska kontrollera att avtalad 
kompensation genomförs. Uppföljningen ska göras i samråd med plan- och 
bygglovshandläggare. Kommunekologen svarar för beskrivning och bedöm-
ning av påverkan på miljön.

Bygglov och kontroll av ansökningshandlingar 
På den tredje kommunala nivån i samhällsplaneringen uppträder bygglov med 
tillhörande granskning av ansökningshandlingar från exploatörer som styrme-
del för implementering av kompensationsåtgärder. I detta skede av planeringen 
ska tjänstemännen i förvaltningsorganisationen se till att bygglovshandlingar 
följs upp så att överenskomna kompensationsåtgärder stämmer med detaljplane-
bestämmelser och genomförandebeskrivning. Bygglovsskedet är ur denna 

29 För en mer detaljerad beskrivning av rutinen hänvisas till bilaga 1 i Skyllbergs bidrag i 
antologin.
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synvinkel en mycket viktig kontrollstation för kompensation. 
Handläggningsrutinerna för granskning av bygglovsansökningar i Göteborg 

och Västerås är ett kommunalt styrmedel som används för att kvalitetssäk-
ra kompensationsåtgärder vid bygglovsprövningen. Stadsbyggnadskontoret 
i Göteborg har tilldelats en nyckelroll i bygglovet. Enligt policyn ska stads-
byggnadskontoret kontrollera att avtalade kompensationsåtgärder omvandlas 
till bestämmelser i detaljplanen som reglerar markanvändningen. Planerarna 
vid stadsbyggnadskontoret ska även följa upp exploatörens ansökan om 
bygglov och se till att handlingarna följer detaljplanen. Genom dessa rutiner 
får bygglovet en styrande funktion för implementeringen av kompensation. 
Stadsbyggnadskontoret i Västerås har inte en lika tydlig roll i bygglovsskedet. 
Av förslaget till handläggningsrutin framgår dock att stadsbyggnadskontoret 
ska kontrollera att ansökan om bygglov följer planbestämmelserna.30 Det är 
en svagare skrivning jämfört med policyn i Göteborg. Enligt översiktsplanen 
för Västerås arbetar dock förvaltningen med att formulera principer för hur 
kompensation ska tillämpas i kommunen.31

Ekonomiska styrmedel
I samhällsplaneringen uppträder ekonomiska styrmedel som stöd, kostna-
der eller avgifter för exploatörer vid planeringen och genomförandet av pro-
jekt. Kommunala avgifter används till exempel för att bekosta upprättandet 
av detaljplaner och handläggningen av bygglovsansökningar. Det ligger på 
exploatören (byggherren) att bekosta utredningsuppdrag för konsulter i plan-
projekt. Kraven på att kulturmiljön ska utredas och dess värden beskrivas i 
detaljplaner framträder som en mer eller mindre angelägen kostnad för explo-
atören. En annan form av ekonomiska styrmedel är stödet till fastighetsägare 
för bevarande och förvaltning av kulturvärden i landskap och bebyggelse. 

30 Tjänsteskrivelse 2013-10-09, Västerås stad.
31 Allmänna intressen, bilaga till Västerås översiktsplan 2016.
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Det finns flera stödformer som gäller kulturmiljöer.32 Riksantikvarieämbetet 
framhåller på hemsidan att myndigheten årligen delar ut 240 miljoner kr till 
landets länsstyrelser för kulturmiljöinsatser. Anslaget används huvudsakligen 
till ”vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap 
och fornlämningar… bildande av kulturreservat, kunskapsunderlag och vissa 
arkeologiska åtgärder.”33

Ekonomiska styrmedel i fallstudier
I forskningsprojektets fallstudier har vi exempel på användningen av ekono-
miska styrmedel som åtaganden respektive fastställda kostnader för kulturmil-
jökompensation i Linköping, Helsingborg och Göteborg.34 I Tanumsfallet är 
framtagningen av förslag till kompensation en del av uppdraget till konsulterna. 
Kostnadsberäkningen av kompensationsåtgärderna var tänkt att ske senare i 
planeringen. Vid omvandlingen av Folkets park i Linköping till ett bostadsom-
råde ska byggherren bekosta flytt av en byggnad inom området, Gula villan, och 
delfinansiera restaurering och flytt av en teaterbyggnad till Gamla Linköping. 

Kostnaden för återskapandet av teatern i Linköpingsfallet har uppskattats till 
13 miljoner kronor. Kommunen har fått stöd med 10,6 miljoner kronor från 
Westman-Wernerska stiftelsen. Byggherren bidrar med 2,4 miljoner kronor. 
I exploateringsavtalet har byggherrens ekonomiska åtaganden för flytten av 

32 Exempel på ekonomiskt stöd för insatser inom kulturmiljöområdet är: 1) 
Kulturmiljövårdsanslaget som handläggs av Riksantikvarieämbetet. Medlen 
kan efter ansökan från länsstyrelser användas till vård av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse, vård av fornlämningar och kulturlandskap, arkeologiska 
undersökningar, informationsinsatser och regionala kunskapsunderlag m.m. Enligt 
regeringens regleringsbrev till Riksantikvarieämbetet får anslaget även användas för 
intrångsersättning. 2) Stöd till kulturreservat kan utnyttjas av mark- och sakägare för 
bevarande och förvaltning av värdefulla kulturhistoriska landskap, lämningar och 
byggnader vid etablering av kulturreservat. Det är länsstyrelsen eller kommunen 
som med stöd av Miljöbalken beslutar om ett område ska skyddas och förvaltas som 
kulturreservat. 3) Ersättning för åtgärder i landskapet avser stöd till markägare och 
intressenter som vill bevara kulturhistoriskt värdefulla jordbruksmiljöer eller biologiskt 
rika biotoper och livsmiljöer i anslutning till åkermark. En förutsättning för stöd är att 
sökanden tar på sig ett 5-årigt åtagande. 4) Bidrag till natur- och kulturmiljöåtgärder i 
skogen syftar i först hand till att berika skogslandskapet genom aktiva åtgärder för att 
bevara, restaurera och återskapa värdefulla natur- och kulturmiljöer i skogen. I andra 
hand ges stöd för åtgärder till nytta för friluftsliv och landskapsbild. Stödet administreras 
av skogsstyrelsen och ingår i statens anslag för insatser inom skogsbruket. 

33 http://www.raa.se/kulturmiljon-far-narmare-en-kvarts-miljard/
34 Grahn Danielson B., Rönn, M., & Swedberg, S. (Red) 2014, Kulturarv i 

samhällsplaneringen. Se fallstudierna i kap 5, kap 6 och kap 8.
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Gula villan preciserats enligt följande ordalydelse:

Den s.k. Gula villan ska flyttas till med Q angiven plats, men får inte 
rivas. Fastighetsägarna och exploatören förbinder sig att inte ställa några 
ersättningskrav mot kommunen med anledning av utökad lovplikt och att 
rivningsförbud har införts för Gula paviljongen. Exploatören förbinder 
sig vid en eventuell överlåtelse av fastigheten att överföra förbindelsen på 
ny ägare.35

Flytt och restaurering av teaterbyggnaden regleras så här:

De äldsta delarna av teaterbyggnaden avses flyttas till Gamla Linköping. 
Avsikten är att placera teatern ovanpå den befintliga friluftsteatern som 
då får bättre förutsättningar för sin verksamhet. Kommunen (Kultur och 
fritidskontoret) i samarbete med Gamla Linköping, HSB och Folkets park 
samverkar för ett finna en finansieringslösning.

Exploatören förbinder sig att bidra med 2,4 miljoner av kostnaden. 
Pengarna ska betalas till kommunen i samband med flytten. Teatern ska 
vara flyttad senast fyra år efter att detaljplanen vunnit laga kraft dock 
tidigast till 2015-01-01. Om så ej sker äger exploatören rätt att riva bygg-
naden och exploatera området. Exploatören ska i sådant fall innan dess 
kontakta kommunen (Kultur och fritidskontoret) för att ge dem möjlighet 
om önskemål finns att plocka ner de äldsta delarna och magasinera dem.36

I Göteborgsfallet är det intrång i riksintresse för kulturmiljövården vid Nya 
Älvsborgs Fästning som kompenseras med pengar. I avtalet mellan Göteborgs 
Stad genom Kulturnämnden och Göteborgs Hamn AB regleras den ekono-
miska kompensationen på följande sätt:

Parterna överenskommer om att Hamnen skall lämna ett bidrag om 
totalt 4 000 000 kr till Kulturnämnden för intrånget på riksintresset 
Nya Älvsborgs Fästning. Bidraget skall i huvudsak användas till att för 

35 Exploateringsavtal till detaljplan i Gottfridsberg för Ombudsmannen 2 m.fl. upprättad 
2010-05-25.

36 Ibid.
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allmänheten beskriva den befästa staden och dess historia. Kulturnämnden 
skall ta fram ett förslag … Det upprättade förslaget skall godkännas av 
hamnen.37

 
Av bidraget enligt ovan skall 100 000 kronor, avseende förstudie av vad 
som skall ingå i Förslag till Kulturmiljöåtgärder, betalas inom 3 månader 
från det att detta avtal undertecknats. Resterande del av bidraget, 3 900 
0000 kr, betalas inom 3 månader från det att Detaljplanen vunnit laga 
kraft och Förslag till Kulturmiljöåtgärder godkänts eller enligt annan betal-
ningsplan som Hamnen och Kulturmiljönämnden kommer överens om.38 

Användningen av ekonomiska styrmedel i Helsingborgsfallet för kulturmiljö-
kompensation inbegriper försäljning av Ångfärjestationen till exploatören, som 
i sin tur ska bekosta flytt och upprustning av byggnaden på den nya platsen. 
Det finns inga summor angivna i förslaget till detaljplan. De ekonomiska 
styrmedlen uppträder i fallstudierna som både specificerade kostnader i avtal 
och som sifferlösa åtaganden i den fördjupade översiktsplaneringen, planprojekt 
och ansökningar om tillstånd enligt Miljöbalken.

Kunskaps- och planeringsunderlag
Kunskaps- och planeringsunderlag är informerande styrmedel i fallstudierna. 
Tanken är att underlagen i kombination med en pedagogisk redovisning av 
exploateringens konsekvenser leder till bättre förslag i planeringen. Kraften 
i påverkan ligger i en övertygande redovisning av kulturvärden, effekter av 
ingrepp med åtföljande behov av kompensation. Av fallstudierna i forsknings-
projekt framgår att det finns två sätt att producera underlag i detaljplaneproces-
ser som beskriver kulturvärden. Antingen är kunskaps- och planeringsunderla-
gen ett självständigt uppdrag till konsulter som redovisas i egna dokument eller 
så ingår utredningarna i miljökonsekvensbeskrivningar. I de senare rapporterna 
finns förslag på kompensationsåtgärder i särskilda avsnitt i miljökonsekvensbe-
skrivningar som behandlar kulturmiljön. Både dessa framställningssätt upp-
träder i fallstudierna. Kunskapsöversikten i antologin speglar framtagningen 
av kulturmiljöprogram i samhällsplaneringen som finansierats med stöd från 
Riksantikvarieämbetet.

37 2012 års Överenskommelse berörande kulturmiljön vid Lilla Aspholmen. 
38 Ibid.
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Som informerande styrmedel i planprojekt vilar kunskaps- och plane-
ringsunderlagen på tre antaganden. För det första utgår planeringen från att 
underlagen ger en korrekt bild av kulturmiljön och hur planerad exploatering 
påverkar områdets kulturvärden. Konsulternas professionella kompetens och 
integritet antas utmynna i en objektiv, saklig och opartisk utredning. Ett andra 
antagande är att underlagen utmynnar i remiss- och utställningshandlingar 
som förmedlar en rättvisande bild av detaljplaneförslaget eller projektet och 
synliggör konsekvenserna för miljön. Det ska vara möjligt för remissinstanser 
och medborgare att formulera en kunskapsbaserad inställning till exploatering-
en. Linköpingsfallet visar att kulturvärden som saknar ett formellt skydd inte 
uppmärksammas lika mycket i remiss- och utställningshandlingar som skyd-
dade kulturmiljöer. För det tredje antas att underlagen kommunicerar sättet 
som kulturvärden tas om hand i planeringsprocessen. Kunskapsförmedlingen 
innehåller en pedagogisk ambition. Att synliggöra kulturvärden via foto, kartor, 
modeller och illustrationer i kunskaps- och planeringsunderlagen är exempel 
på kunskapsförmedling i fallstudierna. Handlingarna måste kunna förstås av 
medborgare som är amatörer på kommunal planering. Det är en demokratisk 
funktion.

Kompensationsåtgärder i kunskaps- och planeringsunderlag
De fyra fallstudierna i forskningsprojektet ger belägg för att kunskaps- 
och planeringsunderlagen har en begränsad styrförmåga i planprojekt. I 
Linköpingsfallet genomfördes en antikvarisk utredning av Folkets park som 
ett självständigt konsultuppdrag. Konsulten föreslår att flera kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader ska bevaras och underhållas, vilket delvis strider mot 
grundidén i politikernas planuppdrag till förvaltningen som går ut på möj-
liggöra exploatering med bostäder. Den antikvariska utredningen kommen-
teras kortfattat i förslaget till ny detaljplan. Den antikvariska utredningen 
saknas i förvaltningens redovisning av använda underlag i utställnings- och 
remisshandlingar. Kulturmiljökompensationen växer i stället fram vid sidan 
av den antikvariska utredningen i förhandlingar mellan byggherren och tjäns-
temännen vid Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen under påverkan 
från Kulturförvaltningen. Två paviljonger sparas. Övriga byggnader i Folkets 
park som den antikvariska konsulten pekar ut som kulturhistoriskt värdefull i 
utredningen rivs till förmån för bostadsbyggande. Resultat av förhandlingarna 
i kommunen redovisas i detaljplaneförslaget som:
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• Omlokalisering av Gula paviljongen i planområdet. 

Typ av kompensation: Återskapande av motsvarande kulturvärde på 
samma plats, fast i nytt läge genom flytt av paviljongen inom området. 

• Restaurering och flytt av Teaterbyggnaden till Gamla Linköping. 

Typ av kompensation: Återskapande av liknande kulturvärde på annan 
plats i kommunen.

I Helsingborgsfallet ingår utredningen av kulturmiljön i miljökonsekvens-
beskrivningen. Flera konsulter anlitades för att bedöma graden av påverkan 
från planerad exploatering på riksintresset för kulturmiljövården. Den första 
detaljplanen upphävdes av länsstyrelsen med hänvisning till att stadsbyggnads-
projektet medför påtaglig skada. Stadsbyggnadskontoret väljer då att göra en 
omstart, ändra gestaltningen av stadsprojektet och låta nya konsulter utreda 
påverkan på kulturmiljön. Denna gång kom konsulten fram till att kulturvär-
dena visserligen påverkas negativt, men inte i sådan omfattning att det uppstår 
en påtaglig skada.39 Följande åtgärder föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen, 
som är ett komplement till antagandehandlingen, för att gottgöra ingreppen 
i områdets riksintressanta kulturmiljö: 

• Restaurering av Ångfärjestationen genom rivning av tillbyggnader och 
flytt av stationen till en nyskapad kaj. 

Typ av kompensation: Återskapande av motsvarande kulturvärden, 
uppfattade som ursprungliga, på annan plats inom planområdet.

• Bind samman bevarade perrongtak med flyttad Ångfärjestation via infor-
mationsmaterial, markarbeten och möblering av det offentliga rummet. 

Typ av kompensation: Annat kulturvärde som återskapas på samma 
plats. 

• Skyltar med information på hamntorget och inne i den flyttade 
Ångfärjestationen som bidrar till förståelse av byggnadens ursprungliga 
funktion och läge. 

Typ av kompensation: Annat kulturvärde på samma plats och nytt 
läge inom planområdet.

39 Antagandehandling 2013-10-31, MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., 
Helsingborgs Stad.
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Göteborgsfallet innehåller en i tid utdragen planeringsprocess med en successiv 
degradering av kulturmiljön. Fästningen Nya Älvsborg i inloppet till Göteborg 
är ett nyckelobjekt i riksintresset för kulturmiljövården, som påverkas negativt 
av utbyggnaden av kajplatser för hamnen. Med stöd i en samhällsekonomisk 
utredning lägger stadsbyggnadskontoret fram en detaljplan som innebär att 
Lilla Aspholmen sprängs bort för att ge plats åt hamnkajer. Som kompensation 
avsätter Hamnbolaget fyra miljoner kronor till projekt i syfte att gottgöra 
skadan på kulturmiljön som riksintresse. Summan regleras i ett avtal med 
Göteborgs kommun. Bohusläns museum får 2013 i uppdrag att ta fram förslag 
till kompensationsåtgärder.40 Följande förslag redovisades i utredningen: 

• Dokumentation av nutida siktlinjer vid Nya Älvsborgsfästning och 
Aspholmarna samt framtagande av historiskt material.
Typ av kompensation: Annat kulturvärde på annan plats. 

Dokumentationen ska i förslaget genomföras som en filmatisering av utsikten 
vid Nya Älvsborgs fästning. Film ses som ett lämpligt medium för att fånga 
upplevelsen av området. Det är ett medium som kan samordnas med berättel-
ser om den västsvenska historien och förmedlas till medborgarna via mobiler, 
hemsidor och informationsplatser. Framtagningen av historiskt material, som 
är den andra delen av kulturmiljökompensationen, ska förmedlas genom bild-
visualiseringar som visar hur området kring hamnen och fästningen sett ut 
genom åren utifrån kartor, foton och skisser. Materialet ska digitaliseras och 
förmedlas på liknande sätt som filmen.

Den fjärde fallstudien i forskningsprojektet är planeringen för vindkraft 
i Lursäng i Tanum kommunen. Planeringen startade i början av 2000-talet. 
Konsulten var negativ till projektets första utformning på grund av dess skad-
liga inverkan på kulturmiljön i området. Exploatören valde att gå vidare med 
förändrad plan och gav konsulten i uppdrag göra en samrådshandling för fem 
vindkraftverk, en arkeologisk utredning och en naturvärdesbedömning inför 
exploateringen. Konsulten skulle även göra en miljökonsekvensbeskrivning till 
vindkraftsprojektet. Samrådet resulterade i att Tanums kommun ville att be ho-
vet av lämpliga åtgärder som kompensation för påverkan på kulturmiljön skulle 

40 Fridén I., B. & Toreld, C,. 2013. Förslag till kompensationsåtgärder för intrånget i 
riksintresseområde för kulturmiljön. Bohusläns museum
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utredas.41 Konsulten föreslog följande åtgärder i miljökonsekvensutredningen:

• Områdets kulturvärden tillgängliggörs genom att information om platsen 
och dess historia publiceras på nätet med karta och förslag på vandrings-
leder. 
Typ av kompensation: Annat kulturvärde återskapas på både samma 
och annan plats i kommunen.

Förslaget till kulturmiljökompensation ingick i exploatörens ansökan om till-
stånd för vindkraftverken. Miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen noterar 
i prövningen att miljökonsekvensbeskrivningen inbegriper förslag till kom-
pensationsåtgärder, men tar inte upp kompensationen i beslutet om tillstånd. 
Exploatören tolkar beslutet som att tillståndsgivande myndighet inte ställer 
några krav på kompensation för påverkan på kulturmiljön i området. Projektet 
är inte genomfört ännu, men tolkningen i fallstudien är det troligen inte kom-
mer att ske någon uppföljning av kompensationsåtgärderna i tillståndsansökan 
från myndigheternas sida.42

Som framgår av redovisningen föreslår konsulterna i de fyra fallstudier som 
ingår i forskningsprojektet flera olika typer av kompensationsåtgärder. Det 
finns inget entydigt samband mellan identifierade kulturvärden i området, 
skadan och kompensationen. Relationen är komplex. Flera åtgärder har en fri 
koppling till värdeförlusten på platsen för skadan. Slutsatsen är att det vid en 
exploatering finns ett urval av värden som kan lyftas fram och synliggöras i 
utredningar. Ett val måste göras. Skador kan på liknande sätt gottgöras genom 
flera olika åtgärder, antingen i anslutning till ingreppet eller på annan plats. 
Kompensation ingår uppenbarligen i en kreativ process. Av detta skäl är kul-
turmiljökompensation en i grunden omtvistad åtgärd som i fallen yttrar sig i 
både aktiva och passiva roller i samhällsplaneringen hos konsulter, exploatörer, 
kommuner och statliga myndigheter.  

Kompensationsåtgärder i kunskapsöversikten
Kunskapsöversikten i antologin ger en kompletterande bild av kunskaps- och 
planeringsunderlag som informerade styrmedel i planprojekt.43 I översikten 

41 Grahn Danielson, B., Rönn, M. & Swedberg, S. (Red) 2014. Kulturarv i 
samhällsplaneringen. Se fallstudie 7 i boken: Vindkraft och kompensationsåtgärder.

42 Ibid. Se sid 199-204 i avsnittet analys, diskussion och slutsatser.
43 För en fördjupad beskrivning hänvisas till kunskapsöversikten i antologin.
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granskar Rönn fyra konsultrapporter av UV Bergslagen, Rio Kulturkooperativ, 
Ramböll respektive Tema Landskapsarkitektur. Konsulterna föreslår en serie 
av kompensationsåtgärder. Beställare av rapporterna är byggherrar, exploatörer 
och tjänstemän vid kommunala förvaltningar. Enligt Rönn kan genomgången 
av konsultrapporterna sammanföras till en allmän princip: Ju tidigare i pla-
neringsprocessen som förslag till kompensation tas fram vid exploateringar av 
kulturmiljöer desto generellare blir redovisningen av åtgärder med åtföljande 
behov av förtydliganden senare i planeringsprocessen.

Konsultrapporten från UV Bergslagen har tagits fram 2005. I rapporten 
kallas förslag på arkeologisk utredning i ett område som ska exploateras för 
kompensationsåtgärder. Arkeologiska utredningar är inte kompensation i 
Kulturmiljölagens mening. Det finns ingen föreskrift om kompensation i 
denna lag. Övriga förslag på kompensationsåtgärder från UV Bergslagen har 
en övergripande karaktär och måste preciseras i tid, innehåll och omfattning. 
Det är ett återkommande mönster i konsultrapporterna. Förslagen på kom-
pensationsåtgärder i den arkeologiska utredning, som Rio Kulturkooperativ 
utförde 2009 inför planerad vindkraftsutbyggnad på Skottfjället i Munkedals 
kommun, behöver på liknande sätt förtydligas i ett fortsatt uppdrag. Enligt 
Rambölls miljökonsekvensbeskrivning från 2011 har företaget fått i uppdrag 
av kommunen att föreslå en balansering av ingreppen i natur- och kulturmil-
jön med anledning av planerad exploatering. Genom demontering, flytt och 
återuppbyggnad av en stenmur föreslås att kulturarvet bevaras på annan plats 
i området. I förslaget till kulturmiljökompensation ingår uppsättning av infor-
mationsskyltar vid fornlämningar. Dessutom innehåller rapporten ett antal 
kompensationsåtgärder som går ut på att återskapa ekologiska funktioner och 
rekreationsvärden. Det är svårt att i Rambölls miljökonsekvensbeskrivning 
utläsa exploatörens ansvar för planeringen och genomförandet av föreslagna 
kompensationsåtgärder. 

Konsultrapporten från Tema Landskapsarkitektur publicerades 2011. Den 
är ett resultat av ett tvådelat utredningsuppdrag. Svedala kommun efterfrågade 
både förslag på arbetsmetoder för balansering i planeringen och en redovisning 
av kompensationsåtgärder. Genom uppförandet av en anläggning med konfe-
rens, hotell och bad påverkas en värdefull kulturhistorisk miljö i området. Det 
finns en glidande skala i konsulternas förslag på kulturmiljökompensation som 
går från förbud, skydd, hänsyn och anpassning till förvaltning, utredning och 
ersättning. Trots en serie åtgärder blir det en kvarstående skada på kulturvärdet. 
Arbetsmetodens förmåga att i planprojekt balansera ingrepp i kulturmiljöer 
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framträder därmed som problematisk. Däremot är redovisningen pedagogisk. 
Genom färgmarkering (gul = negativ påverkan) i tabellen går det lätt att se 
förväntat utfall av exploateringen. Återigen finner vi flera generella förslag 
på kulturmiljökompensation i en konsultrapport som behöver bearbetas i ett 
fortsatt uppdrag.

Några avslutande kritiska kommentarer 
I vår genomgång av styrmedlen i samhällsplaneringen har konsulter och kom-
muner en nyckelroll för utvecklingen av kulturmiljökompensation i planprojekt. 
Det är också tydligt att arbetet med kompensation befinner sig i ett inledande 
skede, präglat av ett lokalt sökande efter praktiska lösningar. Konferensen i 
Göteborg och dessa bakomliggande forskningsprojekt får ur denna synvinkel 
ses som en första samlad redovisning av kunskapsläget och forskningsbehovet. 

Avslutningsvis kan tre kritiska punkter noteras. För det första framgår att 
kommunernas insatser har haft ekologisk kompensation som ett dominerade 
paradigm. Kulturmiljökompensation har inte fått motsvarande resurser, utan 
kommit i andra hand. Det finns en tydlig skevhet i satsningar på kompensation 
som metod och åtgärd i planprojekt. Ett resultat är att kulturmiljökompensa-
tion som professionell praktik fått svårt att utvecklas på sina egna kunskaps-
mässiga villkor. För det andra har kommunernas utvecklingsinsatser haft ett 
fokus på administrativa rutiner och förvaltningens interna behov. Konsulterna 
är osynliga. Sättet som kommuner och exploatörer formulerar uppdrag och 
beställningar till konsulterna har en avgörande betydelse för vilka kulturvärden 
som synliggörs i planprojekt. Av detta skäl bör erfarenhetsåterföringen utvid-
gas till att inbegripa konsulterna och deras förslag på kompensationsåtgärder 
i kunskaps- och planeringsunderlagen. För det tredje framgår att aktörerna 
saknar råd och riktlinjer för kulturmiljökompensation från centrala myndig-
heter som Riksantikvarieämbetet och Boverket. Den rättsliga möjligheten som 
finns i Miljöbalken för kompensation vid exploateringar i kulturmiljöer har 
inte heller utnyttjats. Styrmedlen måste omsättas i praktisk handling för att 
kunna uppnå avsedd effekt.
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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 words: 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.



74

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. 
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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.
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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.
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regioner och behovet av bostäder är stort. Det finns 
många brister i infrastrukturen. Om detta pågår en 
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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? 
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se ut? 
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Författarna presenterar elva förslag för en effektivare 
planprocess för bostäder och infrastruktur.
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ATT FÖRSTÅ 
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 
vid Chalmers 1999. Arbetade därefter som konsult 
och sedan 2002 som forskare vid SLU i Alnarp. Hans 
arbete kretsar främst kring miljöbedömningar och 
vattenbyggnad, samt att koordinera programmet 
Bebyggd miljö inom SLU:s Fortlöpande miljöanalys.
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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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ABSTRACT
In Sweden, municipal decision-making and planning processes may include, to a 
varying degree, special actions (compensation) that aim at moderating consequences 
of the suggested change on existing values of cultural heritage nature or part of the 
natural environment. Besides, the established referential system, which is described 
in the Building and Planning Act (PBL, SFS 2010:900) two other legal frameworks 
become activated: The Act concerning Ancient Monuments and Finds (KML, 
SFS1988:950) focuses on cultural heritage aspects, whereas the Environmental Code 
(MB, SFS1998:808) concerns values in natural environments. While PBL and KML 
use comprehensive concepts like care and respect of existing built environment, the 
MB includes specified regulations concerning compensation for potential damages on 
existing values that are of a cultural heritage nature or part of the natural environment. 

Within the limits of a research project on the concepts of compensation and controlling 
devices in 2014, sponsored by the Swedish National Heritage Board, RÄA, seven 
experts with expertise in municipal detailed planning were invited to participate in 
a workshop. The workshop focused on the two concepts, and it was realized at the 
School of Architecture, Royal Institute of Technology, KTH. In addition, eight other 
participants took part in the deliberations, being members of the research project. The 
workshop participants’ professional background reflected mainly four areas: 4 were 
trained architects, specialized in architectural and urban design; 2 were landscape 
architects; 1 engineer, 2 archeologists and 1 building conservator. Five of the partici-
pants were researchers, specializing in archeology, architecture, and urban planning. 
The workshop aimed at exploring the concepts’ understanding by practice. A planning 
process about a historical vestige in Helsingborg, Sweden, active 2009-2013, was used 
as a pedagogical case. The concepts were scrutinized during five hours, either the 
everyday understanding or reflections on the implementation in the case. 

The workshop supplied ground for formulating five preliminary conclusions on com-
pensation and controlling devices in municipal decision-making and planning pro-
cesses, in which values of cultural heritage nature or part of the natural environment 
are involved: (1) The concepts are context-bound in order to become operational. (2) 
Compensation and controlling devices are less known in decision-making and plan-
ning processes that involve cultural heritage values. (3) The concepts are depending 
upon scenario-reasoning in order to highlight foreseeable consequences on adjusting, 
preserving or changing values of cultural heritage nature or natural environment. (4) 
The concepts are associated with fundamental problems in the decision-making and 
planning process. (5) The concepts encompass purely financial transactions for the 
loss of cultural heritage or natural environment to become compensating controlling 
devices, which monitor future design and usages on a comprehensive level. 

Key words: compensation, controlling devices, cultural heritage, decision making 
and planning processes, considerable damage, natural environment.
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Kulturmiljövärden i besluts- och 
planeringsprocesser – röster om 
kompensation som styrmedel 
mellan bevarande och förändring
Jonas E Andersson

Introduktion
Innan man begynner bygga, bör man noggrant genomtänka varje 
del av byggnaden i plan och fasad (Palladio, 1570).

I sin bok om arkitekturens värden ville den italienske 1500-talsarkitekten 
Andrea Palladio peka på behovet av estetiska, funktionella och praktiska kon-
sekvenser på rumsliga sammanhang för att skapa en hållbar och ändamålsenlig 
byggnation för en lång tidsperiod. Många har tagit till sig Palladios ord, och 
ofta som sentenser för att framhäva arkitektkontorets kreativa omsorg om både 
små och stora detaljer för att skapa god byggd helhet. Samtidigt kan det för 
arkitekturen viktiga helhetstänkandet även förstås i ett större sammanhang, 
när det handlar om kommunala besluts- och planeringsprocesser som på en 
övergripande nivå bestämmer förutsättningarna för att skapa en ändamålsenlig 
bebyggelse.

Planering på kant med verkligheten
Visserligen präglat av en hårdhänt citysanering från 1960-talet och omstöpt 
till ett funktionalistiskt torg var Nya Brotorget i Bollnäs fram till 2007 ett väl 
fungerande torg. I samband med en kommunal besluts- och planeringsprocess, 
som syftade till att samla handel och service på orten, såldes marken till ett 
danskt fastighetsbolag för 162 000 kronor (Carlsson, 2014). Medan fastig-
hetsbolaget avvaktade ett positivt konjunkturläge för att konvertera den öppna 
platsen till en inbyggd galleria, avlägsnade kommunen redan 2008 markbe-
läggningen och magasinerade skulpturen av Snoddas. En försämrad konjunk-
tur gjorde dock projektet fastighetsmässigt omöjligt, och bolaget gick i konkurs. 
Som en påminnelse av de imploderade planerna fanns torget kvar som en 
steril stenöken utan några som helst spår från tidigare verksamheter (Nyman, 
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2010; Tidskriften Arkitektur, 2013). År 2010 köpte kommunen tillbaka mar-
ken för 4 miljoner, närmare 25 gånger försäljningspriset. Idag uppskattas ett 
återställande av markbeläggning och skulptur till 16-20 miljoner, men turerna 
kring Nya Brotorget stämmer till eftertanke: Inte under något skede beaktades 
platsens kulturhistoriska värde för Bollnäsborna beaktats. 

 

Figur 1a och 1b. Panoramabild över Nya Brotorget i Bollnäs år 2010 och 2014. Källan: 
Fotografi till vänster av Pär Nordqvist/ Röste.nu. Fotografi till höger av Magnus Hansson/P4 
Gävleborg.

En annan kommunal besluts- och planeringsprocess, där frågan om kultur-
miljövärden har ställts på sin spets, handlar om den gamla Ångfärjestationen i 
Helsingborg. Processen har gett återverkningar på lokal, regional och nationell 
nivå. Fram till slutet av 1900-talet hade Stortorget i Helsingborg försvarstornet 
Kärnan som sin nordliga avslutning och renässansslottet Kronborg i danska 
Helsingör på andra sidan sundet som sin södra avslutning. Två järnvägsstationer 
några stenkast från varandra flankerade öppningen mot sundet. Den ena statio-
nen, Centralstationen, var via Malmö sammanknuten med den svenska stamba-
nan. Den andra stationen, Ångfärjestationen, var ändhållplats för inkommande 
lokaltågtrafik norrifrån och knutpunkt för gods- och persontrafik över sundet. 
I samband med bygget av Öresundsbron skapades en ny underjordisk station 
på platsen för Centralstationen. Idag binder den samman spårkommunikation 
från norr och söder, lokalt, regionalt och nationellt. Som en rest av en svunnen 
tid ligger Ångfärjestationen kvar i ett hamnområde, som klassificerats som 
ett riksintresse. År 2006 inledde staden ett förändringsarbete, som för staden 
handlade om en uppgradering av en central och öppen parkeringsplats med 
en förfallen träbyggnad till en praktfull hotell- och kongressanläggning, som 
skulle sätta Helsingborg på kartan (Rönn, 2014b). För Helsingborgsborna 
var Ångfärjestationen istället en plats för spännande möten mellan kultur, 
mat, nöjen och upplevelser. Förändringsarbetet blottlade en intressekonflikt 
mellan allmänhet och politisk styrning, och ytterligare en mellan kommunala 
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intressen och regional-nationella intressen, som hängde samman med platsen 
som en del i ett riksintressant område (Ibid).

Figur 2. Panoramabild över Helsingborgs front mot sundet 2014. Ångfärjestationen längst 
till höger i bildens nedre kant, och försvarstornet Kärnan i bildens vänstra övre hörn. Källa: 
Vagabond.se.

Kulturmiljövärden i kläm 
De två exemplen på kommunala besluts- och planeringsprocesserna visar på 
att kulturmiljövärden både kan vara arkitektoniska, bebyggelseantikvariska 
och sociokulturella. Trots det, och även i riksintressanta miljöer, har de en svag 
ställning i kommunala omdaningsprocesser. Ställt mot de många genomgri-
pande förändringar som skett i svenska stadskärnor, ter sig inte detta såsom 
något alldeles nytt. Det är snarare en bekräftelse på svårigheten att harmoniera 
upplevelsemässiga värden av allmänt intresse med förändrade och nya behov 
för att möta samhällsutveckling (Edman, 2011, 2012; Edman & Bergström, 
2011). Samtidigt finns det ett uppvaknande politiskt intresse för kulturarv 
och kulturmiljöer, vilka kan användas som medel för att skapa tillväxt. De 
blir en potential för att berika samhällsutvecklingen, och därmed ett delmål 
i både kommunal, regional och nationell kulturpolitik (Kulturutredningen, 
2009). Samtidigt finns det en inbyggd svårighet i kulturarv och kulturmiljöer, 
eftersom värdena inträffar på en både direkt och indirekt nivå. Detta gör att 
kulturmiljövärden behöver definieras och fastställas i en samverkan mellan 
flera aktörer. Riksantikvarieämbetet, RAÄ, hanterar nationella intressen, 
medan länsstyrelser, regioner och landsting övervakar regionala sammanhang. 
Kommunantikvarier värnar om kommunlokala värden, medan enskilda intres-
seföreningar bevakar värden som är värdefulla för det omedelbara närområdet.  

Exemplen i Bollnäs och Helsingborg beskriver situationer, där lokala, regi-
onala och riksintressanta kulturmiljövärden hamnar i konflikt på grund av 
motstridiga uppfattningar mellan lokalpolitisk styrning och allmänhet. I kom-
munala besluts- och planeringsprocesser hanteras sådana kulturmiljövärden 
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inom främst tre lagrum: Kulturmiljölagen, KML, (Sveriges_Riksdag, 1988); 
Miljöbalken, MB, (Sveriges_Riksdag, 1998), samt Plan- och bygglagen, PBL, 
(Sveriges_Riksdag, 2010). KML och PBL behandlar kulturmiljöer och kultur-
värden på ett övergripande plan, som leder till generella skrivningar och krav 
på hänsyn och varsamhet i samband med förändringsprocesser. MB har mer 
precisa skrivningar och introducerar en balanseringsprincip för att harmoniera 
motstridig krav, som innebär skada på kultur- och naturvärden (Lerman, 2014; 
Skärbäck, 1998; Skärbäck & Rundcrantz, 2007; Åkerskog, 2007). Avvägningen 
mellan krav på förändring och behov av bevarande sammanställs till strate-
giska planeringsdokument på lokal, regional och nationell nivå, styrmedel, 
som syftar till att förenkla konflikter mellan kulturmiljövärden, naturvärden 
och samhälleliga krav på förändring. I det fall balanseringen utfaller till den 
befintliga miljöns nackdel kan det medföra krav på att olika former av kom-
pensationsåtgärder behöver vidtas för att i så stor utsträckning som möjligt 
bevara de fastställda kultur- eller naturmiljövärdena och förminska påverkan 
(Sveriges Riksdag, 1998).

 
Workshop om kompensation och styrmedel
Den följande artikeln presenterar slutsatser kring kompensation och styrmedel 
i kommunala besluts- och planeringsprocesser. Inom ramen för ett forsknings-
projekt1 om kompensationsåtgärder och styrmedel inom kulturmiljöområdet 
hade RAÄ avsatt medel för att organisera fyra diskussionsseminarier, i den 
följande workshoppen, kring praktikens förståelse av begreppen. Som peda-
gogiska exempel för workshopparna användes fyra fallstudier på besluts- och 
planeringsprocesser. De inledande två workshopparna utgick från besluts- och 
planeringsprocesser, som inträffade i en sammanhängande bebyggelse med 
kulturmiljövärden (Rönn, 2014a, 2014b), medan de två avslutande semina-
rierna hanterade kompensation och styrmedel i samband med installationer av 
infrastruktur i skilda landskap med kulturmiljövärden (Grahn_Danielsson, 
Rönn, & Swedberg, 2014). Workshopparna syftade till att besvara följande tre 
forskningsfrågor avseende kulturmiljövärden i en planeringssituation:

1 Forskningsprojektet har titeln “Styrmedel och kompensationsåtgärder inom 
kulturmiljöområdet”, och genomförs av Kulturlandskapet, som har verksamheter 
inom ämnesområdena arkeologi, arkitektur, konst, miljö och samhällsplanering, 
kulturhistoria och byggnadsinventering, litteratur, kunskapsförmedling och forskning, 
se mer www.kulturland.se.   
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• Vad innebär kompensation och styrmedel för erfarna planerare?

• Vilka lämpliga kompensationsåtgärder och styrmedel går det att ta till 
i en kommunal besluts- och planeringsprocess?

• Hur får hänsynstaganden uttryckta genom kompensation och styrmedel 
en konkret påverkan för att mildra ingrepp i kulturmiljöer och landskap?

Den workshop som står i centrum för denna artikel hade 7 inbjudna deltagare. 
Den genomfördes den 4 juni under 5 timmar på Arkitekturskolan, KTH, i 
Stockholm. Seminariet använde besluts- och planeringsprocessen kring den 
gamla Ångfärjestationen i Helsingborg som en utgångspunkt. Några deltagare 
var tillresta, medan andra arbetade lokalt i Stockholmsområdet.2 I workshoppen 
deltog också 8 deltagare, som var kopplade till forskningsprojektet. 

Forskningsunderlag och metodik
Workshoppen organiserades som en fallstudie, där triangulerande forsknings-
metoder syftade till att skapa ett forskningsunderlag för vidare bearbetning 
(Stake, 1995; Yin, 2003). Forskningsunderlaget samlades in genom ljudinspel-
ningar, gruppernas skriftliga redovisning och sammanfattningar från diskus-
sioner. Gemensamma sittningar i plenum videoinspelades. Workshoppen var 
planerad för 15-20 deltagare, där hälften av platserna var avsedda för externa 
experter, verksamma inom besluts- och planeringsprocesser som rör kultur- 
och naturmiljöer på kommunal eller regional nivå. Denna grupp experter 
kunde vara tjänstmän i kommuner, länsstyrelser/ landsting, myndigheter, eller 
praktiskt verksamma personer. Den andra hälften av platserna var avsedda 
för personer, som var kopplade till forskningsprojektet: 3 forskningsledare, 3 
representanter för referensgrupper med fokus på kultur- och naturvård, samt 
4 workshopledare. 

Den aktuella workshoppen främjade diskussionen kring kompensation och 
styrmedel. Utgångspunkten var att skapa förutsättningar för ett fritt erfaren-
hetsutbyte kring användningen och innebörden av kompensationsåtgärder 
och styrmedel i kommunala besluts- och planeringsprocesser. Flera möte-
stekniker som inbegriper brainstorming användes: post-it lappar, små eller 

2 Varje workshop hade en budget på 15 000 kronor, varav 5000 kronor var avsatt 
för omkostnader som var före-nade med workshoppens genomförande (lokalhyra, 
kaffe, samt lunch). Det större beloppet, 10000 kronor, var avsatta för att täcka olika 
omkostnader för workshoppens deltagare, resor och övernattning i samband med besö-
ket i Stockholm. 
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stora gruppdiskussioner, och tematiska frågeställningar. Sådana metoder är 
vanligt förekommande, men används dessutom som kreativt stöd inom arki-
tektprofessionen (Almgren, 2008). De enskilda diskussionerna fördes som 
ett öppet samtal, där deltagarna kunde falla varandra i talet. Diskussionerna 
dokumenterades genom post-it lappar och presentationer inför hela gruppen 
av deltagare. Diskussionerna i gemensamma sittningar i plenum genomfördes 
som ett strukturerat samtal, som modererades av workshopledaren (författaren). 
Här kunde deltagarna göra längre sammanhängande resonemang, som övriga 
deltagare sedan kunde kommentera eller vidareutveckla. 

Forskningsunderlaget efterbearbetades genom utskrifter från inspelningar 
från de enskilda gruppdiskussionerna. Videoinspelningarna från gemensamma 
sittningar i plenum granskades, och viktiga delar av diskussionen skrevs ut. 
Oklarheter i det inspelade materialet utreddes genom kompletterande frågor 
till den eller de personer i grupp- eller plenumdiskussionen, som deltagit i 
replikskiftena. Exempel och tillkommande information från gruppdiskus-
sionerna noterades och infogades i underlaget. Ordvändningar korrigerades 
till en normalsvenska med fullständiga meningar för att möjliggöra citat. 
Forskningsunderlaget analyserades genom närläsning (Brummett, 2010), 
och jämförelser mellan gruppdiskussionernas innehåll och de gemensamma 
redovisningarna i plenum.

Deltagare till workshop
Nyckelkriteriet för samtliga experter, som var intressanta för en inbjudan, var 
ett professionellt deltagande i kommunala besluts- och planeringsprocesser i 
egenskap av arkeolog, arkitekt, bebyggelseantikvarie, fysisk planerare, land-
skapsarkitekter eller annan funktion. Deltagare till workshoppen i denna artikel 
ringades in genom profilsökning med sökordskombinationer på www.linkedin.
com.3 Sökningen avgränsades till svenska experter, vars profiler granskades i 
förhållande till kompetens och yrkesinriktning. Granskningen skapade ett urval 
på 31 personer, som inbjöds via e-post. Gruppen av personer kompletterades 
med ytterligare 29 namn, föreslagna antingen av en person i projektgrup-
pen, eller vilka ingick i rapportförfattarens professionella nätverk. E-post med 

3 Sökorden var engelska, dels architecture cultural heritage, dels physical planning 
landscape. Sökningarna gjorde genom författarens egen profil på servern. De 5 första 
sidorna med träffar av med tänkbara svenska profiler genomsöktes och sammanställdes 
till en lista med 31 namn. Dessa personer tillsändes ett mail med inbjudan till seminariet 
den 4 juni. 
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inbjudan till workshoppen skickades ut vid fyra tillfällen. Gemensamt för de 
flesta svaren var att den inbjudne förklarade sig vara osäker på vad begreppen 
kompensationsåtgärder och styrmedel egentligen stod för. Denna osäkerhet 
blev ofta den främsta anledningen till varför den kontaktade avböjde att delta. 

Det första utskicket via e-post till de 31 presumtiva deltagarna skedde den 
17 april 2014. Detta genererade 7 svar, som var preliminärt positiva. Det andra 
utskicket skedde den 2 maj till samma grupp av mottagare, samt ytterligare 
6 mottagare. Detta utskick generade ytterligare 6 preliminärt positiva svar. 
Ett tredje utskick skedde den 23 maj till gruppen av 37 mottagare, samt med 
ytterligare 2 mottagare. Ett fjärde och avslutande utskick genomfördes den 27 
maj till de nu totalt 39 identifierade mottagarna, samt till en helt ny grupp av 21 
mottagare. Sammanlagt 18 deltagare föranmälde sig. På dagen för workshop-
pen kom 15 personer, som representerade 6 olika kompetenser från högskola, 
kommun, landsting/ länsstyrelse, myndighet och praktik, se tabell 1. På grund 
av tre återbud samt att en deltagare inte kunde medverka på eftermiddagen 
ändrades gruppindelningen. Istället för tre grupper som diskuterade fallet och 
generella definitioner av kompensationsåtgärder och styrmedel slogs grupperna 
samman till två grupper.

Tabell 1. Översikt över deltagare i workshoppen den 4 juni med yrkestillhörighet och  
huvudsakliga arbetsplats.
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Upplägg av workshop och tankemodell
Workshoppen4 inleddes med en allmän introduktion till forskningsprojektet 
av artikelförfattaren, samt docent Magnus Rönn, Arkitekturskolan, KTH. De 
tre lagrummen KML, PBL och MB presenterades med avseende på nyckel-
ord i lagtexten, som kan associeras till kompensationsåtgärder och styrmedel: 
hänsyn och varsamhet som generell utgångspunkt för förändringar i byggd 
miljö (KML, PBL), samt påtaglig skada (MB) i förhållande till riksintressanta 
värden i kultur- och naturmiljö. Introduktionen öppnade för inledande dis-
kussioner, som genomfördes i tre mindre grupper, där deltagarna ventilerade 
uppfattningar om kompensation och styrmedel. 

Grupperna återsamlades i plenum. Resultaten från gruppdiskussionerna pre-
senterades kortfattat av en representant för varje grupp. Kommentarer på pre-
sentationen från övriga deltagare samlades upp. Därefter inleddes en översiktlig 
genomgång av fallet Ångfärjestationen i Helsingborgs hamn, genomförd av arti-
kelförfattaren och kommenterad av upphovsmannen bakom fallstudien, Magnus 
Rönn. Denne presenterade en fyrfältig arbetsmodell, som beskrev möjliga inrikt-
ningar på kompensationsåtgärder och styrmedel. Modellen bygger på potentiella 
handlingsstrategier5 som uppstår i en kommunal förändringsprocess, och vilka 
kan komma att kräva kompensativa åtgärder (Grahn Danielsson et al., 2014). 

Enligt modellen uppstår fyra tänkbara handlingsstrategier inom kommunala 
besluts- och planeringsprocesser, se figur 3. Det kan å ena sidan handla om en 
vilja att bromsa en förändrande påverkan: samma värde på samma plats. Det 
kan å andra sidan handla om en motsatt kraft, som är uttrycklig vilja att skapa 
förändring: annat värde på samma plats. En tredje handlingsstrategi innebär 
att förändringen utmanar befintliga värden, men båda aspekterna uppfattas 
som lika viktiga: samma värde på annan plats. Det kan också handla om en 

4 Workshoppen inleddes med kaffe, och avbröts för lunch. Lunchen skapade tillfälle 
för ytterligare diskussioner, vilka till stor del utgick från presentationen av fallet strax 
före lunch. Workshoppens avslutande diskussioner genomfördes med möjlighet till 
individuella kaffepauser. 

5 GH von Wright behandlar fyra möjligheter till handlingsstrategier i sin bok Norm and 
Action. Enligt von Wright finns det fyra olika grundläggande handlingsstrategier. Det 
kan handla om en vilja att skapa förändring, push on, eller den motsatta kraften att vilja 
bromsa utveckling, pull back. Det kan också handla om en avvaktande attityd, som intar 
en passiv inställning till förändring, let go. En fjärde handlingsstrategi är att först handla 
när förändringen utmanar grundläggande värderingar, och förändring måste styras om i 
en viss riktning utan att dessa komprometteras, let retreat. 
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bejakande attityd till förändring, som medför att befintliga värden kontinu-
erligt förändras: annat värde på annan plats. Fallbeskrivningen engagerade 
deltagarna. Flera frågor kring processen ställdes till Rönn, och den öppnade 
för en diskussion i två led: dels om fallet innehöll tydliga exempel på kom-
pensation och styrmedel, dels om fallet genererade nya idéer till hur krav på 
kompensation och styrmedel kan formuleras och implementeras i kommunala 
besluts- och planeringsprocesser. 

Samma värde - samma plats Samma värde – annan plats
Annat värde – samma plats Annat värde - annan plats

Figur 3. Tankemodell för att resonera kring kompensation av kulturmiljövärden. 

RESULTAT: Röster om kompensationsåtgärder och styrmedel
Det följande avsnittet är indelat i tre delar. Den första delen ger en bak-
grund till den kommunala besluts- och planeringsprocess, som tar form runt 
Ångfärjestationen i Helsingborg under åren 2009 till 2013. Detta avsnitt sam-
manfattar en mer detaljerad beskrivning av fallet, som tagits fram som en 
separat fallstudie och ett resultat av forskningsprojektet (Rönn, 2014b). Den 
andra delen presenterar diskussioner och tankeutbyten som uppstod i de tre 
gruppdiskussionerna under förmiddagen den 4 juni. Diskussionerna syftade 
till att definiera begreppen kompensation och styrmedel. Den gemensamma 
diskussionen i plenum kring gruppresentationerna i plenum avslutar denna del. 

Den tredje delen handlar om de reflektioner och tankar som fallbeskriv-
ningen skapade hos deltagarna. Detta ventilerades i två gruppdiskussioner. 
Denna del avslutades med en redovisning av den avslutande gemensamma 
diskussionen i plenum kring slutsatser om kompensation, styrmedel och deras 
användning. Kommentarerna skapade nya förklaringar och förslag på vad 
kompensation och styrmedel innebär i en kommunal besluts- och planerings-
process. Diskussionen tillät de olika deltagarnas definitioner om begreppen 
och slutsatser om Helsingborgsfallet att brytas mot varandra, för att skapa nya 
gemensamma utgångspunkter kring kompensation och styrmedel i kommunala 
planeringsprocesser, som berör kulturmiljövärden. 

Fallet Ångfärjestationen i Helsingborg

Helsingborg upplevde ett stort ekonomiskt uppsving i slutet av 1800-talet. 
Detta ledde till en kraftig nybebyggelse på utfyllnadsmark väster om den med-
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eltida stadskärnan (Sträng & Blomén, 2011). Imposanta byggnadsverk som 
det nya rådhuset kompletterade den gamla stadssiluetten. Förnyelse innebar 
också en upprustning av hamnen. År 1865 invigdes en direkt tågförbindelse 
till stambanan, som förband staden till Malmö. En ny centralstation upp-
fördes i den södra kanten av det framväxande centrala Stortorget. En andra 
järnvägsförbindelse mot norr öppnades tjugo år senare. Detta medförde ytter-
ligare en järnvägsstation i norra flanken av Stortorgets öppning mot sundet. 
Hamninloppet kom därmed under större delen av 1900-talet att flankeras av 
två stationsbyggnader, den ena – Centralstationen - en murad byggnad i nyre-
nässans, och den andra – Ångfärjestationen - en monteringsfärdig träbyggnad 
i nationalromantisk stil.6 Det som i folkmun kom att kallas ”bangårdseländet” 
hade drabbat staden: Situationen medförde att tågset måste bogseras tvärs över 
torget och mellan stationerna. 

I slutet av 1980-talet skapade förberedelserna för en fast broförbindelse med 
Sverige och Danmark helt nya möjligheter för både rälsbunden trafik och 
sjötransporter. Centralstationen år revs år 1987, och gav plats för en underjor-
disk station, som medgav en direkt sammankoppling under Stortorget mel-
lan inkommande trafik från norr och söder. Stationen invigdes år 1991 med 
namnet Knutpunkten (Helsingborgs Daglad, 2012). Det var en skämtsam 
blinkning åt den tidigare kaotiska trafiksituationen (Sträng & Blomén, 2011). 
Den nya trafiklösningen har öppnat stadens utvecklingsmöjligheter mot sun-
det. Kvarter, som järnvägen tidigare skar igenom på tvären, har kompletterats 
och slutits genom ny bebyggelse. Som ett minne från en svunnen tid ligger 
dock Ångfärjestationen kvar på sin plats vid sundet. Några fler färjor eller tåg 
angör inte längre stationen. Den stängda rangerbangården har förvandlats till 
en öppen grusad parkeringsyta, samtidigt som en kombinerad jazzklubb och 
restaurang har flyttat in i stationsbyggnaden. Ångfärjestationen har fått en ny 
användning, och idag är en stor majoritet av Helsingborgsborna för stationens 
bevarande, 69 procent (Helsingborgs Daglad, 2014).

Markanvisningstävlingen 2009
Samma positiva inställning till den ursprungligen tänkta provisoriska stations-
byggnaden kan inte spåras hos Helsingborgs Stad (Rönn, 2014b). Visserligen 

6 Som parentes kan nämnas att Helsingborgs bägge stationer var ritade av två 
generationer av samma familj av arkitekter: fadern Helgo Zettervall ritade och 
utformade Helsingborgs Centralstation 1865, medan sonen Folke Zettervall ritade 
Ångfärjestationen 1897.
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hade staden fattat beslut om att restaurera Ångfärjestationen, och området är 
en del av det utpekade riksintresset för Helsingborg. Trots dessa begränsningar 
närde staden i början av 2000-talet idéer om att skapa en ikonisk hotell- och 
kongressbyggnad på platsen för stationen. År 2009 arrangerade stadens Mark- 
och exploateringsavdelning en markanvisningstävling för en utveckling av det 
gamla spårområdet runt Ångfärjestationen. I tävlingsprogrammet beskrivs 
tävlingsuppgiften som att pröva ”Ångfärjestationens framtid” (Ibid). Därmed 
gavs de inbjudna tävlande arkitekterna friheten att flytta byggnaden inom 
tävlingsområdet. Som många liknande kommunala markanvisningstävlingar 
genomfördes även denna tävling utan överinseende av Sveriges Arkitekter. 
Därmed sammanställdes tävlingshandlingar och jurysammansättning utan 
organisationens granskning.

Stadens politiker marknadsförde tävlingen på en internationell fastighets-
mässa på Rivieran i Frankrike. Internationella och nationella konsortier av 
arkitekter och byggentreprenörer uppvaktades för att lämna förslag på en 
karismatisk hotell- och kongressanläggning, men även ny bebyggelse i form 
kontorsbyggnader och bostäder på det gamla spårområdet (Ibid). Som ett posi-
tivt tillägg till det viktiga tornet Kärnan i stadssiluetten hoppades staden på en 
spektakulär byggnad, som genom sin arkitektur skulle kunna marknadsföra 
staden i Öresundsregionen (Ibid). Efter ett prekvalificeringsförfarande valde 
staden ut fem konsortier till att delta i tävlingen: ett engelskt team, ett svenskt-
danskt team, samt tre helsvenska team. Tävlingsjuryn besattes med lokala 
företrädare för staden. Fem politiker deltog – kommunstyrelsens ordförande, 
kommunalråd, ledamöter i stadsbyggnadsnämnden – samt sju kommunala 
tjänstemän i ledande befattningar på stadsbyggnadsförvaltningen. Dessutom 
deltog en extern arkitekt.

Salta kristaller
I början av 2010 offentliggjorde juryn sitt beslut att kora förslaget med mottot 
”Saltkristaller” som vinnare. Förslaget hade gestaltats av det svensk-danska 
konsortiet Schmidt-Hammer-Lassen Arkitekter A/S i samarbete med fastig-
hetsbolaget Midroc Property Development (Rönn, 2014b). Förslaget innebar 
att Helsingborgs siluett mot sundet fick en helt ny byggnadsskala, i vissa delar 
mer än tre gånger så hög som den befintliga bebyggelsen från sent 1800-tal 
och tidigt 1900-tal. Den 19 meter höga Sjöfartsgudinnan av Carl Milles, som 
markerat hamninloppet till Helsingborg sedan 1923, skulle komma att huka 
bakom en mer än dubbelt så hög tornbyggnad. Platsens tidigare användning 
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var utraderad. Den gamla Ångfärjestationen hade omformats och flyttats till 
en helt ny plats bakom statyn. 

Vinnaren hade knappt korats, förrän allmänhetens protester började. 
Kritiken handlade om den monumentala skalan på den föreslagna nybebyg-
gelsen, men även det fullständiga avlägsnandet av kvarvarande spår av den 
en gång så viktiga färje- och tågtrafiken i anslutning till hamnverksamheten. 
Vreden riktades också mot Ångfärjestationens förminskade storlek och dess nya 
läge. Av allmänheten uppfattades förändringen som ett förkastande av stadens 
tidigare deklarerade ambition om bevarande. Kulturvårdande förvaltningar 
gick i klinch mot expansiva förvaltningar. Enskilda tjänstemän markerade 
offentligt mot varandra i frågan. 

Striden handlade om hur behovet av förändring och nytänkande för platsen 
ställdes mot kulturhistoriska värden. Inte minst det faktum att området med 
hänvisning till tidigare färje- och tågtrafik och hamnverksamhet omfattades 
av riksintresse kom att spela en roll. En treårig strid följde, där Länsstyrelsen 
upphävde den antagna detaljplanen. Helsingborgs stad överklagade till reger-
ingsrätten. Nya låsningar skapades, och en ansökan om byggnadsminnesmärk-
ning lämnades in. Helsingborgs stad drar slutligen tillbaka sin överklagan, 
men konflikten kunde inte biläggas med mer än att det vinnande danska 
arkitektkontoret avpolletterades. Ett nytt tävlingsförfarande genom parallella 
uppdrag till tre arkitektkontor, initierat av staden och den vinnande fastighets-
bolag, tog vid och mindre uppseendeväckande förslag vann. Likväl placeras 
Ångfärjestationen i ett nytt läge utan koppling till det ursprungliga. 

Figur 3. Fotografi från hamnplan i Helsingborg, med Ångfärjestationen till vänster, och 
öppningen mot Stortorget. Källa: Google Earth. 
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En begreppslig diskussion om kompensation och styrmedel

Den inledande diskussionen om kompensationsåtgärder och styrmedel syftade 
till att finna allmängiltiga definitioner av begreppen, som kunde accepteras 
av majoriteten av workshopdeltagare. Dessa skulle ligga till grund för fortsat-
ta diskussioner under dagen.  Den inledande rundan av gruppdiskussioner 
kring begreppen genomfördes i tre grupper på förmiddagen. En grupp hade 
5 deltagare med huvudsakligen arkitektbakgrund (byggnad, landskap, fysisk 
planering), medan en annan grupp hade 4 deltagare, 2 arkeologer och 2 arkitek-
ter. En tredje grupp hade 6 deltagare, 1 arkeolog, 1 bebyggelseantikvarie samt 
4 deltagare med arkitektbakgrund (inriktning mot hus-/ stadsbyggnad eller 
landskapsarkitektur).  Trots de olika konstellationerna speglade gruppdiskus-
sionerna ungefär samma problematiker. Diskussionerna har därför redovisats 
tillsammans under återkommande teman för diskussionerna. 

Förklarande sammanhang och innebörd
De inledande gruppdiskussionerna visade att deltagarna behövde konkreta 
situationer för att kompensation och styrmedel skulle bli begripliga. Deltagarna 
gav exempel på besluts- och planeringsprocesser, där kompensation och styr-
medel kunde vara aktiva.

Jag tänker på Sankt Markus platsen i Venedig, för tornet rasade ju samman 1912. 
Och då uppstod en diskussion om man skulle bygga upp en exakt kopia (politisk 
representant och forskare).

I Stockholm så har vi ju det här med Slussen, att flytta en gammal kulturmiljö 
under en föreslagen överbyggnad. Det var ju intressant att man hittade ganska 
fullständiga husgrunder där, men man ska också riva Kolingsborg7, som också 
anses intressant för kulturmiljö (arkitekt). 

Deltagarna kände en tveksamhet inför betydelsen av begreppen kompensation 
och styrmedel. Tvekan ledde över i diskussioner kring möjliga synonymer eller 
förklarande sammanhang. 

7 Kolingsborg kallas den byggnad som mitt i den fyrklöverform som dagens lösning 
för Slussen beskriver. Byggnaden ritades av Arthur von Schmalensee, och slutfördes 
1954. Byggnaden har använts som hamnkontor, fackföreningslokal, arkitektkontor 
och nattklubb. Byggnaden klassificeras som kulturhistoriskt värdefull av Stockholms 
Stadsmuseum, men kommer att rivas i nya förslag för området. 
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Jag funderade lite på att gottgöra (…). Jag tycker att kvitta eller byta ger lite 
andra associationer än kompensera. Kvitta är mer jämbördigt, medan kompen-
sationsåtgärd är mer av öppenhet och val, som är en följd av förändringen. (…) 
Jag tycker att det här med att kvitta, det är mer av ” jamen, ni får en annan 
layout” eller ”ni får en fäbod här borta istället”. Jag tror inte det är det som är 
grejen med att kompensera (arkitekt).

Kompensation, då har vi den som är ekonomisk. Och, sedan hade vi den typ av 
kompensation som innebär att man flyttar byggnaden någonstans (arkitekt).

Kompensation är tvingande, och lite som ett vite. Idag är det inte ett hinder. När 
jag började med arkeologi, försökte vi undvika konflikter kring kulturmiljövär-
den och fornlämningar, men idag så sker det inte på samma sätt. Allt går fram i 
princip, det är i så fall (…) de som inte har så mycket pengar (…) som drabbas 
(arkeolog och forskare).

Jag tänkte att man kunde skriva så här: kompensation kan vara … en ersättning 
för en skada på kultur- eller naturmiljö, som någon med besvärsrätt accepterar 
(arkitekt och forskare).

Jag tänkte på ordet åtgärd, och vad det syftar på.(…) Kompensationsåtgärd är 
inte detta någonting utöver eller istället för en ekonomisk ersättning? För kom-
pensation är ju ekonomisk (samhällsplanerare och forskare).

Placeringen i konkreta situationer och diskussionen om synonymer och förkla-
ringar bidrog till att deltagarna började formulera definitioner på innebörden 
av kompensation och styrmedel. 

Kompensation som ett begrepp avser någonting som en upplyst medborgargrupp 
anser vara en adekvat åtgärd för en förlust i kultur- eller naturmiljö. Jag går 
alltså ett steg längre, i och med att jag menar att kompensationsåtgärden måste 
vara allmänt accepterad (politisk representant och forskare).

Man kan formulera en strategi! Göteborgs stad har nyligen formulerat tre strate-
gier, en för trafik, en för utbyggnad av bostäder och en om klimat. De här strate-
gierna är styrdokument. (…) Målen kan vara ganska explicita, och de kan brytas 
ned till strategier och handläggarstöd för detaljplanering och inom översiktlig 
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planering. (…) Länsstyrelsen har kritiserat Stockholm under flera år, eftersom 
staden har saknat ett tydligt förhållningssätt till kulturmiljövärden i innerstaden. 
Nu har staden artikulerat dessa i en särskild skrift (landskapsarkitekt).

Mätbarhet, rimlighet och kompensation
Diskussionerna om kompensation och styrmedel kretsade också kring kul-
turmiljö och hur kulturmiljövärden kunde bevaras som helhet eller till delar 
genom en besluts- och planeringsprocess. 

Den första frågan, som jag funderar över, är: vad menas med kulturmiljö? Detta 
är den första frågan man måste definiera. Kulturmiljö, då talar vi om hela 
anläggningar/ sammanhang, stadsmiljöer, landskap, och landskapsmiljöer. Det 
är inte enskilda objekt, utan sammanhang. Jag hittar inte bara en sak från 800-
talet längst ned i backen, utan en hel miljö. (…) Vad är då en kompensation, är 
det enbart ett ord eller ett sätt att göra det på (arkitekt)?

Jag tycker att kompensera passar bra samman med resonemangsmodellen; samma 
plats-samma värde; samma plats-annat värde; annan plats-samma värde eller 
annan plats-annat värde. Jag kan absolut sympatisera med den bilden, men 
absolut inte att kompensation skulle vara en kopia - en kopia bredvid - det skulle 
absolut inte vara det optimala (arkitekt). 

Utbytet av tankar kring kompensation, kulturmiljövärden och styrmedel födde 
fördjupade diskussioner. Här ställdes konsekvenserna av den planerade föränd-
ringen av miljön mot hur pass långtgående påbjudna kompensationsåtgärder 
kunde vara. Diskussionerna genomfördes ofta genom ett gemensamt stapplande 
av argument, där man föll varandra i talet för att formulera en förklaring. 

Kompensation i samhällsplanering är beslut eller underlag som syftar till att 
balans uppstår mellan effekt av förändring och definierade kulturvärden (arki-
tekt och forskare). 

Ja, det är ju väldigt viktigt… och centralt … att kostnaden måste vara rimlig… 
Och rimlig för vem? … För en exploatör kanske inte kan täcka upp fullständigt 
i termer av kompensation, för när är det då helt stopp för att genomföra den 
planerade åtgärden? (Replikskifte mellan fysisk planerare och forskare, arkitekt 
och forskare, och landskapsarkitekt).
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Kompensation är en åtgärd som kan genomföras till rimliga kostnader med hänsyn 
till den objektiva skadan som förorsakas kultur- eller naturmiljön. Sedan (…) är 
kompensation i stor utsträckning styrt av om man kan anta att en skada kommer 
att uppstå av den planerade åtgärden (landskapsarkitekt). 

Möjligheten att kunna mäta inverkan av en föreslagen förändring som en skada på 
en kulturmiljö sysselsatte deltagarna. Enligt deltagarna måste kompensation och 
styrmedel ställas i relation till ett mätbart värde, så att de blev rimliga till sin verkan. 

Man kan inte enbart relatera åtgärden till exploatörens ekonomiska förmåga, 
utan man måste hela tiden se till miljövärdena. Och, det är en skillnad mellan 
kulturmiljövärden och naturmiljövärden. Kulturmiljö handlar ofta om en hel-
hetsmiljö, medan naturmiljö är ett ekosystem. Där kan man söka alternativa 
lösningar, för det är summan man ser till (arkitekt och forskare)

Om länsstyrelsen identifierar ett allmänintresse så har de rätt att begära kom-
pensationsåtgärder för att skydda mot påtaglig skada. Det är något som går över 
andra beslut, (…) det är ett onyttjat styrmedel som finns idag. Många hävdar 
att man gör kompensation utan att det finns något formellt beslut om det. Man 
tycker att man redan har tagit så stor hänsyn till kultur- och naturmiljövärden 
att man tycker att man kan kalla det för kompensation (arkeolog). 

Det man kompenserar kan ju vara i en helt annan form, plats och helhetsutfö-
rande. Bäst är ett helhetsperspektiv för ett område, där man kartlagt vilka behov 
som finns (landskapsarkitekt). 

 Kulturmiljö, kompensation och remissförfarande
Gruppdiskussionerna visade att deltagarna upplevde kompensation och styrme-
del avseende kulturmiljövärden som annorlunda mot normalplanläggningen. I 
så måtto fungerade Ångfärjestationen som pedagogiskt exempel för att beskriva 
kommunal planering i ett område med riksintressanta kulturmiljövärden. 

Man nämner väl i lagstiftningen att kulturmiljö innebär att någon har dokumen-
terat den, och att den därmed har ett större värde än andra miljöer (arkitekt). 

Jag tror att kulturmiljö blir mycket mer subjektivt beroende på vilken bakgrund 
man själv har, och vilket syftet är när man definierar den (arkitekt).
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Det beror ju mycket på hur man definierar kulturmiljö, och själva fallet. Som 
när vi läser om Helsingborgsfallet, så verkar det ju vara som om att staden väl-
jer konsult efter hur man önskar att kulturmiljö ska definieras. Det kanske är 
lättare med ett arkeologiskt fynd, för det är ett arkeologiskt fynd, men vad är en 
kulturmiljö?(arkitekt på myndighet).

Figur 4. Magnus Rönn presenterar drivkrafter i Helsingborgsfallet,  
fotografi från den inledande gemensamma presentationen. Källa:  
författare. 

En anledning till att deltagarna upplevde kombinationen mellan kulturmiljö-
värden och kompensationsåtgärder med styrmedel som avvikande, hängde 
samman med planeringsförfarandet. Man menade att det samrådssystem, 
som anges i PBL för en besluts- och planeringsprocess kring en ny detaljplan, 
medförde att kulturvårdande remissinstanser konsulterades i ett sent skede.  

Det jag funderar på i det här fallet Helsingborg, (…) det är att det skulle finnas 
en särskild kultur inom staden. Kulturförvaltningen sitter för sig och deltar inte 
aktivt i planeringen. Det borde finnas en plattform som gör att exploateringssidan 
och kultursidan kan prata på ett tidigt stadium. Men, vad för slags styrmedel 
skulle ett sådant krav på samarbete vara, en kommunal policy eller kommunal 
kultur (arkeolog)?

Det som slår mig när jag läser om det här fallet i Helsingborg, det är vikten av 
att bestämma vad som är viktiga värden tidigt i processen, och att det finns 
kompetens inom kommunen för att hantera dessa värden. Detta är ju något som 
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Länsstyrelsen kan slå ned på. De kanske inte har varit tydliga när man har 
satt igång processen. Och, man kanske skulle ha ett generellt förhållningssätt 
i kommunen, på exploaterings- och planeringssidan, innan man sätter igång 
sådana här processer. Att man från början har klargjort hur man ska hantera 
sådana här kulturmiljövärden, så att man har en beredskap om man plötsligt 
skulle sitta i ett sådant projekt, där kultur- och naturmiljövärden blir aktiva 
(landskapsarkitekt).

Jag kan förklara hur en sådan process fungerar (…). Vi arbetar på ett helt annat 
sätt än i Helsingborg.  Nu menar jag inte att alla ska göra likadant som i den 
kommun jag arbetar i, men jag känner igen hur den kommunala organisationen 
är uppbyggd för sådana här frågor. Kultursidan sitter helt vid sidan av och är 
inte inkluderade i den kommunala planeringen. De får del av ärenden som 
led i en remisshantering. Detta gör att deras synpunkter kommer i efterhand. 
Därmed blir det Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret som kör racet 
(bebyggelseantikvarie).

Diskussion i plenum om kompensationsåtgärder och styrmedel
Gruppdiskussionerna avslutades med gruppvisa presentationer i plenum. 
Presentationerna visade på en stor samsyn mellan deltagarna, och ett behov 
av att studera begreppen närmare i olika situationer. 

Vi gnuggade lite grand på ordens betydelser, för vad betyder kompensation och 
styrmedel egentligen i det här sammanhanget? Betyder det att kvitta, eller betyder 
det att byta, ersätta. Jag tror att man kan stanna kvar lite längre i ordet kom-
pensation för att diskutera lite djupare vad det betyder (arkitekt och forskare).

Sedan är frågan vad kulturmiljövärden är? Vi hamnade i tankegången: hur 
kan man definiera olika kulturvärden, och den svårigheten. Och, sedan gick 
diskussionen lite djupare, för kompensation förutsätter kompetens. Var finns den 
kompetensen, och hur får den kompetensen inflytande i processen? Men, samtidigt 
är det inte bara kompetens, utan det handlar också om att kunna föra en dialog, 
och fördjupa samtalet om kompensationsbegreppet och kompensationsprocessen, 
där värdena måste genomlysas. (…) Kompensation känns som ett svårt begrepp, 
svårt att hantera (landskapsarkitekt).

Vi tog upp det här med balans, återskapa värden. När man pratar om detta, så 
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måste man kunna definiera, annars så går det inte att balansera eller återskapa 
(forskare och arkitekt).

För workshopdeltagarna började en kommunal besluts- och planeringspro-
cess med att definiera de värden som kunde identifieras i kulturmiljön, och 
som kompensation och styrmedel senare skulle fokusera på. Förståelsen av 
kulturmiljövärdena gav inriktningen på lämpliga styrmedel för besluts- och 
planeringsprocess, samt omfattningen på kompensationsåtgärder i detaljplanen. 

Vi kom fram till att innan styrmedel och kompensation kan diskuteras, så fordrar 
begreppet kulturmiljö en definition. Det är först då man kan definiera typen av 
kompensation och styrmedel (arkitekt).

Att definiera kulturvärden, javisst! För vad är ett högt värde, vad är ett lågt 
värde? Vad är betydelsefullt och vad är mindre viktigt? Kulturmiljövärden är 
inte något svart eller vitt, det är en skala. Sedan måste någon bestämma det, 
vilket borde vara en grupp av upplysta, både experter och medborgargrupper, en 
bred kompetens (arkitekt och forskare). 

Vi landade i att kompensation syftar till en form av återskapande. Men, det är inte 
lika lätt att återskapa kulturmiljövärden, men det kanske är lite lättare att åter-
skapa byggnader. Men, frågan är vad kulturmiljövärden är. (Landskapsarkitekt). 

På så vis kunde kompensationsåtgärder i sin enklaste form handla om en 
ekonomisk ersättning, som avsåg att kompensera för en förlust av vad som 
workshopdeltagarna menade vara mindre viktiga kulturvärden. Detta kunde 
vara en förlust av träd eller behovet att göra en arkeologisk utgrävning. I det fallet 
handlade kompensation om att ”lösa den uppkomna situationen” eller ”kunna 
köpa sig fri.” Detta ledde över till att kompensationsåtgärder till sin karaktär 
måste vara ”rimliga”, men att någon måste avgöra detta på ett opartiskt sätt. 

Vilka bestämmer det, vilka aktörer kan det vara? Handlar det bara om rika 
aktörer, som har råd att göra de påbjudna utgrävningarna, för då sållar man ut 
en viss grupp och det påverkar marknaden (arkitekt). 

Det handlar om konsekvensbeskrivningar före planarbetet. Det borde vara obe-
roende konsulter (…) utsedda av myndigheten framför att de blir utvalda av 



126

exploatören. En sådan här situation kan leda till att sådana handlingar annars 
mer utrycker det som exploatören är beredd att göra framför det som verkligen 
behöver göras (arkitekt).

Det handlar om att kunna föra en dialog, och därmed fördjupa samtalet 
om kompensationsbegreppet och kompensationsprocessen. För det är här som 
värdena kan genomlysas, inte bara av experter, utan även av allmänhet. 
Vilka är värdena, (…) hur kan värden definieras, (…) och vad är autencitet.
(Landskapsarkitekt).

Grupperna beskrev en logisk arbetsprocess där skyddet av kulturmiljövärden 
samordnades med kompensation och styrmedel. Värdena fastställdes genom 
en tvärkompetent analys. Denna process började med att fastställa värden i 
en kulturmiljö. Dessa värden synliggjordes i planeringsdokument, styrmedel, 
som pekade ut inriktningen på lämpliga kompensationsåtgärder på en detalj-
planenivå. 

Styrmedel handlar egentligen om när och var dessa ska in i planprocessen. 
Styrmedel kommer till uttryck i detaljplaneillustrationen och detaljplanebe-
skrivningen, som utgår från styrdokument och andra riktlinjer som föregriper 
arbetet med detaljplanen. Det kan vara en översiktsplan, eller något slags avtal. 
Styrmedlen kan även skärpas under samrådsprocessen, så att planen får en strik-
tare tillämpning (forskare och arkitekt). 

Det borde vara olika typer av konsulter. Kulturmiljövärden är ett så pass vitt begrepp 
att det kan vara motiverat att en etnolog, en arkeolog, en byggnadshistoriker eller 
en bebyggelseantikvarie kan upptäcka olika värden i en kulturmiljö (arkitekt). 
Vi diskuterade skarpa styrmedel, som till exempel finns i Miljöbalken eller 
Kulturminneslagen, men det finns andra styrmedel också. De handlar om infor-
mation. Det kan vara kommunens strategier, som översiktsplanen. Den är inte 
juridiskt bindande, men kommunen kan fatta bredare överenskommelser som 
syftar till strategier. Dessa kan vara förvaltningsövergripande, så att förhållnings-
sätt kan växa fram (landskapsarkitekt).

Falldiskussionen

Fallet med Ångfärjestationen i Helsingborg engagerade workshopdeltagarna. 
Engagemanget var märkbart redan i inför workshoppen, och skärptes under 
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diskussionsrundorna. När fallet Ångfärjestationen i Helsingborg blev utgångs-
punkt för diskussionen om kompensation och styrmedel deltog 14 personer. 
Grupp A hade 8 deltagare, de flesta med arkitektbakgrund (byggnad, landskap, 
fysisk planering). Två personer med annan yrkesprofil ingick, en arkeolog 
och en bebyggelseantikvarie. Grupp B bestod av 6 deltagare, huvudsakligen 
med arkitektbakgrund (byggnad, landskap, fysisk planering) men även två 
arkeologer. 

Fallet Ångfärjestationen, en förebildlig avart på kompensation
De flesta deltagarna var eniga om att fallet, utvalt för workshoppen, var ett 
demonstrativt fall på kompensation och styrmedel. För majoriteten av del-
tagarna låg förebildligheten i stadens bristande uppmärksamhet för platsens 
kulturhistoriska värde och dess status av riksintresse:

Jag tycker inte Helsingborgsfallet är förebildligt, men det är ett exempel på kompen-
sationsåtgärder eftersom man faktiskt flyttar på det där huset, Ångfärjestationen, 
så att det inte förstörs. Men förebildligt hanterat, det vet jag inte om jag kan säga 
att det är (arkeolog). 

Jag tänker så här (…): Okey, vi har förändrat riksintresset, dels genom att flytta 
på huset, dels genom att exploatera området. Är det inte så att man ska kompensera 
för förlusten som uppstår när man har flyttat huset, är det inte så man ska se det? 
(landskapsarkitekt och forskare). 

Vi är överens om att det inte var någon bra lösning, men om man ändå vill flytta 
stationen, vad kan man kompensera detta med (…) för att bota miljön kring 
det nya huset(arkitekt)?

En intressekonflikt mellan olika kommunala viljor
Fallbeskrivningen av skeendet kring Ångfärjestationen ledde deltagarna till 
att föra en analyserande diskussion för att hitta rimliga orsaker till varför en 
kommunala besluts- och planeringsprocess kunde leda till stridigheter, som 
hölls aktiva lokalt, inom kommunen och mellan kommunen och länsstyrelse 
under två år. 

Kommunen har ju ändå jobbat med frågan om kompensation, de har ju ändå 
försökt, de har följt regelverket. Jag tror att det här ytterst är en fråga om makt 
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(…). Det är ju det som lyser fram, man har redan bestämt sig för hur man vill 
göra (…) genom sättet att sätta in ledamöter med politisk förankring i en kom-
mitté (arkeolog).

Sedan så får man ju misstänka att valet av tävlingsform, markanvisningsform, 
som (…) man kan bedriva utan alltför stor insyn utifrån, är en fingervisning om 
att man från stadens håll ville ha full kontroll över situationen. Om det varit en 
arkitekttävling, så hade det åtminstone programmet varit i behov av att godkän-
nas av Sveriges arkitekter och två externa ledamöter hade varit representerade 
i juryn. Då hade staden inte haft samma kontroll över utfallet av tävlingen 
(arkitekt och forskare)

Men problemet är väl just (…) förhållandet man har här: Vi har här en stor och 
fin parkeringsplats, vilket gör att stadens representanter tänker att den ska vi nog 
ta bort. Men varför nöjer man sig inte bara med att ta bort parkeringsplatsen, 
och låta den gamla Ångfärjestationen ligga kvar på sin ursprungliga plats? Det 
är väl där problemet ligger, varför stoppade man inte, varför valde man att 
fortsätta?(bebyggelseantikvarie).

Kulturmiljövärdens oklara roll med risk för objektifiering
Samtidigt upplevde workshopdeltagarna att skeendet runt Ångfärjestationen 
i Helsingborg visade på kulturmiljövärdens oklara roll i en besluts- och pla-
neringsprocess. Detta problem var kopplat både till utredningen om en ny 
exploatering samt till den allmänt förekommande synen på kulturmiljövärden.
 

Fallet handlar om, att man borde ha talat om kultur- och naturmiljövärden tidi-
gare i processen, och på så vis är Helsingborgsfallet ett gott exempel på att processen 
i det fallet inte har varit bra. Det kan man inte säga. Den har inte varit fullödig, 
man har ju hoppat över flera steg i processen, man borde ha tittat på helheten, 
eller på en områdesplan för just det här området, så man hade kunnat göra en 
bedömning om vilka åtgärder man borde aktivera för just den här platsen, och, 
därefter tagit ställning. Det är ju så man inte har gjort, utan istället har man 
gått rakt på den här markanvisningstävlingen, och låtit andra intressen avgöra 
och styra. Så processen är inte bra (landskapsarkitekt).

Detta är väl ett exempel på vad man kan kalla de små stegens tyranni: att man 
börjar med det här Bo99 0mrådet och då sabbar man redan en del av den här 
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kontexten. För varje steg man tar så kommer ju det ursprungliga att försvinna. 
Och, kan man då ens kompensera för detta?(landskapsarkitekt och forskare)

Det organisatoriska problemet ansåg deltagarna bero på att kulturvårdan-
de myndigheter ofta har en oklar roll i de tidiga skedena av en besluts- och 
planeringsprocess.  Kulturmiljövärden får därmed en undanskymd roll i en 
besluts- och planeringsprocess. Detta beror på en rådande inställning till sådana 
värden. Detta skulle göra att kulturmiljövärden kopplas starkt till byggnaden, 
framför ett bebyggt sammanhang med byggnader med ett särskilt innehåll.

Jag kan inte komma ifrån att i det här fallet i Helsingborg så finns det en objektsyn. 
Vi flyttar byggnaden nära vattnet, då har vi fixat problemet, fine! Det uppstår 
ett objektstänkande8 (landskapsarkitekt).

Förslag på kompensation och styrmedel i fallet Ångfärjestationen
De många förvecklingarna i besluts- och planeringsprocessen fick workshop-
deltagarna att fundera över en mer strukturerad och framåtsyftande planering 
för andra liknande situationer. Deltagarna föreslog åtgärder, som skulle fungera 
som strategiska styrmedel på en översiktlig nivå. På en detaljerad nivå medförde 
de kompensationsåtgärder i detaljplanen:

Här tangerar vi den svåra frågan om vad som är förhandling och vad som är 
kompensation. För i det här fallet, borde det ha varit tydligt: här har man ett 
riksintresse, man konstaterar att det föreligger påtaglig skada, men ändå vill man 
genomföra exploateringen på just den här platsen. Och därmed är det självklart 
att man måste diskutera förslag på kompensationsåtgärder (politisk representant 
och forskare).

Jag menar visserligen att det finns en lista på värden, men sedan bestämmer man 
sig ändå för att bygga där. När man kör över avvikande meningar, (…) måste man 
motivera varför man bygger 500 nya bostäder på bekostnad av de här kulturmil-
jövärdena. Då måste man beskriva förlusten av dessa värden (landskapsarkitekt).

Precis, man borde ha haft ett dokument, som diskuterar sådana här frågor. Kanske 

8 Informanten avsåg publikationen: Unnebäck, A, 2012: Kulturhistorisk värdering av 
bebyggelse. Riksantikvarieämbetet.
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inte bara kulturmiljövärden, utan även naturmiljövärden. Det finns säkert en 
massa miljöskulder och miljöproblem på platsen för den gamla Ångfärjestationen, 
eftersom den har använts för järnvägsändamål, med omlastning av miljöfarligt 
gods, oljespill och annat. Detta borde man också titta närmare på. För att inte tala 
om vad man har fyllt ut platsen med eftersom det är ett gammalt utfyllnadsområde 
så vet man ju inte vilka problem man kan ställas inför när man väl börjar bygga. 
Det kanske man också borde ha utrett (bebyggelseantikvarie).

Workshopdeltagarna menade att en större insats från det lokala stadsbyggnads-
kontoret och kulturvårdande enheter inom kommunen borde skett, framför 
att låta överväganden mellan exploatering och kulturmiljövärden bli en öppen 
fråga i en markanvisningstävling. Istället skulle en fördjupad översiktsplan 
utarbetats tillsammans med en kulturmiljöutredning.

Helsingborgsfallet skulle man ha gjort en fördjupad översiktsplan och i samband 
med denna en kulturmiljöutredning. Denna kulturmiljöutredning skulle ha ana-
lyserat hur riksintresset kunde tillgodoses, utvecklas, och vilka värden som kunde 
avvecklas. Genom ett sådant arbetssätt så skulle man ha byggt upp en kunskap om 
förutsättningarna för platsen. I så fall kanske man hade kommit fram till (…) att 
det skulle uppstå en påtaglig skada på riksintresset. För att motverka detta så förstär-
ker vi några andra komponenter av kulturmiljövärdena på platsen, till exempel, 
flyttar delar, eller förstärker stråk som har ett kulturhistoriskt värde (arkeolog).

Det är ofta så idag, att man väljer att bygga på en plats med kulturvärde trots allt, 
och försöker kompensera på ett annat ställe. Man tar bort värdena på den specifika 
platsen, men försöker förstärka de kulturhistoriska värdena någon annanstans, i 
stadsdelen som helhet. (…) Då omdisponerar man, och i ett sådant sammanhang 
behöver man veta var man kan sätta in kompensationsåtgärderna i ett större 
perspektiv. Det är ju därför det är viktigt att använda ett helhetstänkande och 
inte det frimärke som den enskilda fastigheten, eller området i ett sådant sam-
manhang utgör (landskapsarkitekt).

Genom ett sådant arbetssätt menade workshopdeltagarna att miljömässiga 
värden på platsen, både kulturmiljö- och naturmiljövärden, skulle ha blivit en 
del för det kommande detaljplanearbetet. Under detta arbete skulle konkreta 
exempel på kompensationsåtgärder kunnat komma upp till diskussion för 
vidare detaljering i den arkitektoniska lösningen för platsen. 
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Det här är en viktig punkt, det handlar om att medvetandegöra de värden som 
kommer att påverkas. Och, i Helsingborgsfallet så har man inte gjort det alls. 
Man skulle ha fört en diskussion om dessa värden, men att man kommit fram till 
att andra värden är viktigare för platsen, av olika skäl. Ja, det skulle jag ha större 
respekt för, än ett sådant här beslutsunderlag där man bara säger att avvikande 
mening är en partsinlaga (bebyggelseantikvarie).

Det var för att tillföra några attribut, för att skapa, inte frågor, men för att minna 
om forna tider. (…) Järnvägsspåren hade inte någon självständig roll, utan var 
en del i gestaltningen (forskare).

Det är ju så att om exploatören har pengar så tycker de ofta att det är läge att 
testa en personlig prägel på byggnaden, eller i samklang med historien. Ta fram 
undertoner (arkeolog).

Man hade kanske istället kunnat bygga upp något värdeskapande omkring den 
här gamla Ångfärjestationen som låg i linje med det som riksintresset lyfter fram, 
det här om hamnen, och historien där. Att man bara flyttar huset, innebär ju att 
kopplingen till järnvägen blir mindre och förstörd. (…) Det hade kanske kunnat 
vara möjligt att flyta de här perrongtaken så att de leder in mot byggnaden. 
Man kan ju arbeta arkitektoniskt, för att spegla en utveckling (…). Man hade 
kunnat använda det gamla som element i arkitekturen (…).  Arkitekterna har 
arbetat med kompensation, men de hade kunnat kompensera själva flytten av 
byggnaden ännu mer (arkeolog).

Figur 5. Bild från de gemensamma diskussionerna med post-it lappar för att förklara skilda 
utgångspunkter. Källa: författare. 
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Diskussion i plenum om kompensationsåtgärder och styrmedel 
I linje med intentionen för de fyra workshopparna inom forskningsprojektet 
kom fallstudien om Ångfärjestationen att fungera som en testbädd för att kunna 
diskutera både lyckade och mindre lyckade kommunala besluts- och planerings-
processer liksom för att generera förslag på konkreta kompensationsåtgärder 
och hur sådana kunde integreras i styrande planeringsdokument, styrmedel. De 
två grupperna var ense om att fallet beskrev en misslyckad planeringsprocess: 

Grupp A förklarade: ”Kommunen missade chansen att ta upp diskussionen med 
Länsstyrelsen. (…) Frågan om kulturmiljövärden kommer upp för sent. (…) 
Kompensation nämns aldrig, eller kommer aldrig upp i de dokument vi har kun-
nat ta del av. Och därmed, vem borde ha tagit upp frågan: är det exploatören, 
kommunen eller länsstyrelsen? Eller, konsulterna?(…) Men, främst var det nog 
resursbrist eller kunskapsbrist i ett tidigt skede, för det hade gått att förena huvud-
frågan att sätta Helsingborg på kartan med ett bevarande perspektiv. Det gick inte 
sedan när processen kommit för långt.”

Grupp B resonerade så här: ”Först ställer man sig frågan om Helsingborgsfallet 
är ett bra exempel? (…) Vi menar att processen inte varit förebildlig. (…) Vi 
konstaterar att de texter som skrevs om riksintressen på 1980-talet kom till under 
hastiga former, (…) men om vi talar riksintresse i Helsingborg, så talar vi ju om 
hamnområdet och innerstaden (…). Riksintresset har redan tidigare påverkats, 
men man borde i de tidigare besluts- och planeringsprocesser, bomässan H99 och 
Centralstationen, utrett denna påverkan på hela området.

Bakomliggande faktorer 
Orsakerna till varför frågan om kompensation för förlust av kulturmiljövärden 
genom flyttning av Ångfärjestationen aldrig fick en framträdande plats i för-
arbetena till markanvisningstävlingen, sysselsatte grupperna. Deras slutsatser 
var samstämmiga. De förlade orsaken till varför kulturmiljövärden förbisågs 
till den kommunala organisationen.

Grupp A förklarade: ”Vi upplever att fallet snarast beskriver maktaspekter, politik 
och prestige, och därför visar det här fallet att man diskuterade förbi varandra. 
(…) Möjligtvis har det här fallet handlat om bristande kunskap och resurser om 
kompensation. Det har kommit upp att bomässan H99 låg i närområdet, men 
varför uppmärksammades inte att riksintresset kunde påverkas?(…) Man insåg inte 
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att skjulen också hade ett värde.(…) Det borde ha varit kommunens tjänstemän 
som såg till att kulturmiljövärden uppmärksammades. Det fanns det en parallell 
process som handlade om utformningen av stadens södra hamn.”

Grupp B anförde: ”Vi pratade om själva arkitekturen och hur den ska utformas 
och hur man ska överbrygga klyftan mellan nytt och gammalt. (…) Då uppkommer 
frågan om arkeologer är konservativa, medan arkitekter ofta anses radikala, både 
estetiskt och samhällsreformatoriskt. Utifrån detta resonemang skulle man kunna 
säga att arkitekterna fungerade som representanter för förändring och hade gått i 
symbios med politikernas vilja att sätta staden på kartan genom att främja något 
som ser uppseendeväckande eller märkvärdigt ut. (…) Det blev ett demokratiskt 
underskott i processen.”

Tillräcklig grad av kompensation
På samma sätt diskuterade grupperna om en flyttning av Ångfärjestationen 
till ett nytt läge inom planområdet kunde betecknas som en tillräcklig åtgärd 
för att kompensera för förlust av kulturmiljövärden. 

Grupp B förklarade: ”Vi diskuterade om det var en tillräcklig form av kompensation, 
som gjordes. Man kan konstatera att flytten av byggnaden, eller rättare sagt delar av 
byggnaden, medförde att kompensationen blev bristfällig. Och då uppstår frågan hur 
man skulle kunna göra för att uppnå samma värde som man hade tidigare. Några 
lappar säger: ’ flytta hela byggnaden’, eller ’ flytta perrongtaken tillsammans med 
byggnaden, och hantera inte bara objekt, utan även äldre strukturer’. Här menar 
vi att man kunde ha lagt en lokalgata i den gamla järnvägens sträckning.”

Grupp A ansåg inte att en flyttning av en byggnad var en tillräcklig kompen-
sation: ” Kompensation kom aldrig upp som en enskild fråga. (…) Det talas ofta 
om pengar i samband med kompensation, men vi tycker nog att kompensation, 
precis som Länsstyrelsen tog upp i sitt yttrande, (…) handlar om värden som inte 
kan mätas i pengar. (…) Man måste definiera värden, och det som (…) kommer 
upp som särskilt ämne i den här processen är social kompensation.(…) Vi tycker nog 
att det är tveksamt att säga (…) man har kvar samma värde på den här platsen. 
Därför skulle det verkligen ha krävts en definition av kulturmiljövärden för platsen 
för det var en social, sociokulturell kontext som måste beaktas.”
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Handlingsstrategier
Det konkreta fallet om Ångfärjestationen öppnade för en diskussion om hand-
lingsstrategier för kommunala besluts- och planeringsprocesser enligt den 
modell, som Rönn presenterat tidigare under dagen. Bägge grupperna såg 
Rönns modell som ett arbetsredskap för att värdera kulturmiljövärden i olika 
situationer. Modellen medförde att olika värden inom ett specifikt område 
tydliggjordes, och därmed kunde vägas mot varandra.

Den där fyrfältaren är relativt bra att använda som arbetsmetod. (…) Det finns 
en risk för att man hamnar i det fjärde fältet – annat värde på annan plats – men 
man kanske skulle ge utrymme att börja [en besluts- och planeringsprocess] med 
samma värde på samma plats. Arbeta igenom detta och se vad man kan åstad-
komma. Och, sedan (…) ta de andra kvadranterna och se vad detta ger. (…) 
Alltså, använda den som en kaskadmodell (politisk representant och forskare).

Detta påminner om den fyrstegsprincip, som Trafikverket har skapat: i första 
hand ska man inte åtgärda eller bredda vägen, utan ansa vegetation och se vad 
som kan göras. I slutfasen så handlar det kanske om att bygga en ny väg. Man går 
igenom alla stegen. Jag säger inte att det alltid fungerar, men det är lite samma 
tänkande (…) (landskapsarkitekt och forskare).

Genom att betrakta fallet Ångfärjestationen genom modellen för möjliga hand-
lingsstrategier lyckades de två grupperna hitta förslag på styrmedel som syftade 
till att kompensera för inskränkningar i kulturmiljövärdena. 

Grupp A såg en utförlig dokumentation av en plats med kulturmiljövärden 
som nödvändig, om den skulle försvinna genom rivning. Grupp A såg klausuler 
i exploateringsavtal som styrmedel för att värna om sociokulturella värden, så 
att de bibehölls även i den nya situationen. Gruppen menade också att förlorade 
värden på en viss plats kunde ersättas genom särskilda kompensationsåtgärder 
för ett större område i vilket platsen ingick. Kompensation sågs främst inte som 
ett mätbart ekonomiskt värde, utan som ett idémässigt innehåll som kunde 
påverka byggnadens användning eller utförande. 

Grupp B var inriktade på att förbereda för kompensationsåtgärder genom 
att beskriva dem som krav i detaljplanen, eller särskilda gestaltningsprogram 
för ett detaljplaneområde. Gruppen presenterade också möjligheten till att 
upprätta områdesplaner för sammanhängande delar av bebyggelsen. Dessa 
kunde innebära en slags kapitalisering av kulturmiljövärden, som sedan por-
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tionerades ut till olika storlek i andra delar av området. Gruppen efterlyste ett 
behov av att upprätta kulturmiljöprogram för bebyggda områden, som till lika 
delar både handlade om framtida användning och möjlighet till bevarande. 

Sammanfattande slutsats 
Genom att lägga samman flera röster från de bägge grupperna kan en över-
gripande slutsats formuleras om både kardinalfelet i fallet Ångfärjestationen i 
Helsingborg och synen på kompensationsåtgärder och styrmedel i allmänhet:
 

Jag tycker det är ett bra exempel på att arbeta i en politisk styrd organisation 
(bebyggelseantikvarie). Om man vill påverka, så ska man göra det i det tidiga 
skedet (arkitekt på myndighet). 

Det vi behöver komma åt är att definiera kompensationens roll i samhällspla-
neringen (arkeolog). 

Inte för att få bort riksintresset, utan att få fram hur riksintressanta områdes kan 
användas redan före exploatering (arkeolog). 

Jag tror att ett perspektivbyte mellan enskilda intressen och kollektiva intressen 
behövs när man diskuterar kompensation (arkitekt och forskare). 

Jag ser kompensation som ett skapande av värden snarare än ekonomisk ersättning, 
(…) ett idékapital (arkitekt). 

Om en kommun har en ambition att bygga monument (…) så gäller det att 
försöka förstärka de sociala värdena som finns(…) och detta borde beaktas i ett 
kompensationssammanhang (politisk representant och forskare).

 Jag tänker att det handlar om ett helhetsperspektiv, där områdesplanering är 
grunden (landskapsarkitekt på kommun). 

Vi måste höja ambitionsnivån hos alla aktörer i en besluts- och planeringsprocess, 
inte bara om riksintressen, utan (…) om alla kulturmiljövärden. Om vi talar 
för mycket om kompensation så fryser vi tänkandet i defensiva termer. Om man 
fokuserar för mycket på kompensation, så glömmer man att ta lyfta fram unika 
miljöer och historia (landskapsarkitekt på kommun). 
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Landskapet kan användas som begrepp, för det inkluderar också de människor 
som lever i den, och tar med sociala aspekter viktiga för området (landskapsar-
kitekt och forskare). 

Om man vågar använda kompensation som del i diskussionen så aktualiserar 
man värdefrågorna som vi använder som arkeologer och bebyggelseantikvarier 
för att värdera miljöer (arkeolog och forskare). 

Jag tror det handlar om att hitta arbetssätt som tillvaratar den kommunala kom-
petensen som finns inom olika ämnesområden (samhällsplanerare och forskare). 

Diskussion och slutsatser
Denna artikel har syftat till att undersöka uppfattningar om kompensation och 
styrmedel i kommunala besluts- och planeringsprocesser bland en slumpvis 
utvald grupp av planerare. Gruppen av planerare bestod av 15 personer, som 
huvudsakligen hade en arkitektbakgrund, (arkitekt, landskapsarkitekt, sam-
hällsplanerare), men även inkluderade enstaka personer med en utbildning 
som arkeolog eller bebyggelseantikvarie. Obalansen mellan yrkesprofilerna kan 
antas spegla generellt olika utgångspunkter i synsätt mellan professionerna: I 
gruppen av deltagare med arkitektbakgrund hade flertalet en direkt erfarenhet 
av kompensation och styrmedel i samband med planering av infrastruktur, 
men specifikt inte i samband med kulturmiljövärden. Den mindre gruppen 
av arkeologer och bebyggelseantikvarier hade en bredare erfarenhet av olika 
besluts- och planeringsprocesser, som även inkluderade kulturmiljövärden. 
Denna skillnad i förståelse medförde att deltagarna behövde söka efter tydliga 
exempel på besluts- och planeringsprocesser för att kunna hitta en gemensam 
utgångspunkt för att diskutera begreppen kompensation och styrmedel. 

En första slutsats från workshoppen är därför att begreppen kompensation och 
styrmedel är beroende av en kontext för att kunna blir begripliga, och därmed 
analyserbara. 

Deltagarnas förslag på sammanhang, där kompensation och styrmedel blev 
tydliga, handlade huvudsakligen om planering av infrastruktur eller ingrepp 
i större sammanhängande bebyggelse. Här framträdde också en koppling till 
olika reglerande lagrum. Denna koppling lyfte fram formuleringar kring påver-
kan på kulturmiljö- och naturmiljövärden, som huvudsakligen står att finna 
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i MB under ingrepp som påtagligt skadar, och till en mindre del ryms under 
de vidare begreppen hänsyn och varsamhet, som finns i PBL. Däremot var 
påverkan på kulturmiljövärden enligt KML mindre känt. Till del kan denna 
obalans förklaras av att MB och PBL är vanliga instrument vid exploatering, 
medan KML har historiska rötter som syftat till att långsiktigt bevara (Lerman, 
2014; Nordblad, 2014). Kunskap om MB och PBL var omfattande bland del-
tagarna med arkitektbakgrund, medan motsvarande kunskap om KML endast 
gällde för deltagarna med utbildning som arkeolog och bebyggelseantikvarie.
 
En andra slutsats från workshoppen att kompensation och styrmedel är ett mer 
känt fenomen i samband med exploatering, när naturmiljövärden hotas, än i 
förhållande till kulturmiljövärden. 

En grundläggande skillnad mellan deltagarnas yrkesinriktning framskym-
tade i gruppdiskussionerna. Arkitektkompetensen var tydligt inriktad på att 
främja och skapa förändring genom en balansering av motstridiga intressen, 
så att det huvudsakliga målet att åstadkomma något nytt faktiskt uppnåddes. 
Den arkeologiska och bebyggelseantikvariska kompetensen var tydligt inrik-
tad på att beskriva och värdera befintliga värden i kultur- och naturmiljö, så 
att dessa värden upprätthölls och värnades i en förändringssituation. Denna 
grundläggande skillnad i utgångspunkter för förståelsen av kompensation och 
styrmedel i de tre yrkeskompetenserna blev också tydlig i diskussionerna kring 
exempelfallet Ångfärjestationen i Helsingborg. Deltagarna var överens om att 
en kunskapsbrist i underlagsmaterialet kring byggnaden och platsen skapade 
den egentliga orsaken till varför den påföljande besluts- och planeringsprocessen 
havererade. I avsaknad av en tydlig beskrivning av kulturmiljövärden uppstod 
en kluvenhet i förståelsen av byggnaden och platsen. Detta öppnade för en 
intressekonflikt, som spände mellan att se platsen som värdelös, representerad 
av politiker och tjänstemän på Stadsbyggnadskontor, till att uppleva den som 
värdefull, uttryckt av allmänhet och tjänstemän inom kulturvårdande enheter. 

En tredje slutsats från workshoppen är därför att kompensation och styrmedel 
avseende kulturmiljövärden behöver detaljeras i förslag som använder scenari-
otänkande. Scenarierna beskriver ytterligheter mellan bevarande och förändring, 
och syftar till att definiera olika konsekvenser av att anpassa, bevara eller förändra 
kulturmiljövärden i en förändringssituation. 
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Diskussionen kring fallet visade på att kulturmiljövärden måste betraktas 
som mångfacetterade. De spänner från arkitektoniska värden kopplade till en 
byggnad eller en viss plats till sociokulturella värden som uppstår i användan-
det av den specifika byggnaden och samspelet med omgivande bebyggelser.  
Deltagarna upptäckte därför ett dilemma i det traditionella remissförfarandet i 
kommunala besluts- och planeringsprocesser. Ett behov av ett närmande mel-
lan krafter för framåtsyftande förändring och krafter för vidmakthållande av 
befintliga värden påpekades. Deltagarnas uppfattning om kompensation och 
styrmedel såsom tydligt kontextbundna, och kulturmiljövärden som sociokul-
turella sammanhang, medför att begreppens överföring till konkreta handlingar 
i en kommunal besluts- och planeringsprocess blir komplex. 

En fjärde slutsats från workshoppen är att kompensation och styrmedel avseende 
kulturmiljövärden skapar en problematik som måste genomlysas redan i de allra 
tidigaste skedena av en besluts- och planeringsprocess. 

Deltagarnas diskussioner visar på att kompensation lider av en begreppsmässig 
komplikation: Till sin natur uppfattas ordet synonymt med att vara en ekono-
misk gottgörelse för en uppkommen skada. Samtidigt avser de kulturmiljövär-
den, som är aktiva på flera plan och svåra att omsätta till ekonomiska tal. I linje 
med det tänkandet presenterade deltagare med arkitektbakgrund en idé om 
kompensation som ett slags brickspel, där förlust av ett visst kulturmiljövärde 
kan gottgöras genom inbetalningar till en gemensam kommunal kassa för 
att värna om kulturmiljövärden på andra platser inom ett specifikt område. 
Detta köpslående framstår som mest aktivt på en övergripande planeringsnivå, 
samtidigt som andra deltagare pekade på ett uppenbart problem att låsa fast 
kompensation i ekonomiska värden framför ett idémässigt innehåll. För att få 
rätt verkan måste kompensationsåtgärder förberedas genom olika styrmedel, 
vanligen planeringsdokument som tar stöd i kulturmiljöprogram, vilka senare 
omsätts till ett policydokument eller riktlinjer för detaljplanearbetet.

En femte slutsats från workshoppen är följaktligen att kompensation och styrmedel 
avseende kulturmiljövärden sträcker sig från ekonomiska transaktioner till att 
bli kompensatoriska åtgärder som styr användning, innehåll och utformning av 
byggnader på en detaljerad nivå. 
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Sammantaget visade workshoppen på ett behov av en djupare diskussion av 
kompensation och styrmedel i förhållande till kulturmiljövärden. Både dis-
kussionen kring innebörden av begreppen och det specifika fallet visade på 
att hänsyns- och varsamhetskravet som finns i PBL inte är en tillräcklig stark 
formulering för att förstå och uppmärksamma lokala eller nationella kultur-
miljövärden. Samtidigt är formuleringen av påtaglig skada i MB ett begrepp 
som genom ett balanseringstänkande kan appliceras på detaljerade natur-
miljövärden, men svårligen på komplexa kulturmiljö- och naturmiljövärden 
som samspelar med människors livssituationer. Kompensation och styrmedel 
för förlust av kulturmiljö- och naturmiljövärden förutsätter en dialog mellan 
medborgarna och beslutsfattarna. 

Den här artikeln har behandlat professionella uppfattningar om kompensa-
tion och styrmedel i samband med kommunala besluts- och planeringsprocesser, 
som avser förändringar i områden med lokala eller nationella kulturmiljövärden 
(riksintressen). Begreppen är komplexa och beroende av ett sammanhang för 
att därigenom bli verksamma medel i att balansera kulturmiljövärden i en 
sådan förändringssituation. Begreppen förutsätter ett tidigt samarbete mellan 
förändringsinriktade och kulturvårdande kommunala förvaltningar. Lämpliga 
kompensationsåtgärder kan utvecklas genom besluts- och planeringsprocesser 
på en övergripande planeringsnivå utvecklar krav, riktlinjer och strategier. 
Exempel på styrmedel kan vara områdesplaner, översiktsplaner eller en tydlig 
policy för hur detaljplanearbetet ska uppmärksamma och värna kulturmiljö-
värden. Kompensation innebär i sin enklaste form ekonomiska ersättningar 
för förlust av kulturmiljövärden, men kan i en mer utvecklad form anta en 
form som påverkar användning och utformning av den framtida förändringen. 
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ABSTRACT
The paper discusses cultural heritage compensation as phenomenon, and how it is 
perceived and understood from different professional perspectives. It is based on a 
workshop with 16 participants with wide expertise in the areas of archaeology, con-
servation, architecture and planning. The workshop revolves around a case study of 
the transformation of Folkets park-area in Linköping from park to housing area, and 
a theoretical model for heritage compensation. 

The concept of compensation showed to be problematic, and in needs of a more 
in-depth definition if to be truly useful. It is a general fear expressed that an introduc-
tion of a model for compensation opens up for investors to start to pay a due, rather than 
negotiate around other solutions for e.g. the design and structure of the development. 
The other core concept is value and linked to how values are defined, identified and 
prioritised. Here the awareness of environments rather than objects is stressed. 

The participants in the workshop also put forward the need to integrate cultural 
heritage issues at a strategic level. Furthermore, differing interests and competencies 
needs to work together regularly, and formulate common objectives for the overall 
development. A strategy and common objectives will be helpful in case of exploitation 
processes and changes in the built environment, to balance and prioritise between 
different values. Here it is put forward a necessity of well-performed and adequate 
examinations to be able to make prioritisations between different cultural heritage 
values as well. In general, a conclusion is that values are changing depending on the 
context, and therefore each process needs to consider the context and preconditions 
at hand; add a time perspective and be aware of differences in geographical scale. 
Communication and communicative skills are put forward as necessary for a successful 
practice. Competence might be more crucial than compensation?

Key words: cultural heritage compensation, values, planning practice, professional 
perspectives, competence
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Kulturmiljökompensation eller 
samhällsplanering? Värden och 
kompensationsåtgärder utifrån 
yrkesbaserade tolkningar
Maria Håkansson

Inledning
Ska kulturmiljövärden i den byggda miljön kompenseras i exploateringsproces-
ser? Nej, inte alltid, är svaret efter en workshop med bland annat bebyggelse-
antikvarier, arkeologer, arkitekter och planerare. Svaret kan också sammanfattas 
”Det beror på”. Bland annat beror det på vilka värden som berörs. Eftersom 
allt i någon mening är kulturarv måste en prioritering ske, och för att göra 
det möjligt behöver värden identifieras genom olika typer av utredningar och 
underlag, men också genom kommunikativa processer. 

Resultaten baseras på en workshop inom det RAÄ-finansierade forsk-
ningsprojektet Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet. 
Workshoppen utgick från 1) en fallstudie av omvandlingen av Folkets park i 
Linköping till bostadsområde (Rönn, 2014); och 2) ett förslag från forskargrup-
pen till en modell för att diskutera kulturmiljökompensation och kompensa-
tionsåtgärder (figur 1). Fallet berör hur kulturmiljövärden definierats och vilka 
olika former av praktiska kompensationer som skett, från bevarande av delar 
av miljöer till flyttning av byggnader till andra delar av staden. Diskussionerna 
under workshoppen handlade huvudsakligen om vilken mening som läggs i 
begreppen kompensation och värde, och behovet att kontinuerligt diskutera 
detta i ett vidare forum, men också utifrån de specifika sammanhang där en 
kompensationsprocess kan bli aktuell. 

Jag kommer här, baserat på resultatet från workshoppen och från plane-
ringsteoretiska utgångspunkter, argumentera för att frågor om kulturmiljö 
behöver finnas med som en strategisk fråga i den översiktliga kommunala 
planeringen och inte väckas först i exploateringssammanhang och i påföljande 
detaljplaneprocesser. Den grundläggande frågan som behandlas är i vilken 
utsträckning kulturmiljökompensation används i praktiken vid planering och 
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utveckling av stadsmiljöer. Men för att det ens ska vara möjligt är det nödvän-
digt att reflektera över dels vad som uppfattas som kulturmiljökompensation 
och dels hur kulturmiljövärden definieras, identifieras och prioriteras. Utifrån 
dessa utgångspunkter är det sedan möjligt att ställa frågor om vilka typer av 
styrmedel som skulle kunna främja att kulturmiljövärden integreras i plane-
ring och stadsutvecklingsprocesser på ett meningsfullt sätt. Här kommer ett 
speciellt fokus lägga på hur kulturmiljöfrågan representeras och förstås av olika 
professionella kompetenser, och vad det betyder för praktiken. 

Mina utgångspunkter bygger på en teoretisk förståelse för hur olika yrkes-
grupper genom sin utbildning och yrkespraktik utvecklar specifika sätt att 
definiera, tolka och bemöta de arbetssituationer som de ställs inför. Det vill säga 
att förståelse och tolkningar av ett sammanhang alltid görs från ett yrkesper-
spektiv, baserat på tidigare erfarenheter. Dessa synsätt utvecklas kontinuerligt, 
och är alltså inte helt statiska. Däremot finns normalt en rad grundläggande 
antaganden om såväl yrkesrollen som arbetsfältet som man i det dagliga arbetet 
vanligen inte är medveten om. Det kan exempelvis vara hur problem definieras, 
vilka metoder som är möjliga att använda och synen på andra kunskapsfält. 
Vidare utgår jag från att det alltid finns motsättningar och intressekonflikter i 
en planeringsprocess mellan de olika kompetenser som är verksamma, och mel-
lan olika gruppers förväntningar på utfallet. I planeringen möts olika perspektiv 
och möjlighet finns till reflektion över såväl den egna som andras kunskaper 
och roller, då samverkan och kommunikation är nödvändiga komponenter 
i en fungerande samhällsplaneringsprocess. Men det faktum att mycket av 
den kompetens och kunskap som representeras av olika deltagare i processen 
är mer eller mindre för-givet-tagen, skapar ett behov av att vara uppmärksam 
på vad som sker i möten och hur detta samspel mellan skilda yrkesperspektiv 
påverkar vad som görs i praktiken.

Metod
Bidraget bygger huvudsakligen på en workshop 22 maj 2014 på temat kultur-
miljökompensation utifrån exemplet Folkets park i Linköping. Workshoppen 
ingick i en serie av fyra i forskningsprojektet Styrmedel och kompensationsåt-
gärder inom kulturmiljöområdet, med syfte att utifrån en fallstudie per tillfälle 
diskutera faktiska och tänkbara kompensationsåtgärder och styrmedel, som ett 
led att utveckla en modell för kulturmiljökompensation i samhällsplaneringen 
(Grahn Danielsson, Rönn & Swedberg, 2014, s. 7-18). Till varje workshop 
inbjöds forskargruppen, projektets referensgrupp, de ansvariga för respektive 
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workshop samt ett antal experter. Ansvarig för planering och genomförandet av 
tillfället i maj 2014 var Maria Håkansson, Urbana och regionala studier, KTH.

Deltagare
Urvalet av experterna utgick här från att få en blandning av personer med olika 
yrkesbakgrund och yrkeserfarenheter, som på olika sätt arbetat med kultur-
miljöfrågor (tabell 1). Deltagarna bjöds in personligen genom telefonsamtal. 

Tabell 1. Fördelning mellan kompetensområden som representerats vid workshop-
pen 22 maj 2014. 

Kompetensområden Antal totalt Antal inbjudna experter 
utöver referensgrupp

Antikvarisk och arkeologisk 
kompetens 5 1

Arkitektur och landskaps-
arkitektur 5 2

Samhällsplanering 2 1

Juridik 2 2

Naturmiljövård, MKB 1 1

Teknikhistoria, byggd miljö 1 1

Totalt 16 8

Observera att indelningen i tabellen är gjord efter huvudområde. Deltagarna 
representerar olika typer av organisationer där relevant kompetens återfinns på 
myndighetsnivå och på olika förvaltningsnivåer. De som deltog i workshoppen 
kom från statliga myndigheter (RAÄ, Boverket), den regionala nivån ingick 
med två representanter anställda på länsmuseum, och den kommunala nivån 
där både kulturförvaltning och stadsbyggnadskontor fanns företrädda. Även 
privata konsultföretag samt forskare som representerade tre universitet/hög-
skolor (KTH, SLU, Stockholms Universitet), och indirekt även Göteborgs 
universitet, deltog.

Ett bortfall skedde i och med ett sent återbud av en person som representerade 
kategorin konsultföretag inom planering och stadsbyggande. En annan grupp 
där ingen representant hittats för aktuellt tillfälle, var privata exploatörer där en 
representant för ett byggföretag alternativt ett fastighetsföretag hade varit ett 
komplement till den slutliga gruppsammansättningen. Men detta perspektiv 
har alltså saknats i underlaget. 
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Genomförande
Inför workshoppen fick deltagarna två underlagstexter utskickade via e-post: 
fallstudien om Linköpings Folkets park (Rönn, 2014) och en kort beskriv-
ning av forskningsprojektet och förslag till modell för kompensationsåtgärder 
som tagits fram av forskargruppen under en förstudie (figur 1). Workshoppen 
inleddes med en introduktion av underlaget. Skriftligt material kring fallet 
i form av detaljplan, gestaltningsprogram och antikvarisk förundersökning 
fanns tillgängliga. 

Figur 1. Möjliga kompensationsåtgärder. Diskussionsunderlag som senare bearbetats i forsk-
ningsprojektet. (Grahn Danielson, Rönn & Swedberg, 2014, utkast)

Under dagen var deltagarna uppdelade i tre grupper, där forskargruppen och 
dagens workshopledare utgjorde en. De två övriga workshopledarna fungerade 
som ordförande i de andra två grupperna. Tre gruppdiskussioner genomfördes, 
som sedan sammanfattades gemensamt. De tre gruppdiskussionerna hade 
temana: 

1) Kommentarer om den föreslagna modellen, 
2) Fallet: vilka kompensationsåtgärder skedde och vilka kunde ha varit 
tänkbara; samt 
3) Vilka styrmedel är möjliga att använda. 

Dagen avslutades med en gemensam diskussion. Gruppdiskussionerna i 
workshoppen dokumenterades genom sammanfattningar på posters, och 
redovisades kort i helgrupp mellan de olika sessionerna. De tre olika temana 
kom att överlappa i diskussionerna. Här i texten kommer redovisningen inte 
redogöra för slutsatser av var och en utan av det samlade materialet. 
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Fallet: Linköpings Folkets park omvandlas till bostadsområde
Initiativet till omvandlingen av Folkets park till ett bostadsområde har skett 
bland annat som följd av att parken i allt mindre utsträckning använts, och 
att föreningen Folkets park saknade medel att driva verksamheten vidare. 
Linköpings kommun föreslog själva planärendet som ett exempel på fall då de 
arbetat med kompensationsåtgärder efter en förfrågan från forskargruppen. En 
fallstudie med dokumentstudier och intervjuer har utförts inom forsknings-
projektet av Magnus Rönn (Rönn, 2014), och nedanstående presentation av 
området och processen bygger huvudsakligen på denna källa, om inte annat 
anges.

Områdesbeskrivning

Folkets park i Linköping invigdes försommaren 1921 (Antikvarisk förunder-
sökning, 2009). Arkitekt var Axel Brunskog som ritat flera betydelsefulla bygg-
nader i Linköping. 1959 tillkom byggnaden Cupolen, som har funktionen som 
Folkets hus, och en ny entré, båda med tydlig tidstypisk utformning (figur 2). 
Området ligger centralt i Linköping, cirka tio minuter från centralstationen 
och gränsande till Gamla Linköping och Vallaskogen. I översiktsplanen utpe-
kades området som grönområde när processen inleddes. I delar av området 
finns uppvuxen tallskog.

Figur 2. Entrén till Folkets park Linköping samt Cupolen från gestaltningsprogram. Foto: 
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
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Planprocessen och kulturmiljöfrågan

2006 lämnar Föreningen Folkets park och HSB Östergötland in en ansökan 
om marktilldelning och planläggning för bostadsbyggande på delar av parkens 
område. Ett förslag med radhus och punkthus har tagits fram. HSB avsåg 
köpa de berörda delarna, och föreningen ville använda pengarna för att rusta 
upp Cupolen för att kunna utöka verksamheten med bland annat konferenser. 
Förslaget var framtaget av White arkitekter på uppdrag av HSB. Utvecklingen 
motiveras med ”… att skapa nytt liv och rörelse i området, att bidra till vitalisering. 
Att ge tillskott i form av bostäder ger en stabil bas för detta och ger området som 
helhet starka utvecklingsmöjligheter. … Förändringen innebär bara en förflyttning 
av Folkets Park mot en mer stadsnära bebyggelse.” (ur Ett attraktivt läge som 
lockar nya och gamla linköpingsbor. Bilaga till ansökan om marktilldelning 
och planläggning 2006-10-10, i Rönn, 2014) 

De aktörer som hanterat kulturmiljöfrågor i processen är grovt indelat kom-
munen, byggherren, konsulter och länsstyrelsen. I kommunen har framförallt 
Teknik- och samhällsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Kultur- och 
fritidsförvaltningen varit berörda. Konsulterna innefattar flera företag som har 
haft uppdrag inom arkitektur, natur- och kulturmiljöfrågor. Länsstyrelsens 
roll har varit att granska att detaljplanen följer gällande lagstiftning, och att 
yttra sig i samråd om planprogram och planförslag.

I januari 2008 genomförs startmötet för detaljplaneprocessen. Här definieras 
vilka fördjupade underlag som behöver tas fram. En naturvärdesinventering 
bedöms behövas som underlag för detaljplaneprogrammet, för att kartlägga om 
det finns värdefulla träd på området som bör sparas. Byggherren lyfter sam-
tidigt fram frågan att vissa byggnader kan flyttas till Gamla Linköping, som 
teatern och delar av entrén, och att Gula paviljongen avses bevaras i området. 
I detaljplaneprogrammet (2008-04-20) anges att särskild hänsyn bör tas till 
Cupolen, skyttepaviljongen, teaterns äldre delar och restaurangpaviljongen 
(Gula paviljongen) samt planteringarna söder om teatern. Här aktualiseras att 
en flytt till Gamla Linköping skulle vara en möjlighet i vissa fall, i första hand 
skyttepaviljongen och teaterbyggnaden. Det tydliggörs att Folkets park har 
begränsat behov av större delen av bebyggelsen och parkområdet för sin verk-
samhet. Om den tillkommande bostadsbebyggelsen beskrivs att inriktningen är 
”att så långt det är möjligt bibehålla delar av de grundläggande karaktärsdragen” 
(detaljprogram 2008-04-20). Eftersom området inte innefattar några riks-
intressen bedömer man att ingen miljökonsekvensbedömning är nödvändig.

I maj 2008 inkommer ett remissvar från stadsantikvarien som del av sam-
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rådet. På många punkter stämmer det överens med förslaget från byggherren: 
Gula paviljongen och Cupolen bör bevaras i området, byggnader av värde 
kan flyttas till Gamla Linköping, och parkkaraktären bör behållas. Till detta 
kommer behovet att dokumentera området genom fotografering i god tid före 
starten av byggprocessen. 

Samtidigt utlyser byggherren, HSB, ett parallellt arkitektuppdrag för gestalt-
ningen av området med tre deltagande arkitektkontor. Vinnarna, Brunnberg 
& Forshed, får förutom bearbetning av förslaget i uppdrag att ta fram ett 
gestaltningsprogram, i en process som involverar byggherren och kommunen. 
Gestaltningsprogrammet (2010-02-24) är tänkt att utgöra underlag vid pro-
jektering och utformning av området. Programmet finns med som bilaga till 
planen och som kontraktshandling för exploateringsavtalet, samt ingår som 
grund för bygglovsprövning. De övergripande gestaltningsprinciperna är att 
skapa en central sammanhållen parkmiljö; koncentrera bebyggelsen i ytterkant; 
bevara tallskogen i sammanhängande bestånd; möta den befintliga bebyggelsen 
i söder med radhus och att sätta Folkets hus [Cupolen] på piedestal. Därtill 
kommer principer för trafik, parkering och våningshöjder i den tillkommande 
bebyggelsen (figur 3).

Efter samrådet kring detaljplaneprogrammet 2008 påbörjas planläggningen. 
Länsstyrelsen och stadsantikvarien har fört fram att inventering av områdets 
byggnader behöver utföras. Länsstyrelsen skriver bland annat i sitt svar att riv-
ningar och flyttningar bör baseras på en byggnadsantikvarisk dokumentation, 
och att det är önskvärt att så långt som möjligt hitta alternativa användningar 
av byggnader. De påtalar behovet av en arkeologisk undersökning avseende 
förekomsten av fornlämningar. En sådan utförs sedan i regi av Östergötlands 
museum. Man konstaterar där att det inte finns några fornlämningar, och att 
inga ytterligare arkeologiska undersökningar är nödvändiga. Ett uppdrag om 
att ta fram en antikvarisk förundersökning upphandlas av HSB och ges till 
en privat konsult, som under arbetet samverkar med arkitekterna som arbetar 
vidare med förslag för utformning av bostadsområdet.
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Figur 3. Principer för tillkommande bebyggelse i Folkets park-området. Gestaltningspro-
gram Folkets Park 2010. Brunnberg & Forshed arkitektkontor AB i samverkan med Linkö-
pings kommun, SONARK arkitektkontor AB och Tyréns AB.

Den antikvariska förundersökningen dateras 2009-05-10. Undersökningen 
omfattar en inventering och värdering av områdets byggnader utifrån tre 
kategorier värden: 1) Dokumentvärde samt samhällshistoriskt värde; 2) 
Arkitektoniskt värde, och 3) Upplevelsevärde. I sammanfattning lyfts områ-
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det fram som en god representant för Folket park-rörelsen genom att vara en 
välbevarad helhetsmiljö med den successiva bebyggelseutvecklingen bevarad. 
Det är också här upplevelsevärdet ligger. Särskilt arkitektoniskt och kulturhis-
toriskt bevarandevärde tillskrivs teatern, Gula paviljongen, skyttepaviljongen 
och dansrotundan. Även Cupolen och entrén tillskrivs ett visst värde, som 
representanter för blomstringstiden under 1950-talet, där entrén speciellt lyfts 
fram. Det rekommenderas att en fördjupad inventering av området görs vid 
eventuell flyttning eller rivning av byggnader. (Antikvarisk förundersökning, 
2009)

Utställningen av detaljplanen inleds i juni 2009. Den antikvariska förun-
dersökningen finns inte med som planeringsunderlag. Detaljplanen behandlas 
i Kultur- och fritidsnämnden i augusti samma år, där man vill villkora planen 
med att teaterbyggnaden bevaras på plats eller flyttas till Gamla Linköping. 
Motiveringen är att motsvarande byggnader på andra håll i landet idag inte 
finns bevarade.

Baserat på att många byggnader konstaterats vara i dåligt skick eller i behov 
av underhåll, något som ifrågasätts av stadsantikvarien, förs diskussioner om 
vad som kan bevaras för annan verksamhet. Gula paviljongen är en av de bygg-
nader som under hela processen lyfts fram som möjlig att bevara och användas 
som samlingslokal i området, liksom att Cupolen efter renovering ska fort-
sätta användas av Föreningen Folkets park. Många av de övriga byggnaderna 
saknar klara användningsområden och det finns inte heller någon part som 
har intresse att förvalta dem och stå för underhållet. I exploateringsavtalet slås 
fast att Gula paviljongen inte får rivas, att teaterbyggnaden ska flyttas och att 
exploatören bidrar med 2,4 miljoner för flytt medan resterande finansiering 
måste lösas på annat sätt. Kommunen ansöker senare om 10,6 miljoner från 
Westman-Wenerska stiftelsen för flytten, vilket beviljas. Flytten är då möjlig 
att genomföra och exploateringsavtalets överenskommelse att exploatören efter 
fyra år har rätt att ta byggnaden och marken i anspråk blir inte aktuell. 

I det slutliga förslaget till detaljplan (2010-04-07) bevaras Gula paviljongen, 
och beläggs med rivningsförbud, men flyttas för att göra parkområdet mer 
sammanhållet i centrala delar. Länsstyrelsen menar i ett yttrande över förslaget 
att det är olämpligt att flytta teatern och paviljonger från sin nuvarande miljö 
då stor del av värdet ligger i helheten. Dessutom saknar de skyddsbestämmelser 
för Cupolen och entrén. Kommunen svarar att det senare inte anses nödvändigt 
då speciellt entrén har stort symbolvärde för Folkets park och dess verksamhet, 
och att det därför inte föreligger någon risk att dessa förvanskas. Flytten av 
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teatern och paviljongbyggnader bedöms som ändamålsenlig. Då länsstyrelsens 
kommentarer varit av rådgivande karaktär påverkar det inte planförslaget. 
Detaljplanen antas i september 2010 och överklagas inte.

En grundförutsättning för planläggningen har varit att uppföra bostäder, 
vilket stått i konflikt med att bevara helhetsmiljön Folkets park. Processen 
har därför ur kulturmiljösynpunkt kommit att handla om i vilken omfattning 
kulturhistoriskt intressanta och värdefulla byggnader kan bevaras och i vilken 
mån kulturmiljövärden kan återskapas eller påverka gestaltningen av områ-
det. Medborgarnas engagemang har varit lågt, vilket delvis förklaras med att 
området tidigare varit inhägnat och inte tillgängligt för allmänheten utom vid 
evenemang i Folkets park. 

Diskussion kring vad som hände och kunde ha hänt i Linköpingsfallet

Fallet speglar väl samtida tendenser i stadsutvecklingen, där områden i relativt 
centrala delar av städer förlorar sin tidigare funktion, och samtidigt har värden 
som gör dem attraktiva för exploatering, exempelvis i form av grönstruktur, 
god arkitektur och i många fall har god tillgänglighet. I det aktuella fallet 
öppnas ett tidigare stängt område upp och blir tillgängligt för allmänheten. I 
förslaget för utbyggnad knyts kvaliteten i området framförallt till parkkarak-
tären och de värden som skapas av grönstrukturen, både parkmiljön i sig och 
den uppväxta tallskogen.

Deltagarna i workshoppen konstaterar att Folkets park i Linköping kanske 
inte är ett så bra fall om man vill diskutera kompensationsåtgärder. De menar 
att det är tveksamt om åtgärderna i fallet kan ses som kompensationsåtgärder. 
Å andra sidan har kommunen själva sett detta som ett fall där de använt sig av 
kompensation, där flytten av teatern till Gamla Linköping är en central del. 
I fallet finns exempel på hur användningen av kunskap och kompetens inte 
enbart är beroende av tillgången, exempelvis förekomsten av en stadsantikvarie, 
utan i hög grad bestäms av traditioner kring organisering och den kontext det 
aktuella bostads- och planprojektet finns inskrivet i. 

Diskussionen kring fallet under workshoppen kom i hög grad att röra sig 
kring betydelsen av Gamla Linköping som lokal diskurs för kulturmiljövården. 
Hur påverkas agerandet av att det finns en tradition av att flytta byggnader av 
visst värde till denna typ av friluftsmuseum; att det finns med i medvetandet 
som en lösning på en potentiell konflikt? Redan i byggherrens förslag väcks 
frågan att vissa byggnader kan flyttas, medan andra kan få förändrad använd-
ning. Det är framförallt länsstyrelsen som lyfter fram att flytten medför negativ 
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påverkan på det huvudsakliga kulturmiljövärdet, som ligger i den bevarade 
helhetsmiljön. Kommunens hållning är att flyttningen möjliggör både en 
utbyggnad av området och ett bevarande av en byggnad av kulturhistoriskt 
värde. Även stadsantikvarien anger i sitt samrådssvar på detaljplaneprogrammet 
att flytt av byggnader till Gamla Linköping är en möjlighet. Flytten har alltså 
funnits med i hela processen och varit en del i förhandlingen om hur hänsyn 
ska tas till kulturmiljövärden i processen. Det är därför tveksamt att flytten 
skulle kunna klassas som en kompensationsåtgärd påpekar flera av workshop-
pens deltagare, det vill säga något som görs när andra möjligheter uttömts men 
det ändå kvarstår påtaglig skada. Åtgärden blir en fråga om vad värdet består 
av – när byggnader flyttas minskas eller försvinner det ursprungliga värdet, 
men det nya sammanhanget kan göra att nya värden uppstår. Sammantaget 
är deltagarna tveksamma till denna typ av museala lösningar, och beskriver 
det som en ”smitväg” för såväl kommuner som byggherrar.

Deltagarna pekar på att det ur flera aspekter finns bristande underlag i 
ärendet för en välgrundad bedömning om områdets kvaliteter. Det påpekas 
framförallt att den antikvariska förundersökningen har fokus på de enskilda 
byggnaderna och olika former av installationer, men att helhetsmiljön och 
relationer mellan de olika delarna i mycket liten omfattning berörs i under-
laget. Detta måste ske vid den här typen av omvandlingar, menar flera del-
tagarna vid workshoppen. Samtidigt finns det anledning att utgå från att 
utredningen speglar det uppdrag som getts från HSB Östergötland, det vill 
säga ett objektperspektiv i kulturmiljöfrågan. Även kommunens företrädare 
har betonat byggnadsnivån, medan länsstyrelsen lyft fram helhetsmiljön som 
det övervägande värdet från ett kulturmiljöperspektiv. Flera deltagare bedömer 
att förundersökningen gjordes för sent, först parallellt med arkitektuppdragen. 
Det saknas konsekvensanalyser kopplat till de olika konstaterade värdena, och 
ingen analys över vilka värden som kommer att påverkas av exploateringen, 
vilket är något som borde ingå i en kulturhistorisk analys. Genom ett mer 
komplett underlag med utgångspunkt i helhetsmiljön och områdets historis-
ka funktion som del i samtidshistorien samt områdets struktur, kunde delvis 
andra lösningar för områdets utformning ha uppnåtts och andra prioriteringar 
mellan bevarande och utveckling av värden ha gjorts.  Området borde satts 
in i ett vidare geografiskt och tidsperspektiv, för att bättre förstå fenomenet 
Folkets park och de potentiella värdena.

När det som i detta fall är ett område som förlorat sin funktion (folkpark), 
och det inte finns någon ekonomiskt rimlig möjlighet att underhålla och för-
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valta byggnader måste olika typer av avvägningar göras av konsekvenser, vilket 
innefattar också de ekonomiska aspekterna. Att inte göra någonting alls var 
här inte ett möjligt alternativ. Däremot kunde man tydligare ha utgått från 
Folkets park som fenomen i omvandlingen av området, där tänkbara åtgärder 
som togs upp under workshoppen kunde varit att återupprätta samband mel-
lan byggnader eller olika delar av parken, eller förstärka enskilda byggnader. 

Något som lyfts fram som en möjlig kompensationsåtgärd i detta fall är en 
genomgripande dokumentation av Folkets park i Linköping och dess historia, 
med en utgångspunkt i helhetsmiljön, användningen och dess roll i samhället 
över tid, och där de olika byggnaderna och andra delar som parkanläggning, 
belysningsarmaturer och vattenkonst kunnat placeras in i sitt sammanhang. Då 
handlar det inte bara om parkens utveckling och betydelse i Linköping, utan 
som en del i Sveriges utveckling de senaste hundra åren och vad Folkets park 
representerat under olika tidsperioder. Det rör också den typiska arkitekturen 
under de olika utvecklingsstadierna och vad de representerar, och i vilken mån 
just denna folkpark är typisk för företeelsen eller om den ur några aspekter är 
unik. Frågan om värden och eventuella kompensationsåtgärder behöver pla-
ceras in i ett tids- och samhällsutvecklingsperspektiv för att vara meningsfull.

Begrepp och metoder – hur ska kulturmiljökompensation förstås?
I denna del redogörs för hur deltagarna vid workshoppen diskuterade kring 
begreppen kulturmiljökompensation och värde, samt den föreslagna fyrfältaren 
(figur 1) om vad en kulturmiljökompensationsåtgärd kan innefatta.

Kompensationsbegreppet – ett obekvämt ord

Generellt finns en skepsis mot att tala om kompensationsåtgärder och kompen-
sation inom kulturmiljöområdet. Begreppet är obekvämt, och associeras med 
en risk för att exploatörer kan köpa sig fria. Flera av deltagarna i workshoppen 
pekar på att modellen i sig, och även generellt om diskussion om kulturmiljö-
kompensationsåtgärder inleds, riskerar att öppna upp för friköp, trots att inten-
tionen är det motsatta. Här liknar diskussionen i hög grad den som förts kring 
miljöekonomin och i vilken mån det ens är möjligt att ”sätta pris på miljön”, 
under 1990-talet. Några deltagare påpekar i diskussionen att användningen av 
begreppet kompensation är alltför intimt förknippat med skada för att kunna 
vara användbart på ett konstruktivt sätt i planeringssammanhang. Flera del-
tagare framförde behovet av att noga definiera kompensation, och att betona 
att åtgärderna är situationsberoende. De pekar på vikten att se kompensation 
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som något som är ett sista steg när hänsyn till prioriterade värden av betydelse 
inte på annat sätt kan tas. Här ligger man nära lagstiftningens skrivningar om 
påtaglig kvarstående skada.

Kompensationsbegreppet kan vara problematiskt ur andra aspekter. 
Diskussionen rör bland annat vad som ska kompenseras och varför, vilket 
är nära sammankopplat med arbetsformer för att identifiera värden och göra 
prioriteringar. Det handlar dels om att avväga mellan olika typer av kultur-
miljövärden, dels mellan kulturmiljövärden och andra värden som kan vara 
önskvärda att uppnå från samhällets sida. I diskussionen framhålls att man i 
högre grad bör utgå från potential och handlingsutrymme. Vidare lyfter flera av 
deltagarna fram att begreppet kompensationsåtgärder riskerar att leda fel och i 
praktiken med ett ökat fokus på objekt snarare än på miljö, struktur, samband 
och sammanhang. Det vill säga att mer avgränsade delar av en miljö kommer 
i fokus, exempelvis en byggnad, snarare än att diskutera hur värdet relateras 
till helheten, då det är lättare att se på kompensation för objektet än miljön 
som är mer komplex. Det finns alltså en risk att substantiellt viktiga värden 
inte prioriteras. Praktiskt skulle det kunna innebära att man vid exploatering 
av en miljö för snabbt kommer in på möjliga kompensationsåtgärder, innan 
andra överväganden gjorts. Det kan jämföras med att både kommunen och 
byggherren i Linköpings-fallet redan från början utgick från att byggnader av 
värde kunde flyttas, istället för att utgå från vilka möjligheter det fanns att i 
utformningen av bostadsbebyggelsen ta tillvara och utveckla dessa värden. 

Workshopdeltagarna konstatera att det även bland de som ”är inom fäl-
tet”, det vill säga arbetar med olika aspekter av kulturmiljöfrågor, finns 
olika uppfattningar och tolkningar om vad kompensation och värden inne-
bär i praktiken, exempelvis mellan arkeologer och bebyggelseantikvarier. 
Bebyggelseantikvarierna som deltog tolkade exempelvis modellen för kom-
pensationsåtgärder som mer i linje med ett arkeologiskt perspektiv på kultur-
arvsfrågor. En förklaring till de olika tolkningarna skulle bland annat kunna 
vara att det i arkeologens yrkesroll många gånger ingår att gräva, tolka och 
dokumentera inför en exploatering. Bevarande sker genom dokumentationen, 
och i vissa fall genom att objekt eller delar av en miljö flyttas till annan plats. 
Bebyggelseantikvarierna å sin sida arbetar ofta med stadsmiljöer och landskap 
där de olika lagren i den bebyggda miljön är en blandning mellan olika tider 
och i ständig förändring. Deras arbete är mer en direkt del av samhällsplane-
ringen, och de måste förhålla sig till förändring som del av förutsättningarna 
för arbetet. Värden är här alltid kopplade till en miljö eller plats, där samband 
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och autenticitet är centralt. Skillnader i arbetssätt skulle alltså kunna tolkas 
som att det för en arkeolog kan vara mer naturligt att tänka i termer av samma 
värde på annan plats, då det skulle kunna kopplas till ett mer musealt sam-
manhang. Det är dock viktigt att betona att mellan enskilda yrkesutövare med 
respektive utbildning kan det finnas stora skillnader beroende på intressen och 
yrkeserfarenheter. De olika yrkeskulturerna, skilda arbetsmetoder och roller i 
relation till olika former av exploateringsprocesser gör, trots det att det behöver 
utvecklas förbättrade former för att kommunicera skillnader, och därmed skapa 
möjlighet att finna nya förhållningssätt och arbetssätt. Inte minst för att det är 
många i de övriga grupperna som berörs, som byggnadsingenjörer, arkitekter, 
planerare med olika bakgrund och byggherrar som kan ha liten erfarenhet 
av kulturmiljöfrågor, medan många inom kulturmiljösektorn har begränsad 
kunskap om samhällsplaneringens processer och förutsättningar. Möjligen 
kan en diskussion om kompetensåtgärder bidra till lärandeprocesser om såväl 
kulturmiljö som planering. Det finns ett behov av att fortlöpande diskutera hur 
kulturmiljö integreras i samhällsplaneringsprocesser och hur olika kvaliteter 
värderas menar de som deltog i workshoppen, inte minst utifrån deras egna 
erfarenheter från olika ärenden.

Värdebegreppet

Så vad är det då som ska kompenseras? Deltagarna konstaterar i sina diskussioner 
att värdebegreppet i sig behöver klargöras, och att olika typer av värdekategorier 
kan stå i konflikt med varandra. I förlängningen handlar det om vem det är som 
definierar värden, och vem som har tolkningsföreträdet när prioriteringar ska 
göras. I princip kan två huvudprinciper urskiljas i samtalet på workshoppen: 

1) relevant expertkunskap är viktig för att göra bedömningar och ta fram 
underlag över vilka kulturmiljövärden av betydelse som finns vid den aktu-
ella exploateringen 
2) prioriteringar och val av åtgärder sker under planeringsprocessen genom 
olika former av dialoger och förhandlingar. 

Diskussioner, förhandlingar och avvägningar mellan olika värden och intressen 
påverkas av vilka underlag som finns. Deltagarna med antikvarisk kompetens 
betonar starkt att underlagets kvalitet är avgörande för utfallet – rätt saker måste 
behandlas, vilket innebär krav på rätt kompetens, och i förlängningen en ökad 
medvetenhet inom yrkeskårens alla delar, inte minst om hur man aktivt kan 
delta i planeringsprocesser. Alla de inbjudna experterna, oberoende av kom-
petens, betonade att värdet förändras över tid. Deltagarna med mer utpräglad 
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kompetens inom planering och arkitektur betonade förhandlingsdimensionen 
och skapande av nya värden i något högre grad i relation till förändring av värden 
än övriga. Däremot fanns ingen märkbar skillnad i deltagarnas inställning till 
relationen mellan bevarande och utveckling. En förklaring kan vara att alla har 
lång erfarenhet och på olika sätt arbetat med kulturmiljöfrågor och samhälls-
planering, och att de med antikvarisk kompetens också har stor erfarenhet av 
att arbeta på strategisk nivå. 

Ett återkommande tema under diskussionerna var att värdet inte är något 
statiskt, utan förändras över tid, vilket måste vägas in. Värden måste alltså ses i 
ett tidsperspektiv, som även inkluderar framtida värde. Även en geografisk skala 
är nödvändig då de kulturhistoriska värdena kan variera utifrån olika nivåer 
och sammanhang. Som i exemplet med Folkets park i Linköping kan det vara 
så att en miljö som lokalt inte bedöms vara speciellt värdefull som förmedlare 
av (lokal)samhällets utveckling, på en nationell nivå kan utgöra ett tidstypiskt 
exempel på funktionen ”folkpark”, som skulle kunna göra platsen intressant 
som en del i berättelsen om Sveriges utveckling.

I värdediskussionen är det nödvändigt att väga in vad som är möjligt och 
rimligt utifrån sammanhanget. Det handlar både om befintliga värden och 
de kvaliteter som kan identifieras utifrån sammanhanget, men också på vil-
ket sätt den planerade exploateringen minskar eller förstärker olika värden. 
Sammanhanget är viktigt för värdet; hur påverkas exempelvis i fallet värdebe-
dömningen av om en kulturhistorisk utredning utgår från Folkets park som 
fenomen eller om området ses som en samling byggnader av en viss ålder och 
beskaffenhet? Det är lika viktigt att diskutera befintliga värden som potentiell 
förlust av värden; att lyfta fram konsekvenser och intressekonflikter vid en 
omvandling inklusive alternativet att ingen förändring genomförs, det vill 
säga vid ett nollalternativ. Värdet över tid kan se olika ut, och ett ”frysande av 
tiden” är inte alltid den bästa lösningen. Vad som praktiskt är genomförbart 
måste beaktas i värderingen.

Det leder fram till frågan om man kan sätta ett pris på kulturarvet? Kan det 
vara ett hjälpmedel för att göra val? I vissa fall kan ett monetärt värde sättas 
som kan tänkas motsvara kostnaden för att bevara och underhålla objektet 
eller miljön. Det blir då enligt en deltagare i workshoppen med antikvarisk 
kompetens möjligt att göra en bedömning om bevarandevärde står i rimlig 
proportion till kostnaden. Det väcker i sin tur frågan om hur dessa bedömningar 
görs och vem som ska göra dem. En grundhållning är att utgå från vad som är 
möjligt: att balansera värdet mot kostnaden för att exempelvis underhålla eller 
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återställa på ett sådant sätt att värdet bibehålls. Vid bedömning av värde måste 
en avvägning göras, exempelvis mellan objekt och miljö. Om förändringarna 
i miljön är så omfattande att objektets värde påverkas negativt kan det finnas 
anledning att lägga mindre vikt vid ett bevarande än om vissa grundstruk-
turer kvarstår som speglar funktion och relationer. Flera av deltagarna med 
antikvarisk kompetens betonar att förmågan att göra prioriteringar mellan 
olika värden i kulturmiljön och att kommunicera skilda kvaliteter är en del av 
kompetensen som är viktig i samarbeten. 

Själva innebörden av begreppet värde kan ytterligare problematiseras. Det 
finns en risk att värdet ensidigt kopplas till objekt och miljöer som upplevs 
som vackra, potentiellt ekonomiskt lönsamma eller tillskrivs andra positiva 
omdömen. Ur ett kulturarvsperspektiv är det angeläget att lyfta fram vardags-
miljöer och platser som är problematiskt i vår historia, som upplevs som fula 
eller betydelselösa i samtidens ögon. 

Konsekvenser för modellen över kompensationsåtgärder

Modellen (figur 1) bygger på motsvarande idé för kompensation av ekologiska 
värden (Persson, 2011). Under workshoppen diskuteras om den är meningsfull i 
relation till kulturmiljö, där autenticitet har en central plats för bedömningen av 
värdet och där värdet har en stark koppling till miljön eller den specifika platsen. 
Kan då kategorierna som innebär annan plats överhuvudtaget vara aktuella? 
Svaret blir ett tveksamt ja, det skulle kunna vara ett beslut om investeringar och 
stärkande av en liknande miljö utanför planområdet. Det är däremot kopplat 
till ett annat problem, nämligen att rådigheten över mark utanför det aktuella 
planområdet, vilken normalt är begränsad. Möjligheten ökar om det är samma 
markägare, och kan gynnas av om kommunen har en tydlig strategi för hur 
avvägningar mellan olika områden ska göras. Några deltagare i workshoppen 
påpekade att modellen inte heller är självklar i frågan om ekologiska värden, 
då dessa kan vara av många olika typer och ha ett starkt platsberoende.

Det fanns en generell skepsis mot modellens användbarhet, och de inbjudna 
experterna såg en rad risker. Som tidigare nämnts finns farhågor i gruppen 
om att modellen i sig kan leda till en mer objektrelaterad syn på kulturmiljö 
i relation till miljöer och samband. Även om tanken är att den ska fungera 
som ett diskussionsunderlag pekar man på risken att den ska bli styrande, 
och öppna upp för friköp från exploatörer. Modellen behöver kompletteras 
med klargörandet, att en exploatering kan medföra en merkostnad om värden 
försvinner med åtföljande behov av kompensation. Därutöver behöver det 
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klargöras i vilken omfattning kompensationsåtgärder i modellen avser något 
utöver de kompensationer som regleras i lagstiftningen. Workshopdeltagarna 
konstaterar att det inte går att koppla några speciella styrmedel till modellen, 
förutom den lagstiftning som föreskriver kompensation. 

Diskussionen landar i att det är ett språkligt problem att använda kategorierna 
samma värden och andra värden i modellen, eftersom det gör översättningen 
till konkret fall svår. Att kompensera motsvarande värde upplevs som möjligt, 
medan det är principiellt tveksamt att tala om samma värde. Workshopdeltagarna 
rekommenderar därför forskargruppen att överväga en utveckling av modellen, 
vilket genomförts i det fortsatta arbetet: istället för samma värde eller andra 
värden ändras benämningen till samma typ av värde respektive annan typ av 
värde (Grahn Danielson, Rönn & Swedberg, 2014, s 89).

Kulturmiljö i planeringsprocesser
Forskningsprojektet undersöker ytterst hur kulturmiljöfrågor integreras i sam-
hällsplaneringen, med fokus på kulturmiljökompensation i exploateringspro-
cessen. På många plan är dock detaljplaneskedet för sent för att lyfta kultur-
miljöfrågor, om de inte redan finns på agendan. Men frågan om kompensation 
aktualiseras huvudsakligen i detta skede (Grahn Danielson, Rönn & Swedberg, 
2014). Målet i detaljplaneprocessen bör vara att i första hand hitta andra lös-
ningar innan kompensationsåtgärder är aktuella. 

I workshoppen framhöll flera av deltagarna vikten av att det sker en pro-
cess inom ramen för samhällsplaneringen för att skapa en gemensam målbild 
mellan olika aktörer. I framtagandet av kommunens översiktsplan behöver en 
strategi arbetas fram för hur kulturmiljöfrågor ska värderas och prioriteras, 
även i relation till andra frågor. När ett exploateringsanspråk uppkommer har 
då kommunen redan ett underlag för vilka grundprioriteringar som bör göras, 
och ett helhetsperspektiv på kulturmiljöaspekter i kommunens utveckling. Det 
handlar om att ha en beredskap, och att i förväg ha en idé om vilka miljöer, 
områden och värden som är mindre viktiga för kommunen och vilka som är 
speciellt värdefulla att bevara. I detaljplaneprojekt behövs kommunikativa 
processer där olika anspråk och intressen framförs, och avvägningar görs mellan 
dessa. Här handlar det om de värden som finns i det specifika området. Det 
är här som behovet av kompensationsåtgärder kan uppkomma. Flera av de 
inbjudna experterna påpekade att det endast är restriktioner som kan skrivas 
in i plandokumentet, medan kompensationsåtgärder måste behandlas i avtal, 
som exploateringsavtal. 
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Några av deltagarna i workshoppen lyfter fram att planering har ett för-
ändringsperspektiv, vilket i sig kan upplevas som en konflikt med ett kul-
turhistoriskt perspektiv, om detta tolkas strikt som ett bevarandeanspråk. 
Förändringsperspektivet indikerar att det finns anledning att föra diskussioner 
om relationen bevarande och utveckling och hur denna kommuniceras och 
representeras i planeringsprocesser. Genom att föra fram kulturmiljö som en 
resurs och kommunicera kring vari värden ligger kan grundkonflikten delvis 
överbryggas. Därmed blir det viktigt att definiera vilket handlingsutrymmet 
är för olika frågor utifrån varje enskilt sammanhang.

För att utveckla arenor, för att stärka kommunikationen mellan olika kom-
petenser och skapa möjligheter att arbeta fram gemensamma målbilder behövs 
olika former av stöd. Under workshoppen lyfts bland annat metoden DIVE 
fram. Metoden har fyra steg: beskriva (Describe) – tolka (Interpret) – vädera 
(Value) – aktivera (Enable). (se Hållbar stad.se) Att genomföra en process 
med stöd av metoden tvingar fram dialog mellan deltagare med olika kom-
petenser, och därmed kan potentiella konflikter och möjligheter identifieras. 
Andra deltagare har erfarenheter av samarbeten mellan discipliner där man 
haft återkommande möten i arbetsgrupper och där även de konsulter som 
anlitats funnits med. Erfarenheterna är goda av sådana situationer – rum för 
kommunikation - där man möts över gränser men kring gemensamma projekt. 
Flera påpekar att det inte alltid är möjligt ekonomiskt att göra uttömmande 
utredningar, och att det då blir ännu viktigare att olika kunskapsområden 
representeras och möts under samhällsplaneringsprocessen för att hitta bra 
och konstruktiva lösningar.

När det gäller styrmedel finns inga helt givna svar i workshoppen, mer än 
att en kombination vanligtvis är nödvändig. Deltagarna betonar att det är 
sammanhanget som styr. Ett problem med juridiska styrmedel kan vara att 
olika typer av lagstiftning kommer i konflikt med varandra i en given situation, 
och att det då krävs en bedömning av rättslig expertis eller erfarna företrädare 
för området för att kunna göra de rätta prioriteringarna. Generellt finns ett 
särskilt stöd för information och kunskapsspridning, även om det inte är ett 
enkelt instrument. Informativa insatser kan användas på olika nivåer, och 
fyller flera syften då de kan bidra till en kunskapsutveckling på längre sikt. 

Planeringen ses alltså av deltagarna i workshoppen som en förhandlings- och 
kunskapsprocess, där avvägningar och prioriteringar alltid är nödvändiga. De 
som deltog i workshoppen bekräftar att planering aldrig är värdeneutral och inte 
en helt igenom rationell process. Trots att planeringen har tillgång till många 
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olika metoder så pekar deltagarna på att det behövs en fortsatt metodutveck-
ling för kommunikation, konsekvensbeskrivningar och prioriteringar. Metoder 
ska kanske främst utvecklas kring kulturmiljöfrågan, och tydliggöra frågornas 
betydelse i samhällsplaneringsprocesser i samarbete mellan olika kompetenser. 
Det är en viktig fråga för de olika yrkesgrupper som är verksamma inom kultur-
miljöområdet. Behovet att utveckla strategier lyfts också fram, som kan kopplas 
till att aktivt ta del i planeringsprocesser på olika nivåer. Slutligen konstaterar en 
deltagare att det inte är önskvärt att ett perspektiv tillåts dominera utfallet, och 
att inte heller kulturmiljöfrågan är av sådan art att den alltid ska ha företräde.

Sammanfattande diskussion 
Resultatet från workshoppen kan sammanfattas i att det finns behov att kom-
municera kulturmiljöfrågor och de värden de representerar, både inom kul-
turmiljöområdet och med andra yrkesgrupper. Det finns vidare behov att 
fortlöpande diskutera hur kulturmiljö integreras i samhällsplaneringsprocesser, 
hur olika kvaliteter värderas och vilka roller olika kompetenser har i processen. 
En övergripande slutsats är att väl genomförda samhällsplaneringsprocesser 
teoretiskt kan eliminera behovet av kompensationsåtgärder, men att det i prak-
tiken snarare handlar om att avveckla behovet eller reducera krav. Detta är dock 
beroende av hur man uppfattar kompensation – om exempelvis de avvägningar 
mellan olika värden som leder till en anpassning av tillkommande bebyggelse 
ses som en kompensation eller en del av planeringen. Här blev svaret utifrån 
fallet att den vidtagna typen av åtgärd snarare är en del av planeringsprocessen. 

De begrepp vi använder påverkar vad vi tror vi pratar om, och därmed vilka 
slutsatser vi drar om vad som bör göras och hur. Språket är i den meningen ett 
styrmedel, men informellt och ofta omedvetet. De kommunikativa processer-
na, samtalen, blir inte minst viktiga i samarbeten mellan olika kompetenser. 
Språket är ett verktyg för meningsskapande och för att definiera och beskriva 
värden utifrån olika perspektiv, där de olika kompetenserna kommer till utryck 
och där förhandlingar kan ske till grund för prioriteringar mellan olika typer 
av värden; såväl kulturmiljövärden som andra värden. Att vara medveten om 
att det språk man använder i sin professionella roll både kan skapa motstånd 
och möjligheter, är en viktig insikt att bära med sig. 

Workshoppen belyser på ett tydligt sätt betydelsen av språket och begreppens 
begränsningar. Begreppet kompensation kan ges olika innebörd beroende 
dels på sammanhang, dels utifrån yrkeskompetens och erfarenheter av olika 
arbetssätt. Även värdebegreppet blir centralt för tolkning och reflektion i den 
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givna situationen. Överfört till en praktisk planeringssituation innebär det 
att kommunikation mellan olika kompetenser och en medveten organisering 
av processer har stor betydelse för resultatets kvalitet. För forskningsprojektet 
pekar det på vikten av att utveckla berättelsen kring begreppen och tydliggöra 
syftet med den föreslagna modellen.

Några mer konkreta slutsatser om kulturmiljö och samhällsplanering baserat 
på diskussionerna under workshoppen kan sammanfattas i följande punkter:

•  Kulturmiljöfrågor är en strategisk fråga som ska behandlas som en 
sådan i kommunala översiktsplaner.

•  Strategier och prioriteringar i samverkan mellan olika kompetenser på 
översiktlig nivå är nödvändiga för bättre lösningar vid exploatering.

•  En gemensam målbild om vad som är önskvärt att uppnå på kort och 
lång sikt kan skapa kriterier för eventuell kompensation.

•  Kulturmiljö är en del i samhällsplaneringen men medvetenheten och 
kompetensen att delta behöver stärkas.

•  Sammanhanget är avgörande för värde och både ett tids- och geogra-
fiskt perspektiv behöver anläggas.

•  Det finns ett behov att tydliggöra olika yrkesroller, deras kompetens 
och verktyg i processen.

•  Kompetens för att göra adekvata värdebeskrivningar och kommunicera 
dessa behöver utvecklas. 

•  Avvägningar och prioriteringar är centrala verktyg för kulturmiljöp-
rofessionerna.

•  Miljöer, inte objekt, är centrala för värderingar av kulturmiljön, vilket 
inte får underskattas i diskussioner om kompensationsåtgärder.

Kanske kan intentionen i forskningsprojektet skapa ökad förståelse för kultur-
miljökompensation och få en funktion som pedagogiskt verktyg. Modellen 
(figur 1) har efter bearbetning en potential att bli ett gränsobjekt som möj-
liggör ökad kommunikation kring kulturmiljöfrågor. Flera av deltagarna i 
workshoppen om Folkets park i Linköping är relativt skeptiska till kulturmil-
jökompensation, men bekräftar behovet av en ökad kommunikation om kul-
turmiljöfrågor i samhällsplanering på olika nivåer, och en kompetensutveckling 
inom kulturmiljöprofessionerna och hos andra som berörs av frågorna. Med 
andra ord är det kanske inte kompensationen utan kompetensen som blir det 
viktigaste resultatet från forskningsprojektet?
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ABSTRACT
In weighing between different interests sometimes the needs for compensation of 
values that are affected or lost due to exploitation emerge. Is it possible to use the 
notion of compensation measures when building in cultural heritage? To answer this 
question, a project was initiated by Rio Kulturkooperativ and was financed by the 
Swedish National Heritage Board. 

This article describes and report results from one of the workshops held within the 
project during 2014. Ten people with research, national and regional authority and 
consultancy backgrounds attended the workshop. Discussions were held in two groups 
on the subject of compensation measures in cultural heritage in general and from a 
specific case, Lursäng in Tanum, on management control measures and on how the 
Landscape Convention could contribute to the use and understanding of compensation 
in cultural heritage. In the case of Lursäng the process of wind power development in a 
cultural sensitive area is treated parallel to the work with the municipal comprehensive 
plan on wind power. Compensation measures were discussed during the process where 
some suggestions were rejected due to being too “cheap” and not able to compensate 
the cultural values affected by the wind power plants. During the process other sug-
gestions of compensation measures were discussed and agreed upon. However, these 
demands were lacking in the permission of the project from the County Council. 

One of the essential issues discussed in the workshop was on what and who should be 
compensated? The discussion also brought forward that time is important for com-
pensation measures in cultural heritage, both concerning knowledge on earlier course 
of events but also on future demands of management of these measures. The notion 
of compensation of cultural heritage is elusive and is interpreted differently among 
the discussants in the workshop. The ratification of the Landscape Convention give 
possibilities to see the value of cultural heritage in its entireness but does also make 
visible the two, sometimes contradictory, perspectives on the value of the cultural 
environments; the expert scientific view and the individual layman perception.

Key words: compensation measures, cultural heritage, Landscape Convention, wind 
power, planning
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Kompensation av kulturmiljöer 
sett från ett landskapsperspektiv
Ann Åkerskog

Introduktion
Över svenska planerare hänger klimathotet som ett orosmoln och som ännu 
en utmaning att förhålla sig till i den vardagliga planeringspraktiken. För att 
möta hoten har internationella överenskommelser lett till nya mål om utsläpps-
minskning i strävan mot hållbar utveckling och för att klara generationsmålet1 
och risken för ett uppvärmt jordklot. Det i sin tur har lett till mål om begränsad 
användning av fossila bränslen. Så förutom den ökade takten i bostadsbyg-
gandet till följd av tillväxt och urbanisering har också planeringen det senaste 
årtiondet behövt ta ställning till omställning av den inhemska energiproduk-
tionen från fossila bränslen och kärnkraft, till ökade krav på förnybara resur-
ser, exempelvis vindkraft. Energimyndigheten har pekat ut riksintressen för 
vindkraft över stora delar av Sverige. Dessa riksintressen överlappar på många 
ställen andra riksintressen och värden i landskapet. 

Boverket erbjöd kommunerna planeringsbidrag mellan åren 2007-2011 för 
att kunna ta ställning till och väga riksintressen och andra värden mot varandra 
i sin översiktliga planering. Det ledde till att många tillägg till översiktsplaner 
arbetades fram och kommunerna har i många fall upptäckt nödvändigheten 
av att planera tillsammans med sina kommungrannar.2 Vid vägning mellan 
olika intressen och värden i landskapet har det emellanåt uppstått behov av 
att kompensera det eller de värden som får stryka på foten, ofta till förmån 
för energimålet och vindkraftsetablering. Planerare är förhållandevis vana vid 
att diskutera kompensation för naturmiljövärden eftersom det finns sådan 
möjlighet i Miljöbalken, MB (SFS 1998: 808) och särskilt vid trafikplanering 
där sådana frågor ofta kommer upp. När det gäller kulturmiljöer och hur dessa 
drabbas och möjligen skulle kunna kompenseras är kunskapen fortfarande 

1  Regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/2055/a/246886) 2015-04-09.
2  Boverkets rapport 2012:21 Utvärdering och uppföljning av stöd till planeringsinsatser för 

vindkraft. s 36
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begränsad och ingen formell möjlighet ges för kompensationsåtgärder inom 
ramen för Plan- och bygglagen, PBL. Det är i MB som kompensationsåtgärder 
möjliggörs. Frågan som behöver svar är: går det att använda begreppet kom-
pensation för kulturmiljöer? Det är mot bakgrund av dessa förutsättningar som 
projektet Kompensationsåtgärder och styrmedel inom kulturmiljöområdet ini-
tierades av Rio kulturkooperativ3 (Grahn Danielson, et al) och som finansieras 
med bidrag från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Denna artikel beskriver 
arbetet med och resultatet av en av de workshoppar som genomfördes som en 
del av projektet under vår och höst 2014.

Kompensation
Med kompensation avser Nordblad4 ”principen att den som gör ett ingrepp i 
ett värde som tillhör allmänheten systematiskt ska kompensera detta” och för en 
diskussion kring natur och kulturskyddet och kompensation från ett historiskt 
perspektiv. Hon menar att de svenska kompensationsbestämmelserna är kvan-
titativa snarare än kvalitativa till sin karaktär och att tanken på kompensation 
förutsätter en abstraktion av de identifierade värdena i relation till högra mål. 
Kompensation i juridisk mening enligt de allmänna hushållningsreglerna i 
MB 16 Kap 9 §. Ordalydelsen är:

9 § Tillstånd eller dispens och upphävande av tillstånd eller dispens får 
förenas med skyldighet att utföra eller bekosta 

1. särskild undersökning av berört område, 
2. särskilda åtgärder för att bevara berört område, och
3. särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i allmänna intressen 
som verksamheten medför.5

Denna paragraf innebär inte någon inskränkning av en avhjälpandeansvarigs 
skyldigheter enligt kapitel 10 i Miljöbalken (2007:660). Det är viktigt att förstå 
att kravet på kompensation inte ska ställas innan hänsynsreglerna i miljöbalken 
har tillämpats.6 Om ett ingrepp anses ge upphov till stor påverkan på de allmän

3  Grahn Danielson, et al. 
4  Nordblad, J. 2014.
5  Miljöbalken, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/

Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K16.
6  Lerman 2014.
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na intressena kan prövningsmyndigheten ställa krav inte bara på så stor hänsyn 
som möjligt utan alltså även på kompensation7 (Naturvårdsverket, 2014).

Denna bestämmelse innehåller inte något krav på att ett beslut ska 
innehålla villkor om kompensationsåtgärder. Den ger en möjlighet som 
bör utnyttjas av prövningsmyndigheten när det särskilt bedöms behövas 
för att minska intrånget i allmänna intressen. Vid bedömningen av om 
villkor om kompensation ska meddelas har det betydelse hur allvarligt 
intrång som verksamheten medför samt vilken nytta som kompensations-
åtgärderna medför (se prop. 1997/98, del 2 s. 209). Bestämmelsen i 16 
kap. 9 § miljöbalken är en processuell bestämmelse som ger möjlighet 
att ställa högre krav än vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna 
(jämför SOU 1993:103 del 2 s. 20). Ur Naturvårdsverkets vägledning 
om ekologisk kompensation8

När det gäller kompensationsåtgärder kan det för naturmiljöer handla dels 
om krav på att inventeringar görs för att ta reda på vilka arter som finns i ett 
område och som hotas av en eventuell exploatering. Det handlar i de fallen 
dels om en ekonomisk kompensation men också om en kunskapskompensation 
eftersom inventeringen bidrar till ökad kunskap om arternas utbredning och 
förekomst. En annan slags kompensationsåtgärd kan vara att inrätta natur-
reservat eller på annat sätt skydda det aktuella området. Det kan även handla 
om skyddsföreskrifter, att tillgängliggöra eller exempelvis underlätta spridning 
för arter som berörs genom olika åtgärder på platsen. Den tredje formen av 
kompensation handlar om att på olika sätt säkerställa värdena som försvinner, 
men på en annan plats. Det här tänkesättet resonerar Naturvårdsverket kring 
även när det rör kulturmiljövärden:

Kompensationsåtgärderna sätts in för att kompensera intrång och påver-
kan som sker på kulturmiljöer vilka inte påverkas direkt fysiskt eller 
för lämningar vilka i fornminnesregistret (FMIS) klassats som övrig 
kulturlämning eller liknande och därmed inte skyddas av kulturmin-
neslagen (SFS 1988:950). (Naturvårdsverket, 2013, s 72). 

För att tydliggöra vad innebörden av begreppet kompensation användes ned-
anstående fyrfältare vid diskussioner internt och i workshopparna inom ramen 
för forskningsprojektet.

7  Naturvårdsverket, 2013, Rapport  6541 – Vindkraft & kulturmiljö.
8  http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-

vagledningar/Ekologisk-kompensation/
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Figur 1. Kompensationstyper. Källa: Grahn Danielson et al 2014.

Denna matris utgår från hur kompensation kan förstås för naturmiljöer. Det 
var av den anledningen angeläget att föra en diskussion kring begreppet kul-
turmiljökompensation inom ramen för forskningsprojektet. Så här ser den 
version av definitionen ut som diskuterades under workshoppen: 

Tabell 1: Definition av kulturmiljökompensation. Bearbetad tabell efter Grahn Danielson et 
al 2014.

  Kulturmiljökompensation kan sägas föreligga vid:
• Exploatering av kulturmiljö, som
• Leder till en negativ påverkan, vilken i sin tur
• Påkallar ett behov av gottgörelse, som
• Regleras i avtal/myndighetsbeslut, och ska
• Genomföras inom en bestämd tidsrymd

Den här artikeln redovisar resultat från en av de fyra workshopparna där 
diskussioner fördes kring definitionen av kulturmiljökompensation och om 
värde och plats i fyrfältaren ovan. Diskussionerna rörde också vilka styrmedel 
i samhällsplanering som kan vara möjliga att använda när det gäller kompen-
sation och hur de kan användas. 

Teori/utgångspunkt
Eftersom mycket av diskussionerna rörde fyrfältaren (se fig. 1), dess inne-
håll och utformning, kommer jag i viss mån använda den som analysverktyg 
för att beskriva svårigheter och möjligheter som resultatet av diskussionerna 
i workshoppen pekar på. Ett annat sätt att försöka förstå en del av diskus-
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sionerna är genom att se på fenomenet kulturmiljökompensation utifrån ett 
landskapsperspektiv. Det perspektivet grundar sig på den Europeiska land-
skapskonventionens (ELC) definition av landskap som Sverige ratificerade 
2011. Övergripande mål i konventionen är:

Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö 
där alla kan delta i utformningen. Dess medel är förbättrat skydd, 
förvaltning och planering av europeiska landskap. Den syftar också 
till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till 
att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. 
Konventionen innefattar alla typer av landskap, både stad och lands-
bygd. 9

Riksantikvarieämbetet beskriver sin syn på demokrati och landskap utifrån 
ELC så här:

Landskapskonventionen innehåller en tydlig demokratisk aspekt. Dels 
därför att den lyfter fram landskapets sociala betydelse, dels därför att 
den understryker vikten av att människor kan delta aktivt i värdering 
och förvaltning av landskapet. Den demokratiska aspekten märks också 
tydligt i den definition av landskap som finns i konventionen: landskap 
är “ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär 
är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller 
mänskliga faktorer. 10  

Vid flera av workshopparna nämndes landskap och ELC som tänkbara sätt 
att bidra till att förstå en kulturmiljös värden i sin kontext. Därför kommer 
den här artikeln även att studera diskussionerna utifrån det perspektivet för 
att se om det kan leda till en mer robust tolkning av vad kompensation av 
kulturmiljö kan vara. 

Värden i landskapet kan ses både med expertens ögon som kunskaper om 
historiska skeenden och med den enskildes upplevelser av landskapet som 
bygger på en annan sorts kunskap, vilken kommer från lokalkännedom, barn-
domsupplevelser och berättelser om platser och människor till exempel. Värden 
i landskapet kan sålunda vara både vetenskapliga och subjektiva, generella och 

9 RAÄ http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/vart-internationella-arbete/
europaradet/europeiska-landskapskonventionen/ 2015-04-09.

10  RAÄ http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/vart-internationella-arbete/
europaradet/europeiska-landskapskonventionen/ 2015-04-09.
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mycket lokala. I och med införandet av landskapskonventionen har tyngd-
punkten förskjutits från de värden som utpekats och förklarats som väsentliga 
att bevara av experter på kulturhistoria till en mer allomfattande syn på land-
skapet som inkluderar var och ens personliga upplevelser av landskapet. Från 
det senare perspektivet ses landskapet som identitetsskapande (Butler, 2014). 
Lite förenklat uppstår en dualism kring vari värdet av ett landskap består. 
Detta blir tydligt när diskussionerna om kompensation av värden blir aktuella.

Metod
Föreliggande fall är ett av fyra som ingår i projektet Kompensationsåtgärder 
och styrmedel inom kulturmiljöområdet. Två av fallen har främst berört exploa-
tering i stadsmiljöer och två av dem handlar om mer naturnära platser. Fallet 
Lursäng handlar om vindkraftsetablering i natur/kulturmiljö i Tanums kom-
mun. Denna redovisning utgår från fallet Lursäng.

Om vindkraftsprojektet i Lursäng, Tanum
Under lång tid har vinden utnyttjats som energikälla i Bohuslän och i Tanums 
kommun. Tidigt var detta en del av Sverige där man valde att satsa på vind-
kraft. Redan 1990 påbörjade man byggande av vindkraftverk och en vind-
kraftspolicy arbetades fram 1998. Denna inlemmades i översiktsplanen från 
början av 2000-talet, och då fanns det ett tjugotal verk på plats. Det fanns 
således en tydlig drivkraft kring vindkraftsfrågan i regionen med flera starka 
företag, bland annat Vattenfall, Bohus Energi och Rabbalshede Kraft där det 
sistnämnda var enskilt störst. Området vid Lursäng blev aktuellt för exploa-
tering först senare när Tanums kommun sökt planeringsbidrag från Boverket 
2007 för att planera för vindkraft. Många markägare i östra delen av Tanum 
anmälde sitt intresse för att tillåta vindkraftverk på sina marker. I planen 
från 2008 redovisades de områden som kommunen ansåg kunde vara möjliga 
att exploatera med vindkraftverk. Områdena höll sig bland annat utanför 
Världsarvsområdet söder om Tanumshede. De var stora tysta områden där 
de motstående intressena till vindkraft var få. Efter plansamrådet krympte 
antalet områden till sju, och det är också nu som krav på kompensationsåt-
gärder dyker upp i dokumentet. 

I de fall där vindkraften innebär fysiska eller visuella intrång i vär-
defulla kultur-/fornminnesmiljöer kan det vara skäligt att kompen-
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sationsåtgärder diskuteras. En sådan kompensation skulle t ex kunna 
vara uppskyltning av fornminnen.11 

Här avsåg man inledningsvis att exploatören skulle kunna stå för skyltarna 
som kompensationsåtgärd, en liten kostnad men som skulle bidra till att höja 
värdet på kulturmiljön. En antagandehandling och miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) togs fram och vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige 
2009 och vann laga kraft 2012. I denna handling ingår krav på kompensation 
på ytterligare ställen i texten. För Lursäng hänvisas till att kompensationsåt 
gärderna ska utredas i MKB:n. Planen medger i det här skedet 80-100 verk, en 
enorm utveckling sedan de första tjugo verken uppfördes i slutet på 1990-talet. 
Resultat blev ett ”Klondyke” för vindkraftsföretagen, vilket skapade en del 
konflikter eftersom inte alla som önskade verk på sin mark kunde få det, sam-
tidigt som det fanns de som inte önskade de störningar som verken bidrar till.

Rabbalshede Kraft gjorde till en början en sammanhängande projektering 
för områden kring Lur, men den delades senare upp och separata utredningar 
gjordes för natur- och kulturmiljön och för arbetet med MKB. Projektet i 
Lur omfattade två kommuner – Tanum och Strömstad. Trots att konsulten 
som genomförde MKB:n ansåg att kulturmiljön skulle påverkas negativt av 
exploateringen, fortsatte företaget med projektet men minskade omfattning-
en så att antalet verk blev färre och endast berörde mark i Tanums kommun. 
Vid samrådsmötet kring förslaget till vindkraftsetableringen och tillhöran-
de MKB diskuterades ett kommunalt utpekat kulturmiljöområde - Björke-
Björkemossen - norr om det aktuella projektområdet som låg i Strömstads 
kommun. Parallellt med samrådshandlingen pågick nämligen en arkeologisk 
utredning och naturvärdesbedömning av det berörda området och även här 
uppmärksammades Björke-Björkemossen. Trots att inga fornlämningar skulle 
komma att påverkas fysiskt av de planerade vindkraftverken ansågs risken ändå 
vara stor att störningen från verken skulle påverka kulturmiljön negativt både 
visuellt och med buller. 

11  Grahn Danielson 2014, s 185.
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Figur 2. Lokaliseringen av vindkraftsprojektet i Tanum.  
Källa: Swedberg och Magnusson 2000.

 
Figur 3. Vy mot vinskraftetableringen i Björke – Björkemossen.  
Källa: Grahn Danielson et al 2014.
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Björke-Björkemossen är rikt på förhistoriska gravar och boplatser och högar 
som samverkar med mossen på ett ovanligt sätt. Det är idag inte skött så att 
värdena syns och kan upplevas av den som inte är påläst. Trots detta intres-
santa område och en uttalat behov av att sköta förvaltningen hade Strömstads 
kommun inte gjort något för att säkerställa att värdena i Björke-Björkemossen 
bevarades för framtiden. När bristerna i områdets förvaltning uppmärksamma-
des under planeringsprocessen förslogs att MKB:n ska ”ge förslag på huruvida 
vindkraftsetableringen kan skapa resurser för att göra åtgärder så som skrifter, 
uppskyltning och gallring.”12 

En kompensationsåtgärd dyker alltså upp här. Bohusläns museum kontakta-
des därför i detta ärende och svarade att ”man ställer sig mycket tveksam till om 
uppskyltning kan betraktas som en kompensationsåtgärd.”13 Bohusläns museum 
menade att den påverkan som kulturmiljön utsattes för av etableringen av 
vindkraftverken inte kunde kompenseras av en så generell åtgärd som skyltning, 
som dessutom ansågs alldeles för billig. Ett liknande yttrande gjorde Bohusläns 
museum även i samrådshandlingen till vindbruksplanen – de båda processerna 
påverkade således varandra när det gäller kompensationsåtgärder. 

Diskussionerna fortsatte och de föreslagna kompensationsåtgärderna för-
ändrades från att bestå av endast uppskyltning till att konsulten föreslog att en 
historik över området presenteras på en hemsida liksom att en karta tas fram 
över området och att detta skulle utredas vidare under processen. Kommunen 
vill att påverkan på kulturmiljön ska kompenseras. I MKB:n som slutligen tas 
fram redovisas fotomontage (se fig 3) där det framgår att verken framför allt 
kommer att påverka det öppna jordbrukslandskapet visuellt. I MKB:n hävdas 
att det tidigare sammanhållna landskapet påverkas negativt av kraftverken. 
Konsulten anser att denna påverkan kan kompenseras genom att landskapet 
utforskas och beskrivs så att det går att förstå landskapet och att människor 
verkat här under lång tid. Konsulten uppger också att miljöbalkens skrivning 
om kompensation inte är tillämplig i detta fall. Kulturmiljön är dock ett allmänt 
intresse enligt miljöbalken som får förenas med krav på kompensation i ett 
tillståndsärende. Förslaget kring information om området på internet bifalls 
av Strömstads kommun och den första idén om uppskyltning av området 
bortser de ifrån eftersom området ändå inte är vårdat. Kompensationsåtgärden 
finns med i exploatörens MKB till tillståndsansökan och i samband med till-

12  Grahn Danielson et al 2014, s 189.
13  Ibid, s 189.
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ståndsprövningen för anläggningen kommer krav från länsstyrelsen om tyd-
ligare redovisning av vindkraftverkens utformning och deras påverkan på 
landskapsbilden. Efter ytterligare kompletteringar av ansökan faller kraven 
på kompensation bort vid tillståndsprövningen och saknas i länsstyrelsens 
beslut när ansökan vinner laga kraft 2012. Enligt tillståndet ska verksamheten 
i huvudsak bedrivas i enlighet med ansökningshandlingarna och vad sökanden 
i övrigt åtagit sig.

Workshoppen
Under workshoppen som hölls den 16 september 2014 på SLU, Ultuna mellan 
kl. 9.30-15.30 diskuterades kompensation och styrmedel i två grupper. Under 
två diskussionspass behandlades kompensationsåtgärder för exploatering i 
kulturmiljöer och bakgrunden till vindkraftsprojektet i Lursäng. Därefter 
genomfördes ytterligare ett pass i de två grupperna med uppgiften att diskutera 
kompensationsåtgärder utifrån fallet Lursäng i Tanum. Sedan återsamlades 
grupperna och redogjorde kort för respektive diskussioner. Härefter följde en 
diskussion kring kompensationsåtgärder i fallet Lursäng, förslag på styrmedel 
som kunde kopplas till kompensationsåtgärderna, samt om landskapskonven-
tionen eventuellt skulle kunna bidra till användningen och förståelsen av kul-
turmiljökompensation. Diskussionerna dokumenterades genom anteckningar 
och inspelning. Slutdiskussionen filmades också för att lättare kunna avgöra 
vad som sades i den större gruppen.

Urval
Förfrågningar skickades ut via e-post till en bred krets av länsstyrelsetjänstemän, 
myndighetspersoner, konsulter, kommuner och forskare, alla med ett intresse 
och erfarenhet av att hantera landskapsfrågor och/eller kulturmiljöfrågor i sin 
praktik. Sammanlagt deltog tio personer i workshoppen. Tillsammans med 
inbjudan skickades även material om fallet Lursäng ut så att var och en hade 
möjlighet att läsa in sig på materialet i förväg. Följande deltog i workshoppen:

1 Representant från RAÄ
2 konsulter
1 kommunrepresentant
4 forskare (inklusive 3 forskare i projektet)
1 ledamot av referensgruppen
1 workshopledare
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Hälften av personerna i workshoppen kan ses som representanter för ett fors-
karperspektiv. Den andra halvan förmedlar till stor del ett kommunalt synsätt 
på kompensation.

Frågeställningar som diskuterades under de två diskussionspassen

• Diskutera begreppet kompensationsåtgärder för exploatering i kul-
turmiljöer

• Diskutera kompensationsåtgärder utifrån fallet Lursäng/Tanum 

• Diskutera och ge förslag på kompensationsåtgärder i Tanumsfallet

• Ge förslag på styrmedel som kan kopplas till kompensationsåtgärderna

• Hur skulle landskapskonventionen kunna bidra till användningen och 
förståelsen av kulturkompensation?

Resultat från workshoppen om vindkraftsetablering i kulturmiljö
Diskussionen inleddes med en gemensam introduktion till begreppet kul-
turmiljökompensation och fyrfältarens beskrivning av kompensationstyper. 
Därefter delades workshopdeltagarna upp i två grupper som diskuterade på 
var sitt håll kring dessa begrepp och definitioner.

Begreppet kompensation 
Flera tyckte att kompensation är ett besvärligt uttryck eftersom ”man associerar 
lätt till ekonomiska termer” och någon tyckte att det vore lämpligare med mjukare 
ord som balansering. Det finns en risk för missförstånd som att man kan ”köpa sig 
fri” från skadan. Det finns en risk att hänsyn inte tas i tillräckligt stor utsträck-
ning. Därför är det av vikt ”med en process där alla intressen finns representerade.”

Kompensation – när då? var en fråga som diskuterades. ”Först har man 
undvikit påverkan i så stor utsträckning som möjligt/minimerat intrånget – vid 
kompensation behövs gottgörelse för störning av landskapsbild och buller exem-
pelvis” var ett svar på frågan. En osäkerhet om när kompensation kan vara 
aktuell i planeringsprocessen blev tydlig i en av grupperna. Det rådde också 
tveksamhet kring behovet av kompensation. ”Är det ett feltänkande generellt att 
bevara? Ska vi bromsa försämring eller istället försöka göra det bättre?” var frågor 
som ställdes och som inte fick ett entydigt svar i diskussionen, men deltagare 
nämnde att ”prioritering är inget nytt, vi lever i ständig förändring” och någon 
uttryckte att ”läsbarhet, att anpassa och utforma” är ett sätt att tänka på under 
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planeringsprocessen, innan det blir dags för kompensation. ”Kompensation är 
ju ett stort misslyckande, dit ska man ju inte behöva komma med bra planering” 
var ett synsätt som kom fram i diskussionen. Det framkom i workshoppen att 
kompromisser och förhandlingar under planeringsprocessen inte alltid är av 
godo – att det inte nödvändigtvis är det kulturhistoriska värdet som vinner 
vid en kompromiss, snarare förlorar alla värden.

Här dök tidsdimensionen för kompensation upp i diskussionen. Hur lång-
siktigt ska man tänka kring skötselaspekter, ansvar och kunskap? Gruppen som 
diskuterade tidsdimensionen ansåg att det i planeringsansvaret måste klargöras 
vem som ska ha ansvaret för att sköta och förvalta en kompensationsåtgärd och 
att det är av vikt att tänka långsiktigt. Hur länge, var svårare att avgöra och 
beror av kontext, tidsanda och värde. Här ledde diskussionen vidare till mer 
filosofiska frågor som ”Vad är det man kompenserar?” Och: ”Vem kompenseras?” 
samt: ”Vilket värde väljer man att lyfta fram?” I Tanumsfallet handlar värdena 
framförallt om en mycket lång markanvändning. Kanske är det centrala värdet 
att människor i alla tider har brukat marken här och på det sättet byggt sin 
kultur och identitet kring brukandet av marken. ”Om man ser det på det sättet 
kanske vindkraften bara är en fortsättning på detta brukande som möjliggör att 
befolkningen kan leva kvar här?” var en synpunkt som fördes fram. Diskussionen 
kring värden och vari de består mynnade ut i att ”det är väsentligt att precisera 
värdena. Är de sociala, estetiska, kulturhistoriska eller pedagogiska?” De behöver 
klargöras för att vi ska veta vilka värden som ska kompenseras.

En av grupperna diskuterade exploatörernas förutsättningar för kompensa-
tionsåtgärder ”en liten exploatör vs stor – vad klarar man av?” Enligt workshop-
deltagarna fanns det exempel på både att små entreprenörer kan klara kom-
pensation bättre än de stora aktörerna på grund av lokalkännedom, men det 
kan också vara tvärtom; att de inte mäktar med alltför stora åtaganden, både 
ur kunskapshänseende och av ekonomiska skäl. Ett förslag som diskuterades 
var att avtal kan skrivas mellan kommun, exploatör och markägare för att 
tydliggöra ansvarsfördelningen.

Förslag på styrmedel som kan kopplas till  
kompensationsåtgärderna
När det gäller styrmedel diskuterades planen (vindbruksplanen, ibland avsågs 
även översiktsplanen under diskussionen) som verktyg. ”Är ett tematiskt tillägg 
till ÖP för otydlig med vilka krav som ska ställas på exploateringen?” Som svar fick 
frågeställaren följande kommentar: ”processen fungerar fram till länsstyrelsens 
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prövning. Däremot råder osäkerhet om beslutet och vad som gäller för åtgärder 
för kompensation av kulturmiljöer. Kommunen borde ha tagit initiativet till ett 
avtal.” En annan tillade; ” förhållanden inom området blir ojämlika om det är 
flera markägare inblandade, men även mellan olika kommuner. Det blir mycket 
viktigt att dokumentera beslut och att hålla processerna transparenta. Här behöver 
arkiv finnas och ett stort ansvar vilar på kommunerna – borde det föras till en högre 
nivå – kanske SKL (Sveriges kommuner och landsting)?” Diskussionen fortsatte 
kring behovet av en övergripande syn och att kommunen kanske inte alltid 
räcker till för att tillvarata de allmänna intressena. 

”Vid varje utpekande av vindkraftsområden sker något mellan grannar.” De 
blir ”avundsjuka på att en viss markägare tjänar pengar på kraftverket medan 
det är andra som ’bara’ får belastningen av projektet i form av störningar såsom 
buller, påverkan på landskapsbild, skuggor etc.” Så, vilket är värdet som man 
väljer att kompensera? Diskussionen kretsade kring att det sällan handlar om 
att minska effekten av störningarna utan om att lyfta fram något annat, t ex i 
form av skyltning. Vad är det då som kompenseras? Därmed kom deltagarna 
tillbaka till vad och vem som kompenseras och hur.

Förslag på kompensationsåtgärder i Tanumsfallet
”Hur kan man kompensera för relationer som boende, markägare och turister har 
till en plats och vilken identitet som platsen bidrar med att skapa?” I Tanumsfallet 
föreslogs virtuell kompensation. I diskussionen kring detta framkommer att 
någon tycker att det är en dålig kulturmiljöåtgärd, ”en virtuell kompensation 
har ingen koppling till platsen utan ger bara en virtuell beskrivning.” Någon 
tillägger att ”man hade kanske kunnat placera vindkraftverkan på annat sätt?” 
och ytterligare en annan hakar på; ”konsulten eller exploatören behöver komma 
med förslag (på utformning och placering i landskapet). I Tanumfallet saknas en 
gestaltningsidé kring verken i Lursäng.”

Hur skulle landskapskonventionen kunna bidra till användningen 
och förståelsen av kulturkompensation?
Till en början är gruppen enig om att den europeiska landskapskonventionen, 
ELC, kan utgöra en utgångspunkt för förståelsen av kulturmiljövärdet. ”Det är 
bra och viktigt med ELC som en grund för att mötas och diskutera de ’ förutsatta 
värdena’”. Det är således bra både för att ha en arena för diskussion och en demo-
kratisk aspekt på processen – att man behöver prata om ”de förutsatta värdena”, 
de som experterna tagit fram. Någon tycker att det saknas mål för landskapet; 
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”kan man arbeta med ’ landskapsmål’ ungefär som man har miljömål att uppnå? 
Hur har man löst det i andra länder för att förbättra de kulturhistoriska värdena 
i landskapet?” Ett mål är ju per definition något som man vill uppnå, och kan 
på det sättet hjälpa till i att hantera processerna även för att belysa kulturmil-
jöerna. ”Mål och idéer för framtidens landskap hjälper till att ställa andra frågor 
som ’vad ska ske här?’ Ibland blir det en prioritering för att bevara – ett stopp för 
exploatering, men ofta inte.” Någon tillägger att; ”det behövs goda exempel som 
kan hjälpa till att lyfta fram hur olika typer av värden kan bevaras och tillskapas. 
Det är av stor vikt att tänka i strukturer i stadsmiljön för att begripa kulturmil-
jöaspekterna, vilket inkluderar även vardagsmiljöerna. Flera kompetenser behövs 
för att möjliggöra detta.” En annan workshopdeltagare tillägger; ”Det räcker 
inte med en person som ska ta hand om kulturmiljöfrågorna – det behövs en kader 
av antikvarier, arkeologer, arkitekter, bebyggelseantikvarier som samarbetar.”

Även under den här diskussionen återkommer deltagarna till tidsdimensio-
nen. Landskapets värden har skapats under lång tid och kommer att förändras 
och påverka människors förståelse och koppling till en plats under lång tid 
framöver. Tiden är en väsentlig faktor i bedömningen av värdet och för even-
tuella kompensationsåtgärder.

Åtgärder för framtiden
En workshopdeltagare säger ” fallet visar att det finns brister i kompetens kring 
kompensationsåtgärder. Det skulle behövas kurser och information kring begreppet. 
Man behöver hitta en balans mellan professionell kunskap om kulturmiljöer och 
’glada amatörer’”. Om det finns en drivkraft hos markägarna, lokalsamhället 
och exploatören så behöver dessa aktörer samordnas för att uppnå en långsiktig 
livskraftighet i åtgärderna. ”Kommunen behöver bli tydligare på att ställa krav. 
Kanske kan det innebära ett förändrat arbetssätt där man bättre samarbetar med 
konsulter och exploatörer. Länsstyrelsens roll handlar både om att följa lagarna – om 
kontroll, men också om att identifiera mervärden som kan tillskapas och då behöver 
man identifiera vilka de är.” Någon tillägger; ”man kan ställa krav på gestalt-
ningen, nu missar man ofta möjligheten att ge miljöer en ny betydelse, det handlar 
kanske inte alltid om att frysa historiska ögonblick utan att se att historien inte tar 
slut. Exempelvis kan man ställa krav på placeringen av vindkraftverken.” Men 
”hur skapas samhällsnytta – en balans mellan exploatering och bevarande? Ofta 
är underlagen dåliga dvs inte användbara i planeringsprocesserna. Formuleringar 
kring riksintressen är ofta korta och ganska vaga. Tanken var att dessa skulle pre-
ciseras i ÖP (översiktsplanen) – men där saknas ofta kompetensen hos kommunen 
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att göra det.” En annan säger, ”Ja, det aktuella fallet är bra just eftersom det visar 
hur det går till och är hos kommunerna.” Här syftar deltagaren på det faktum 
att kommunen har brustit i skötsel och förvaltning av det kulturmiljöområde 
som berörs av de planerade vindkraftverken i Lursäng. 

En diskussion kring planeringsunderlag följer där deltagarna dels konstaterar 
att riksintressen, lokala och regionala intressen hanteras olika i kommunal 
planering och att det behövs bättre riksintressebeskrivningar för att tydliggöra 
värdena man vill bevara. Någon säger att ”det är viktigt med bra beställare som 
kan åstadkomma mer heltäckande beställningar där allt kommer upp på bordet 
tidigt” och fortsätter ”kommunerna tar inte själva fram eget nytt material utan 
låter exploateringen/exploatören bekosta det.” Gruppen är enig kring behovet av 
uppdateringar av värdebeskrivningar, särskilt av riksintressen.

Analys
Fyrfältaren – vad sades egentligen?
Utifrån de diskussioner som fördes kan man se att kompensation av kulturmil-
jöer ifrågasattes när det gällde annat värde på annan plats – en virtuell kom-
pensation i form av en hemsida på internet kritiserades. När det gäller samma 
värde på samma plats förs diskussionerna kring tidens roll. Historien bakåt, nuet 
och det som kommer att ske i framtiden. Det räcker inte med att tänka bara 
nu och kortsiktigt framåt, tiden spelar en avgörande roll för diskussion kring 
värdena på platsen. Värdena diskuteras generellt som expertkunskap och som 
uppfattningar hos glada amatörer. Kulturmiljökompensation behöver förhålla 
sig till både enskilda personers upplevda värde och expertutlåtanden kring vad 
som är värdefullt. När det gäller annat värde på samma plats uttrycks skylt-
ning redan under processen som en ofullständig kompensationsåtgärd. Detta 
diskuterades inte under workshoppen. Uttrycket samma värde på annan plats 
pratade man inte om heller i grupperna, utom i förbifarten som en omöjlighet 
eftersom varje kulturmiljö är unik. Dessutom framgår det av underlaget till 
fallet att förhållandet till Björkemossen har en unik platsspecifik karaktär och 
kanske valde gruppen att inte diskutera en flytt av värden just därför.

Vad betyder det sett ur ett landskapsperspektiv?
Utifrån landskapsperspektivet framträder konflikten mellan en expertsyn på 
vad som är värdefullt och en amatöruppfattning. Diskussionen kring behovet 
av att mötas och diskutera de olika synsätten, när de skiljer sig åt, framhålls 
tydligare när frågan ställs utifrån konventionens landskapsbegrepp. Ibland 
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tycks även kommunens brist på kunskap hänföras till amatörgruppen under 
diskussionerna. Frågan om för vem värdena är till för och vilket som är rätt 
sätt att bevara dem för framtiden besvaras med ett både och. Kulturmiljön 
upplevs och värderas av den som passerar, turistar, äger, bor och arbetar i den. 
Deras syn på värdet är inte mindre viktig än expertens, utan bara av en annan 
dimension som bidrar till var och ens platsidentitet, medan expertkunskapen 
kan bidra till en mer vetenskaplig syn om historien. Den demokratiska aspekten 
av landskapskonventionen betonas i diskussionerna, att det behövs en arena 
och att många behöver delta för en rikare bild. 

Vid workshoppen diskuterades kompensation av vad och för vem och del-
tagarna hade svårt att hitta ett enkelt svar på dessa grundläggande frågor. En 
anledning är att de två synsätten om experten och den enskildes upplevelse 
finns representerade i gruppen. Skyltning ansågs inte tillräcklig av Bohusläns 
museum – utan var för billig och alltför generell, något som tyder på att museet 
har den vetenskapliga synen på vad kompensation ska användas för att ersätta. 
Att kompensationen ansågs för billig handlar troligen om att det vetenskapli-
ga värdet av landskapet och kulturmiljön är stort utifrån museets perspektiv 
och kunskapsbas. Därför anser man att skyltning är för generell, det behövs 
något mer som motsvarar värdet. Kopplas fyrfältaren ihop med det här reso-
nemanget blir det tydligt att samma värde på samma plats är väsentligt för den 
vetenskapliga synen på värdet, där autenticiteten är central. Samma värde på 
samma plats kan fungera ur pedagogisk synpunkt och närmar sin ELCs syn 
på ”awareness raising” – att öka kunskapen om landskapets betydelse och då är 
fortfarande det vetenskapliga värdet viktigt som kunskapsbas, men sättet det 
förmedlas på kan behöva tolkas och presenteras på annan plats eller på annat 
sätt. Om kompensationen görs i form av annat värde på samma plats tillfreds-
ställer det både den vetenskapliga synen och den med lokalkännedom eftersom 
platsen är densamma, även om den ursprungliga utformningen ändrats och/
eller försvunnit men berättelsen om den ändå kan leva kvar på nytt sätt. Den 
sista formen av kompensation som handlar om att kompensera en annan typ 
av värde på annan plats distanserar sig från den enskilde med lokalkännedom 
och kanske även från experten. För vad och vem blir kompenserad med det 
förhållningssättet? Det inneboende kulturhistoriska värdet bärs vidare i en 
bestämd tolkning som sker utifrån dagens kunskaper och värderingar men 
utan den platsförankring som kan göra att kommande generationer kan förstå 
och tolka värdet på nya sätt.
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Diskussion
När det gäller kompensation för kulturmiljövärden är det inte lika enkelt att 
bara använda sig av fyrfältaren som bygger på hur man hanterat naturvärden 
och kompensation. Diskussionerna visade att det inte är självklart för workshop-
deltagarna att tänka sig värden på annan plats eftersom kulturmiljövärdet är 
kontextberoende och därför svårare att kompensera på annan plats än vad det 
är för ekologiska funktioner. Däremot tycks aktörerna kring Lursängsfallet ha 
ansett att det går att kompensera genom att genomföra kompensationsåtgärder 
på annat sätt och på annan plats, nämligen med historiebeskrivning av platsen 
virtuellt. Det höll inte workshopdeltagarna med om, utan hävdade att det vir-
tuella inte är en lämplig kompensationsform för kulturmiljöer av det här slaget.

Tiden tycks inte ha varit i fokus under Lursängsprocessen, det nämns inte 
direkt i fallbeskrivningen hur länge som åtgärden skulle vara åtkomlig eller 
uppdateras. I MKB:n till vindkraftsprojektet anges som princip att kompen-
sationsåtgärderna ska omfatta samma period som tillståndet. Inte heller för-
slag på gallring och skyltning handlade klart om tidsdimensionen. Här var 
workshopdeltagarna tydliga med att tiden behöver finnas med som en faktor 
när kompensation för kulturmiljöer diskuteras. Kulturmiljön och landskapets 
grund i historiska processer gör att tidsdimensionen måste finnas med i kom-
mande processer och avgöranden om kompensationsåtgärder. Tiden är således 
en viktig dimension för kompensationsåtgärder och för definitionen av dem. 

Den kanske största frågan handlade i den här workshoppen om vad det är 
som ska kompenseras och vem som ska kompenseras. I diskussionerna åter-
kom workshopdeltagarna vid flera tillfällen till just detta; var det rätt typ av 
kompensationsåtgärd – är det vetenskapliga värdet som hotar att gå förlorat 
som ska kompenseras eller är det amatörens upplevelse? Vem ska kompenseras 
– är det markägaren, forskaren, turistens förståelse för historiska skeden och 
utvecklingen på en plats? 

Dessa frågor fick inte något tydligt svar, mer än att just detta behöver disku-
teras mera innan det går att på ett entydigt sätt förklara vad kompensation för 
kulturmiljöer egentligen handlar om och om det ens är ett bra sätt att tänka på 
inför förändringar av olika slag. En workshopdeltagare tyckte att vi borde prata 
om utveckling av kulturmiljöer snarare än att uttrycka det som kompensation 
av en förlust eller betydande påverkan.
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ABSTRACT
This paper discusses some of the underlying structures within the Heritage sector 
in Sweden. The purpose is to discuss compensation in the cultural environment in 
relation to the archaeology discourse and recent trends within critical heritage studies 
by using the terms systematic destruction, value, loss and compensation. Due to a 
higher degree of professionalization the paper argues that contract archaeology in 
Sweden is no longer driven by the purpose to preserve and protect, but rather acts in 
an orderly and scientific manner on removing monuments and artifacts. The paper 
also recognizes the concepts of value, loss and authenticity to relative and depending 
on context. Following recent trends within critical heritage studies this paper argues 
for the heritage sector to leave the top-down perspective and become more democratic. 
An increased democratization may extend the understanding of what is valued and 
considered authentic. Another argument put forward is that the heritage sector should 
move from preservation to creation. A change of this kind would radically change 
the principles upon which the heritage sector in Sweden is based on. Further on it 
would enable a situation where heritage becomes even more relevant and appreciated 
in contemporary society, defined not solely by the authorities but in a democratic 
manner acknowledging changes in value and attitudes.

Key words: Compensation, archaeology, heritage, destruction, value, democratization 
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Systematisk destruktion – 
värde, förlust och kompensation
Tony Axelsson

Kompensation och styrmedel inom kulturmiljöområdet
Trots att jag varit verksam inom kulturmiljö- och universitetssektorn i drygt 
tjugo år är begreppet kompensation i kombination med kulturmiljö en ny 
erfarenhet. 

Inom projektet kompensationsåtgärder och styrmedel inom kulturmiljö-
området har ett flertal grundläggande arbeten utförts; Peggy Lerman1 har i 
artikeln Kompensation för kulturmiljöintresse utförligt redogjort för de olika 
möjliga lagrum och tillämpningar som finns, Julia Nordblad2 har i artikeln 
Kompensation – ett möjligt möte mellan natur och kultur? grundligt diskute-
rat den idéhistoriska bakgrunden av kompensationsbegreppet, projektägarna 
Benjamin Grahn Danielsson, Magnus Rönn och Stig Swedberg3 har i artikeln 
Begrepp, modeller och metoder; kulturmiljökompensation i samhällsplanering 
ytterligare resonerat kring kulturmiljökompensation.

Då jag har min bakgrund inom arkeologin och kulturarvsforskningen har 
det varit naturligt att utgå från dessa perspektiv i föreliggande artikel. Syftet 
är att belysa några av de strukturer som finns inom kulturmiljöområdet och 
peka på möjliga vägar till en ökad användning av kompensationsinstrumentet 
inom kulturmiljöområdet. 

Ur mitt perspektiv som är grundat dels utifrån många år inom den museala 
uppdragsarkeologin, och dels i 2000-talets växande forskning kring kulturarv 
är diskussionen kring kompensationsåtgärder intressant då det tvingar fram 
en reflektion kring den arkeologiska praktiken, kring vad värde och förlust 
är i ett kulturarvsperspektiv. Jag behärskar inte de lagliga instrument som 
reglerar en eventuell kompensation utan vill här utifrån några trender inom 
kulturarvsforskningen och den arkeologiska praktiken diskutera kring andra 
möjligheter och problem än de som är direkt avhängiga lagstiftningen inom 

1  Lerman 2014.
2  Nordblad 2014.
3  Grahn Danielsson, Rönn & Swedberg 2014.
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området. Föreliggande artikel tar avstamp i begreppen systematisk destruktion, 
värde/autenticitet, förlust och kompensation.

Kulturmiljöområdet – en tillbakablick
I Sverige har det under lång tid funnits ett intresse att skydda, vårda och 
bevara det vi idag benämner kulturarv eller kulturmiljö. Motiven för statens 
engagemang har varierat men traditionellt har intresset drivits av statsbyggnad, 
nationshävdelse och folkfostran. Under 1500- och 1600-talen införs skydd 
för fornlämningar, kyrkor och monument samtidigt som den statligt orga-
niserade historieforskning tar form i syfte att stärka nationalstaten och det 
kungliga centralstyret; att pryda och skänka glans åt nation och kungamakt 
i konkurrens med andra nationer var det samlade målet för den ursprungliga 
kulturarvspolitiken.4 

Under 1700- och 1800-talen sker en maktförskjutning, kungen och kyrkan 
tappar sin tidigare hegemoniska roll och det blev nu västenligt för den nya bor-
gerliga nationalstaten att skapa en historia som kunde få folk att känna sig som 
lojala medborgare till den svenska nationen och inte som kungens undersåtar.5 
Den öppet nationshävdande målsättningen i 1600-talets kulturarvspolitik 
gjordes alltså fortfarande gällande men dikterades inte längre av kung och aristo-
krati utan utgick istället från nationalstaten och dess nytillträdda ämbetsmän.6 
Kring 1900-talet växer de statliga museerna fram. Det nationella kulturarvet 
som kom till uttryck på exempelvis Skansen och Nordiska museet togs i bruk 
av borgligheten och kom att användas som vapen mot den socialistiskt revo-
lutionära och internationella arbetarrörelsen som nådde sin höjdpunkt under 
första världskriget sociala oroligheter.7 Efter kriget ändrade nationalismen 
karaktär, arbetarrörelsen gav nu upp det internationellt revolutionära och blev 
istället själva nationellt sinnade. En ny nationalism skapades där Sverige inte 
enbart var dess konungar och fosterland utan även dess folk och hembygd.8 

Efter andra världskriget var det inte längre den nationella historien och dess 
kulturarv som var styrkan i nationsbygget, historien blev istället berättelsen 
om den gamla svåra tiden och tjänade som avskräckande exempel i kontrast 

4  Beckman 1998:16.
5  Grundberg 2000:33.
6  Beckman 1998:17, Borg 2015.
7  Borg 2015.
8  Grundberg 2000:36–37.
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till framtidens löfte om det moderna ljusa folkhemmet.9  Kring 1970 började 
dock folkhemsbyggets visioner och löften att ifrågasättas, rivningarna i städerna 
ledde till en förändring i den officiella synen på den fysiska kulturmiljön.10 En 
ny lagstiftning etableras med draghjälp av den allmänna miljöfrågans politiska 
upptakt, tilltagande oro över moderniseringsprocessen och av en internationell 
våg av intresse för kulturarv och historia.11

Under 1980-och 90 talen kom nyckelbegreppet att vara det ”levande kultur-
arvet”, nu skulle kulturarvet inte längre passivt bevaras utan tvärtom brukas 
och levandegöras.12 Med utgångspunkt i ett mer levande antropologiskt kul-
turbegrepp blev det nu aktuellt att kraftfullt betona kulturarvets immateriella 
upplevelsevärden.13 

Under 2000-talet har fokus legat på att öppna upp för en dialog rörande 
kulturarvets värdegrunder och etablera en samverkan mellan medborgare och 
kulturarvssektorn och med en anpassning av kulturarvsbegreppet för dagens 
mångkulturella samhälle.14

Det historiska arvet inom sektorn bär tydliga spår av bevarande även om 
skälen till detta varierat. I dagens forskning tenderar begreppet kulturmiljö 
att i allt lägre frekvens att användas och istället oftare diskuteras i termer av 
kulturarv. 

Systematisk destruktion i samhällsplaneringen
En stor del inom kulturmiljösektorn är den arkeologiska verksamheten. 
Vanligen benämns den i Sverige som exploateringsarkeologi eller uppdragsar-
keologi. Den bedrivs idag av statliga, regionala och privata aktörer. Syftet med 
denna verksamhet är att genom arkeologisk undersökning och dokumentation 
säkerställa att de lämningar som berörs av en exploatering, genom insamling av 
data och artefakter, bevaras till eftervärlden. Lämningen tas bort men bevaras 
ex-situ i arkiv och museimagasin. Uppdragsarkeologin i Sverige är professionell 
och effektiv och många undersökningar genomförs med högt ställda vetenskap-
liga mål. I ett europeiskt perspektiv framstår den svenska uppdragsarkeologin 
och det svenska systemet med tillhörande lagstiftning som ett av de bättre med 

9  Grundberg 2000:36.
10  Borg 2015.
11  Beckman 1998:19.
12  Jensen 2006:42.
13  Jensen 2006:46.
14  Jensen 2006:46, Borg 2015, Gustavsson & Karlsson 2002:109.
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i allt högre grad välutbildad personal.15

Uppdragsarkeologin i Sverige är välfinansierad genom att borttagandet av 
lämningar sker med stöd av Kulturmiljölagen (KML) och därmed utkrävs 
ersättning för den arkeologiska insatsen av exploatören. Hur väl denna verk-
samhet är finansierad kan förstås debatteras och de arkeologer som är beroende 
av sitt uppehälle för att på Länsstyrelsens uppdrag ta bort lämningar önskar 
inte sällan att undersökningarna kunde genomföras till en högre kostnadsnivå 
än vad Länsstyrelsen beslutat om.16

Min egen erfarenhet av drygt tio år inom museiarkeologin är att professi-
onaliseringen av uppdragsarkeologin under de senaste åren har medfört en 
renodling av de arkeologiska enheternas verksamhet. För några årtionden sedan 
var det vanligt att arkeologerna i dialog med Länsstyrelsen deltog i tidiga diskus-
sioner kring exploateringar som fördes i en ”kulturmiljövårdsanda”. Då kunde 
vi mötas och diskutera utifrån sina olika expertroller, där länsstyrelsen i högre 
grad representerade tillämpningen av KML och arkeologen främst bidrog med 
arkeologisk sakkunskap. Baksidan av detta system var att det kunde uppstå 
situationer där arkeologen i ena situationen lämnade yttranden om en planerad 
exploatering och i nästa situation var den aktör som på Länsstyrelsen uppdrag 
skulle ta bort lämningen genom en arkeologisk undersökning, vilket kunde 
leda till otydlighet i rollfördelningen.

Idag är det inte längre möjligt bl.a. beroende på den ökade konkurren-
sen inom arkeologiområdet och kravet på tydliga roller. Det har medfört att 
Länsstyrelsen nu både skall kunna överblicka en allt mer komplex arkeologisk-
verksamhet och kunskap samt tillämpa KML och vice versa att arkeologerna 
både skall förstå avvägningar i hur KML tillämpas och den arkeologiska verk-
samheten. Utvecklingen har lett till en polarisering mellan de undersökande 
instanserna och länsstyrelsen, som i min mening har medfört att problemati-
serandet av att kulturmiljöer exploateras minskar. I dagsläget kan man grovt 
hävda att arkeologi inom kulturmiljöområdet inte längre har som främsta 
fokus att bevara och undvika borttagande av lämningar. Arkeologerna är i 
högre grad än tidigare finansierade genom sina uppdrag. De är kompetenta 
konsulter som lever i en vardag som handlar lika mycket om debiteringsgrad 
och kostnadstäckning som arkeologi. 

15  Se exempelvis, Andersson, Lagerlöf & Skyllberg 2010, Glørstad 2010, Schlanger & 
Rossenbach 2010, May 2012:167-168.

16  Se exempelvis, Pettersson & Ytterberg 2007, Pettersson & Ytterberg 2008 samt Brorsson 
2010.
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Arkeologins mål är att nå ny kunskap genom arkeologisk undersökning. 
En del på vägen mot ny kunskap är det faktum att arkeologisk undersökning 
är synonymt med destruktion17 av lämningar och ett provocerande sätt att 
benämna uppdragsarkeologi är systematisk destruktion. Även om de flesta arke-
ologer är väl medvetna om att en undersökning är detsamma som destruktion 
är förhållandet till destruktion komplext och problematiskt, som Sarah May 
uttrycker det;

The reception of the destruction, the archaeological response to it, is 
not a factor of what is being destroyed but how it is being destroyed, or 
even more importantly who is destroying it. So research archaeologists 
(operating under control and not for the purposes of development) are 
doing a good job destroying sites. Metal detectors can be doing a good 
job (according to some people) as long as they are acting under control 
and reporting their finds to us (are you getting a sense of pattern here). 
But destruction through development is always descried, even when the 
results are really useful and indeed often when they have operated under 
control. All of this exposes archaeology’s anti-modernist pro-control 
underpinnings. 18

Ett sätt att förstå den här utvecklingen är att idag tas olika typer av kultur-
lämningar bort på ett kompentent och vetenskapligt sätt. Genom detta är 
kunskapstillförseln inom arkeologin stor och håller hög kvalitet. Den ökade 
professionaliseringen och den allt bättre kostnadstäckningen har tillsammans 
med personalens allt högre utbildningsnivå dessutom resulterat i att rapporter 
och problematiserande texter kring de arkeologiska resultaten nu produceras 
löpande och når beställare, forskarsamhället och allmänheten kort efter att 
undersökningen avslutats. Ett annat sätt att se på utvecklingen är att bevaran-
defrågorna för många arkeologer, till följd av sektorns ändrade organisation 
och arkeologernas försörjningssituation, inte längre ligger i fokus. 

Är kompensation en möjlighet i kombination med arkeologisk verksamhet? 
Den arkeologiska verksamhet som bekostas av exploatören är inte att beteckna 
som en kompensationsåtgärd.19 En argumentation kring kompensation för 
förlorade kulturmiljövärden i anslutning till en exploatering som föranleder 

17  Carver 2012:19-20, Hodder 1999: 55.
18  May 2015, https://heritagefortransformation.wordpress.com/2015/01/20/

do-archaeologists-like-finding-things/.
19  Lerman 2014.
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en arkeologisk undersökning måste därför föras skild från det faktum att en 
arkeologisk insats bekostats av exploatören. Sedan kan man hävda det faktum 
att exploatören genom KML åläggs att betala för den arkeologiska insatsen är 
att likställa med principen ”polluter pays”. Ett borttagande med stöd av KML 
är emellertid inte en kompensation i den betydelse som exempelvis återfinns i 
Miljöbalken. Det som exploatören betalar för är ett ex-situ bevarande av läm-
ningen, ingen kompensation för det intrång som sker i kulturmiljön. Förenklat 
leder detta till att frågan om bevarande och skador på kulturmiljön primärt 
behandlas på länsstyrelsen eller av andra enheter inom den egna organisationen 
dvs utanför den uppdragsarkeologiska verksamheten Det finns förstås undantag 
och kommunikation mellan dessa olika poler förekommer men min poäng är 
att det genom en ökad professionalisering och ökade krav på intäkter blivit 
mer accepterat att (på bästa sätt) destruera lämningar och möjliggöra ingrepp i 
kulturmiljöer. Det är genom denna förskjutning som arkeologerna (arkeologin) 
kommit att stå utanför diskussionen kring kompensation.

Värde, autenticitet och förlust
Frågan om kompensation är ytterst intressant inte minst för att den tvingar 
fram en diskussion kring centrala begrepp inom kulturarvsforskningen. För 
att kompensera något så behövs en definition av vilket eller vilka värden som 
skall kompenseras samt en definition av hur en kompensation svarar mot dessa 
värden. Inom projektet Kompensationsåtgärder och styrmedel inom kulturmiljö-
området har ett flertal workshops genomförts där olika fallstudier diskuterats.20 
Diskussionerna har berört olika typer av ingrepp i fyra olika kulturmiljöer 
och hur kompensation kunde eller har tillämpats. Genomgående för dessa 
diskussioner har varit problematiken med definitionen av värde och därmed 
underförstått också förlust och vad som skall kompenseras. Tillämpningen och 
förståelsen av dessa begrepp är en stor utmaning för kulturmiljösektorn idag. 

Ett annat begrepp som också frekvent förekom var autenticitet. Vad som 
är autentiskt är svårt att avgöra och varierar från fall till fall och från person 
till person. Det finns inte ett ”autentiskt” sätt att uppleva eller kategorisera en 
miljö eller lämning, det autentiska värdet är flyktigt och föränderligt.21 Värde 
och autenticitet är en konstruktion; ”Just as any African savannah in a zoo is 

20 Rönn 2014:101-132 & 2014:209-246, Swedberg 2014:133-168, Grahn Danielsson 
2014:169-208.

21 Axelsson 2010:29-30.



191

not Africa as it is but Africa as we think it should be, so any heritage landscape 
is not a reconstruction of a prehistoric landscape but a construction of what we 
think it should be. Crucial for understanding landscape construction is therefore 
an understanding of how they are perceived—and meant to be perceived—by 
people in the present.”22 Det finns idag en uppfattning om att det är irrelevant 
att söka och diskutera det autentiska ”attachment to heritage depends on feeling 
and faith, as opposed to history’s ascertained truths.”23 Det här synsättet ger ett 
förhållningssätt gentemot kulturmiljöer och kulturarv att de endast existerar 
och laddas med betydelser i samtiden, de är i en ständig förändring. Landskap 
har ingen början eller slut, dvs de är inte ”färdiga” vid en given punkt i historien 
som gör att man kan eller ens skall försöka bevara dem.24 Inom kulturmiljö-
området har det alltid funnits en bevarandeaspekt som tagit sig olika uttryck, 
i museisektorn kan man se hur samlingarna utvecklats från kuriosakabinett 
till att kunna liknas vid massförvaring där bevarande varit synonymt med 
samlande.25 Oavsett om syftet för bevarande har varit att stärka kungamakten, 
nationskänslan eller att möjliggöra för framtida generationer att uppleva en 
lämning eller miljö kan vi konstatera att denna strävan varit (och är) grundad 
i samtidens värderingar och mål.

En stor del av det arbete som utförs inom kulturmiljösektorn idag görs 
utifrån lagar och förordningar som inte är anpassade efter ett synsätt av den 
karaktär som ges uttryck för ovan. Fornlämningar som faller under KML 
är inte skyddsvärda utifrån om allmänheten uppskattar dem eller inte. Den 
genomgående målsättningen är bevarande och skydd med hänsyn till den 
underliggande målsättningen att vårt kulturarv skall bevaras för framtiden.26 
Om kulturarv ständigt skapas och återskapas i samtiden och begreppen värde 
och autenticitet är relativa som beskrivs ovan, hur kan vi då definiera förlust? 
Och hur förhåller vi oss till förlust? Det står helt klart att vi inte kan bevara 
allt för framtiden; ”…one cannot properly form new memories and attach value to 
them without selecting some things to also forget… / …we risk being overwhelmed 
by memory and, in the process, making all heritage worthless.”27 Inom kulturmil-
jölagstiftningen finns idag en grundtanke om att minimera och om möjligt 

22  Axelsson & May 2008:43.
23  Lowenthal 1998:249.
24  Holtorf 2014:8.
25  Cloonan 2007:134.
26  Grundberg 2000:100–102.
27  Harrison 2013:231.
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undvika skador på kulturmiljön. Men är förlust verkligen något enbart negativt? 
Om våra kulturmiljöer är i ständig förändring och dessa förändringar bidrar 
till att addera ett värde till miljön är det då en förlust?

Förlusten av ett värde ligger inte i om miljön förändras fysiskt utan de 
betydelser och värden människor tillskriver dessa miljöer. Cornelius Holtorf 
har ställt frågan om det är ”possible at all that Heritage is being lost”. 28 Holtorf 
hävdar att det är först när ingen längre bryr sig om en miljö eller plats som den 
är förlorad, inte nödvändigtvis genom fysisk destruktion. Detta synsätt medför 
att de kulturmiljöer som skyddas av vår lagstiftning, har ett värde just för att 
de är skyddade men ett sant värde får de först när människor engagerar sig i 
dem och laddar dem med betydelser. Idag finns inte utrymme i lagstiftning 
att välja bort lämningar, uppfyller de kriterierna för lagskydd så skyddas de.

Lilla Aspholmen i Göteborg
En av de fallstudier som belysts inom projektet är Lilla Aspholmen. Stig 
Swedberg har genom arkivstudier och intervjuer med tydlighet redogjort för 
hur Göteborgs hamns expansionsplaner lotsats genom olika planprocesser.29 Av 
Swedbergs genomlysning kan man konstatera att det i den långdragna processen 
med expansionen av Göteborgs hamn skett en förhandling, där kulturmiljö-
aspekterna degraderats och till sist förhandlats bort genom att den skada som 
tillfogas på riksintresseområdet bedömts som acceptabel i relation till de beräk-
nade samhällsvinsterna med en hamnexpansion. En ytterligare nyansering av 
fallet Lilla Aspholmen finns i denna antologi30, där Stig Swedberg beskriver en 
workshop som anordnades inom ramen för konferensen Kulturkompensation. 
En konklusion efter workshoppen är att det finns mycket att göra idag, bara 
genom att tillämpa existerande lagrum men att det också är möjligt att reflektera 
över om dessa lagar representerar ett föråldrat och ohållbart synsätt där våra 
kulturmiljöer/kulturarv är reducerade till (platsbundna) objekt.31

I processen förekommer begreppet kompensation och ett flertal olika för-
slag till kompensation diskuteras i olika skeden av processen. Även begrep-
pet kompensation diskuteras och slutligen bestäms att de åtgärder som skall 
utföras som en konsekvens av intrånget i riksintresseområdet skall benämnas 

28  Holtorf 2014:13.
29  Swedberg 2014.
30  Swedberg 2015, se bidraget i denna antologi..
31  Ibid.
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”Kulturmiljöåtgärder med anledning av intrång i riksintresse.”32 Slutligen tecknas 
ett avtal mellan Göteborgs Hamn AB och Kulturnämnden, Göteborg stad där 
det fastslås att hamnen bidrar med 4 miljoner kronor till kulturmiljöåtgärder.33 
En förstudie med syfte att lämna förslag på åtgärder upphandlas och uppdraget 
ges till Bohusläns museum. I förstudien konstaterar Bohusläns museum:34

Göteborgs Hamns expansion, genom anläggandet av en ny kaj med till-
hörande större utfyllnad vid Lilla Aspholmen, innebär negativ påverkan 
på kulturmiljön. Framför allt påverkas sikten och upplevelsen av kul-
turmiljön.
Genom nedan föreslagna åtgärder kan i viss mån den förlorade upplevelsen 
och siktlinjerna kring hamnen och kring Nya Älvsborgs fästning kompen-
seras;

ÅTGÄRD 1: DOKUMENTATION - NUTID
Åtgärd 1 innebär att genomföra en filmatisering av utsikten vid 
och kring hamnen och kring/ utifrån Nya Älvsborgs fästning (såsom 
utsikten och miljön är i dagsläget).

ÅTGÄRD 2: DOKUMENTATION - ARKIV
Åtgärd 2 innebär att ta fram redan befintliga kartor, skisser, foton 
etc. på hur området kring hamnen och Nya Älvsborgs fästning har 
sett ut genom åren och utifrån dessa skapa bildvisualiseringar i likhet 
med rörliga bilder.

När man läser Swedbergs redogörelse35 för hur ärendet hanterats inser man 
att processen inte varit lätt och Bohusläns museums förslag till kompensa-
tionsåtgärder skall ses i det ljuset. När det gäller kulturmiljöåtgärderna (som 
Stadsmuseet vill benämna dem)36 eller om man så vill kompensationsåtgärderna 
(Bohusläns museums benämning)37så finns det flera aspekter som är proble-
matiska. 1) Det monetära värdet på kompensationen (och därmed skadan?) 

32  Swedberg 2014:156.
33  ibid.
34  Bakunic Friden & Toreld 2013:5ff.
35  Swedberg 2014 samt Swedberg 2015 (i denna antologi).
36  Swedberg 2014:156.
37  Bakunic Friden & Toreld 2013.
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bestäms till 4 miljoner kronor. Utifrån de redogörelser som Swedberg bidragit 
med förefaller det som om denna summa mer eller mindre är gripen ur luften.38 
När en så stor del av processen och argumentationen handlat om den sam-
hällsekonomiska analysen och den tänkta samhällsvinsten på miljardbelopp 
räknat över sextio år, så framstår 4 miljoner som en låg summa som dessutom 
förefaller baseras på ett kortsiktigare perspektiv än sextioårsperspektivet som 
utgjort grunden i den samhällsekonomiska analysen. 2) Det faktum att det 
föreligger en kostnadsnivå begränsar och styr förstås Bohusläns museums att ta 
fram förslag på åtgärder. Detta speglar återigen hur kulturmiljön är en pjäs på 
en redan (ekonomiskt) definierad spelplan. 3) De förslag som framlagts borde 
förankrats på ett mer demokratiskt sätt, möjligen genom att ta in synpunkter 
från allmänheten för att på så sätt få en bild av hur attityderna till de förestående 
förändringarna är och vad som är viktigt.

Bohusläns museums förslag till kompensation framstår för en utomstående 
som defensivt och inte särskilt kreativt. Bohusläns museum levererar en produkt 
och förslag på åtgärder som ”kan i viss mån den förlorade upplevelsen och siktlin-
jerna kring hamnen och kring Nya Älvsborgs fästning kompenseras.”39 De förslag 
till åtgärder som lämnas är således inte att betrakta som full kompensation av 
den förlust som exploateringen innebär! Beror detta på att den ekonomiska 
ramen redan är satt och den begränsar möjligheterna? Eller är det så att det 
som skiner igenom i stället är att det inte går att fullt ut kompensera de skador 
som exploateringen medför? Om det senare är fallet gäller detta då endast för 
fallet Lilla Aspholmen eller är detta något som gäller alla kulturmiljöer?

Kompensation
Som nämndes inledningsvis har det inom projektet Kompensationsåtgärder och 
styrmedel inom kulturmiljöområdet skrivits ett flertal arbeten som belyser bak-
grunden till kompensationsbegreppet, de lagliga förutsättningar och möjliga 
sätt att tillämpa kompensation. En av de modeller för kompensationsåtgärder 
som redovisas är:40

38  Swedberg 2014 samt Swedberg 2015 (i denna antologi).
39  Bakunic Friden & Toreld 2013:5.
40  Grahn Danielsson, Rönn och Swedberg 2014.
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Figur 1. Modell över fyra kompensationsåtgärder, Grahn Danielsson, Rönn och Swedberg, 
2014, som bearbetats vidare i projektet.

Modellen i figur 1 visar på ett förenklat sätt fyra tänkbara strategier för att 
återskapa värden efter en förlust i samband med ett intrång i en kulturmiljö. 
När kompensation blir aktuellt så har ett värde av någon art påverkats och 
det finns behov av att ersätta det genom en kompensation. De strategier som 
redovisas ställer krav på att den som lämnar förslag på kompensation dels på ett 
tydligt kan definiera vilket värde som går förlorat/skadas, dels kan argumentera 
för hur kompensationen är av sådan art att den går att jämställa med skadan. 
Trots att det föreligger utrymme i lagen till kompensation inom kulturmiljöer 
är det ett relativt ovanligt tillvägagångsätt. 

Jag vill hävda att en delförklaring till detta handlar om att vi som är profes-
sionella inom kulturarvssektorn har vårt fokus på bevarande och att vi på olika 
sätt i våra olika yrkesroller driver frågan om bevarande och skydd så långt det 
går men har svårt att lyfta oss till en diskussion om kompensation då vi är fast 
i ett synsätt där värdet av miljöer är knutet till platsen och lämningars fysiska 
beständighet. För många är en skada liktydig med en oåterkallelig förlust. 
Samtidigt accepterar vi den uppdragsarkeologiska praktiken. Som tidigare 
framförts är inte en arkeologisk undersökning att betrakta som kompensation, 
men som exempel på att bevara/skapa värde är den intressant. Den arkeolo-
giska undersökningen som utförts med stöd av KML har till syfte att på ett 
så bra sätt som möjligt bevara lämningen som tas bort genom dokumentation 
och insamling av artefakter. Ovan benämns detta som ett bevarande ex-situ. 
I modellen som redovisas i figur 1, ligger den arkeologiska undersökningen 
inom rutan samma värde på annan plats. Det finns således strategier inom 
kulturmiljösektorn som skulle kunna vara till hjälp vid en diskussion kring 
kompensation. Det förslag avseende Lilla Aspholm som i korthet berördes ovan 
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hamnar just i denna kategori, där förlorade siktlinjer och upplevelser flyttas 
från in situ till ex situ i form av filmatisering och där arkivmaterial från olika 
arkiv och andra kontexter skapar en berättelse om hur området sett ut och 
förändrats i form av levande bilder.

En möjlighet till förändring?
I detta bidrag har jag hävdat att arkeologer blivit allt mer distanserade från 
diskussioner kring bevarande och mer fokuserade på systematisk destruktion. 
Jag har också framfört att preciseringen av värde och autenticitet är flyktigt och 
ständigt omförhandlas. Vidare har jag antytt att förlust av fysiska lämningar 
inte nödvändigtvis behöver betyda att de är förlorade; ett kulturarv är förlorat 
först när människor inte längre bryr sig eller minns.41 Hur går vi då framåt?

Om det är så att värde, autenticitet och förlust är relativa och kontextbundna 
begrepp så krävs en demokratisering av kulturmiljösektorn. Det finns idag en 
uppdelning mellan lekman och expert, expertisen inom kulturarvssektorn 
har en närmast oinskränkt makt över tolkningen (skapandet) av förhistorien 
och kulturarvet och därmed makten över samhällets kollektiva minne.42 En 
diskussion om hur människor själva kan ges möjligheten att forma sina egna 
kulturella identiteter och som inte reduceras till att handla om att legitimera 
kulturarv och identiteter utan också att kritiskt granska och ifrågasätta dem 
utifrån vilka värdemönster de skapas måste initieras.43 En sådan diskussion 
måste också ta sin utgångspunkt i att ifrågasätta kulturarvssektorns auktoritära 
roll. Det är då viktigt att man inte upprepar det misstag som gjordes i arbetet 
med Agenda K då universiteten exkluderades.44 En demokratisering av sektorn 
skulle kunna bidra till att förståelsen för värde och autenticitet ökade genom att 
de preciseras i samtiden av det omgivande samhället. För att kulturmiljöarbetet 
i framtiden skall fungera krävs förändringar sannolikt både vad gäller de lagar 
som styr vårt arbete men också mentalt och ideologiskt. Kulturarvssektorn 
har länge riktat in sig på bevarandeverksamhet och värderat kulturarv utifrån 
dess ”självklara” värde och gjort det till symboler för en gemensam nationell 
historia.45 Är det dags att nyansera bevarandediskursen?

41  Lowenthal 1998, Holtorf 2014.
42  Borg 2015:19, Gustafsson & Karlsson 2002:113.
43  Svensson 2006:176.
44  Holtorf 2006:50.
45  Holtorf & Fairclough 2013:200, Borg 2015:16.
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Kategori Bevarande Brukande 

Artefakter Ses som färdiga och statis-
ka vid tiden då de tillver-
kats – ska sedan bevaras 

Ses som uttryck för fortgå-
ende processer där samma 
artefakter ges olika mening i 
olika tider 

Artefakters livscykel Har en början och ett slut Livcykeln dikteras av hur 
människor brukar artefakter, 
nya brukandeformer ger 
artefakter nytt liv 

Arkeologiska läm-
ningar 

Är rester av dåtidens 
människor och material 

Är temporära rester som 
människor och material 
lämnar efter sig fortgående 
kulturprocesser 

Befintlighet av 
det förflutna i det 
samtida 

Lämningar från det för-
flutna som kan dateras 

Är ett uttryck för att tiden 
går vidare, har en historia 

Kulturarv Dikteras av förstörelse 
och förlust (måste därför 
bevaras) 

Utvecklas ständigt och får ny 
innebörd i nya kontexter 

Figur 2. Modell över hur bevarande och brukande/kulturarvet som process samspelar. Borg 
2015:23 (efter Holtorf 2014:7)

Figur 246 visar hur kulturarvet också kan ses som en process som ständigt 
utvecklas och inte är låst i tid. De två perspektiven samexisterar idag inom 
sektorn men ges inte samma utrymme då vår lagstiftning bottnar i bevaran-
destrategin. Att se vårt kulturarv som temporärt är inte detsamma som att 
nedvärdera det eller hävda att det inte skall bevaras eller skyddas. I stället kräver 
en sådan syn att vi diskuterar kring värdet och förändringar av värdet med det 
omgivande samhället. En ökad demokratisering kan således vara ett sätt att 
bistå sektorn med att definiera värde och autenticitet utifrån föreställningar som 
inte endast bottnar i att en lämning är gammal utan också i vad den betyder 
för de som lever och brukar den idag.

Ett annat sätt att radikalisera vårt sätt att arbeta med kulturarv är att släppa 
vårt fokus på den fysiska platsen och fundera över en större helhet. När vi kom-
mer till en punkt där ingrepp i en miljö är ett faktum vore det intressant om vi 
kunde växla från bevarande till skapande. I figur 1 ovan där fyra strategier för 
kompensation redovisas utgörs de två nedre av att skapa annat värde på samma 
plats respektive annat värde på annan plats. De här två alternativen inbjuder till 
helt nya sätt att tänka kring kulturarv. Poulios har hävdat ”Conservation should 

46  Borg 2015:23 (efter Holtorf 2014:7).
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move towards a completely different context of understanding and safeguarding 
heritage: shifting the focus from protection towards creation.”47 Ett sådant synsätt 
skulle tvinga fram en diskussion kring värde, autenticitet och förlust som har 
potential att lyfta betydelsen av kulturarvet till nya nivåer.

Systematisk destruktion, värde, förlust och kompensation är begrepp och 
praktiker inom kulturarvssektorn som pågår och används på olika sätt och som 
påverkar de kulturarv och kulturmiljöer som finns runt omkring oss. Ett sätt att 
lyfta kulturarvets betydelse(r) är att på allvar reflektera över dessa begrepp och 
praktiker. En väg framåt är en ökad demokratisering och problematisering av 
verksamheten som bryter upp en del av de hierarkiska och kulturkonservativa 
attityder som fortfarande existerar som oreflekterade praktiker48. Näst efter 
demokratisering är det nödvändigt att sektorn reflekterar över bevarandeprakti-
ken och på allvar arbetar för en mer tidsenlig syn på kulturarv där det också ges 
utrymme för kulturarv som en process.49 Ett steg på vägen från att enbart bevara 
och skydda kan vara att fokusera på skapande dels genom att problematisera hur 
våra strategier för bevarande skapar kulturarv, dels genom att när tillfälle ges, 
faktiskt våga föreslå annat värde på annan eller samma plats. I kontexten Lilla 
Aspholmen skulle detta exempelvis kunnat leda till satsningar på kulturmiljö 
i Göteborgs ytterområden, varaktiga dialoger med allmänheten eller skapan-
det av helt nya arenor för diskussion och demokratisering av kulturarvet. I ett 
sådant scenario skulle den beslutade degraderingen av kulturmiljön runt Nya 
Älvsborg utgöra grunden för ett offensivt helhetsfokus där kulturarvssektorn 
står vid rodret tillsammans med brukarna och skapar samtidens kulturarv.
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ABSTRACT

The workshop was arranged as part of the conference ‘Kulturkompensation’ (compen-
sation measures in cultural heritage management). Altogether 17 persons took part, 
including the workshop leaders Peggy Lerman and Stig Swedberg. The other partici-
pants came from cultural heritage institutions such as The National Heritage Board; 
The National Board of  Housing, Building and Planning; The County Administrative 
Board; there were also consultants and people from municipal administration. Stig 
Swedberg commenced the workshop by giving a short summary of the case Lilla 
Aspholmen. Thereafter, Peggy Lerman provided an orientation of the basic para-
graphs of law involved in the case and the praxis of these. The main issues discussed 
during the workshop: The procedure of the planning process, appraisal of supportive 
information and degeneration of the cultural heritage.

The participants agreed that the planning process in the case of Lilla Aspholmen had 
been correctly carried out. However, they considered that the process contained major 
problems. It had not been properly presented and substantiated among the parties and 
a state of imbalance had thus arisen between them. Furthermore, the group questioned 
whether the extensive degeneration of the cultural heritage in this case was compatible 
with the objectives of the law. The imbalance between the parties is also reflected 
in the different descriptions of the conflicting plans of national interest in the area. 
The account of the cultural heritage of the area was brief and the information was 
outdated, whereas the information about the industrial plans for the area consisted 
of a newly written forty-page report.  Supportive data on which decisions were based, 
an analysis of public finances, shows that all the investigated alternatives would have 
been profitable. The group agreed that this had not been taken into consideration. In 
such a case, an alternative causing damage to the area of national interest should not 
be given permission to continue. 

To come to terms with these shortcomings of the process, the participants proposed 
the following measures: A general or regional plan concerning cultural heritage; the 
opening and guiding paragraphs and paragraph 3:6 of the Swedish Environmental 
Code need to be changed and improved; and the fact that the Landscape Convention 
entails an adjustment of laws in order to be applied. 

One summary of the workshop was; the interpretations of laws and regulations ought 
to be adjusted with endorsement in the political as well as the public spheres and arenas. 
However, the workshop still leaves us with a feeling that some of our laws stand for an 
outdated and unsustainable approach. A paradigmatic shift, based in the realisation 
that the resources of our earth are limited, is necessary. Applying the ideas of the 
Landscape Convention might be a successful starting point in such a change of view. 

Key words: Compensation measures in cultural heritage, analysis of public finances, 
Landscape Convention, cultural heritage programme. 
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Workshop om ekonomiska  
och juridiska styrmedel 
utifrån exemplet Lilla Aspholmen
Stig Swedberg

Syfte
Denna text diskuterar erfarenheter från en workshop som ingick i en konferens 
2014 om kompensation vid exploatering av natur- och kulturmiljöer. Syftet 
med workshoppen var att inbjuda konferensdeltagare till ett samtal om kom-
pensation i lagstiftningen och i praktiken. Vi ville diskutera två begrepp som 
framstod som avgörande för resultatet i fallet Lilla Aspholmen: Degenerering 
av kulturmiljön respektive värderingen av beslutsunderlag. En viktig fråga som 
uppstod under workshoppen var vad som behöver förändras i processen för att 
uppnå en jämbördig status för kulturmiljön gentemot exploateringsintressen.

Frågeställningar inför workshoppen:
Hur har planprocessen bedrivits
Värdering av beslutsunderlag
Degenerering av kulturmiljön 
Tillämpliga lagrum

Förutsättningar
Anmälan till workshoppen kunde göras på konferensens hemsida från juni 2014 
till 15 november 2014. Deltagandet var satt maximerat till 20 stycken. De som 
anmälde sig fick tillgång till ett inläsningsmaterial. Den 15:e november var tio 
personer anmälda till workshoppen. Workshoppen ägde rum den 2:e december. 
På själva konferensen anmälde sig ytterligare fem personer. Totalt deltog 17 
personer inklusive de två workshopledarna, Peggy Lerman och Stig Swedberg.

Deltagarna var konsulter samt anställda inom kommun, länsstyrelse res-
pektive statliga verk. De fördelade sig enligt följande:

Konsulter 5
Kommun 6
Länsstyrelse 2
Statligt verk 2 
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Den geografiska spridningen omfattade västra, östra och södra Sverige. Av 
dessa kom tio stycken från Göteborg. Konsulterna var planeringsarkitekter 
och en biolog. De kommunala tjänstemännen var antikvarier och en biolog. 
Länsstyrelsetjänstemännen representerade var sin kulturmiljöenhet. De stat-
liga verken som var representerade var Riksantikvarieämbetet och Boverket. 
Deltagarna delades in tre grupper där konsulter och kommunrepresentanter 
ingick i samtliga.

Förförståelsen bland deltagarna kan förmodas variera eftersom de på kon-
ferensen tillkomna inte hade läst instuderingsmaterialet, fallstudien Lilla 
Aspholmen och en genomgång av regelverken vid kompensationsåtgärder.1 
Det framkom vid diskussionerna att det varierade i hur stor grad de föranmälda 
hade läst materialet varför skillnaden på förkunskaper i praktiken kanske inte 
var så stor. En annan källa till varierande förförståelse var att deltagarna från 
Göteborg kan tänkas vara mer insatta i fallet än övriga. Även bland dessa visade 
diskussionerna att förförståelsen varierade mellan deltagarna. 

Konferensen dokumenterades med inspelning av helgruppsdiskussioner samt 
anteckningar. Den följande presentationen bygger alltså på de redovisningar 
och diskussioner som skedde i helgrupp.

Bakgrund
Workshoppen var en del av konferensen Kulturkompensation.  Den anordnades 
eftersom vi bedömde att det fanns behov av ett forum att diskutera kompen-
sationsåtgärder i praktiken.  

Fallet Lilla Aspholmen

Praktiken i detta fall var planprocessen för utvecklingen av Göteborgs hamn 
och frågan om exploatering av Lilla Aspholmen, figurer 1 och 2. Processen 
inleddes av Göteborgs Hamn AB (GHAB) i slutet av 1990-talet. Huvudfrågan 
för workshoppen gällde vägningen av de två riksintressena Göteborgs hamn 
respektive Nya Älvsborg. Lilla Aspholmen utgör en del av Nya Älvsborg, som 
är ett riksintresse för kulturmiljövården. Fallet presenteras som bakgrund för 
workshopdeltagarna. De som anmält sig hade också fått inläsningsmaterial. 
Fallet har dessutom varit grund till en workshop under hösten vid Göteborgs 

1 Inläsningsmaterialet bestod av: Kompensation för kulturmiljöintresse av Peggy 
Lerman samt Fallstudie: Lilla Aspholmen av Stig Swedberg. Båda i: Kulturarv i 
samhällsplaneringen – Kompensation av kulturmiljövärden, 2014, Red: Benjamin Grahn 
Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg.
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universitet genom Tony Axelsson.2 Detta material kompletterar och fördjupar 
den här presenterade bakgrunden.

Figur 1. De viktigaste platserna som behandlas i texten är namngivna på kartan. 

Huvudsakliga händelser/ handlingar i processen:
GHAB:s Generalplan        1999
ÖP Göteborg           1999
Samhällsekonomisk analys       2004
FÖP Ytterhamnen, utställning       2004
Granskningsyttrande länsstyrelsen     2005
FÖP Ytterhamnen, antagen      2006
Riksintresset Göteborgs Hamn      2009
Detaljplan hamnutvidgning vid  Lilla Aspholmen, samråd  2009
Avtal om kompensation GHAB  –  Länsstyrelsen    2009
Avtal om kompensation GHAB  –  Göteborg  Stad   2012
Detaljplan hamnutvidgning vid Lilla Aspholmen, antagen    2014

2 Axelsson, Tony 2015 Systematisk destruktion – värde, förlust och kompensation. I denna 
volym.
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Beslutsmotivering i Fördjupad översiktsplan

Motiv och skäl för utbyggnad inom del av riksintresset (Lilla Aspholmen) är 
bland annat:

• att en sammankoppling av hamnarna (Älvsborgshamnen och 
Arendalshamnen) medför möjlighet till en organisk och verkningsfull 
utbyggnad av befintlig RoRo-verksamhet under nyttjande av redan 
existerande infrastruktur som lokalt ger logistiska, organisatoriska, 
säkerhetsmässiga och ekonomiska fördelar för hamnverksamheten. 
Dessa förhållanden kan även indirekt ge sjötransporter, som mindre 
miljöbelastande transportsätt och konkurrensmässiga fördelar vilket 
kan leda till relativt sett mindre utsläpp.

• att Älvsborgshamnen och Arendalshamnen funktionsmässigt kan 
erhålla en gemensam anslutningspunkt till Hamnbanan och övrig 
infrastruktur.

• att Arendal som attraktivt verksamhetsområde med sitt strategiska 
läge i direkt anslutning till angränsande industrier, kan bibehållas 
och utvecklas vidare med korta avstånd till effektiva och frekventa 
sjötransporter och därigenom relativt små emissioner.

• att den negativa påverkan på den historiska försvarslinjen visuellt sker 
i en omfattning som bör kunna accepteras. Detta p.g.a. att föränd-
ringen av Hisingens södra strandlinje och den tidigare vattenvägen 
norr om Lilla Aspholmen redan är bruten genom utbyggnaden av bl.a. 
Älvsborgshamnen. Vidare att den visuella påverkan från fästningen och 
från fartyg är marginell, vilket belyses i analysen av landskapsbilder.

• att möjlig utbyggnad på del av Lilla Aspholmen redan lagts fast i gäl-
lande detaljplan.

Sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv bedöms att nackdelarna för riks-
intresset Älvsborgs fästning, med att del av den historiska försvarslinjen samt 
att Lilla Aspholmen och angränsande vattenområden från biotop- och rekrea-
tionssynpunkt kommer att övertäckas respektive förloras, övervägs av fördelarna 
för riksintresset Göteborgs hamn och den samhällsekonomiska nytta som en 
utbyggnad i detta läge medför.
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Figur 2. Antaget förslag på markanvändning enligt fördjupad översiktsplan för ytterhamns-
området. Källa: FÖP, Göteborgs kommun. 

Fördjupade studier, som tidigare i planeringen aktualiserats, bör genomföras 
i nästa planeringsskede i syfte att kompensera de förluster av bl.a. natur- och 
kulturvärden som blir en följd av hamnutbyggnaden. Kompensationsåtgärderna 
kan exempelvis ske genom att i utställningsform åskådliggöra det historiska 
sambandet mellan staden Göteborg, hamnen och fästningen.

En delfråga som diskuterats i planarbetet är om Lilla Aspholmen bör exploa-
teras i sin helhet eller om holmens höjdparti ska undantas. Kommunens slutsats 
är den, att ett bevarande av höjdpartiet bedöms innebära stora nackdelar för 
hamnverksamheten med avseende på knappheten av terminalytorna mm. Dock 
bedöms denna knapphet av terminalytor inte överväga det kulturhistoriska 
värdet vid ett borttagande av holmens höjdparti.3

Konsekvensanalys
Föreslagen utvidgning av områden för hamnverksamhet i anslutning till 
Älvsborgshamnen/Arendalshamnen påverkar i första hand Älvsborgs fäst-
ning med angränsande Lilla och Stora Aspholmen, som är av kulturhistoriskt 

3 Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Ytterhamnsområdet, Antagen 2006-04-20, 
Stadsbyggnadskontoret.
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riksintresse. Riksintresset Älvsborgs fästning påverkas genom att hamnområdet 
kommer att få en utökad dominans: detta till följd av att Lilla Aspholmen explo-
ateras samt att den historiska försvarslinjen mot Hisingen till viss del försvinner.

Kommunen bedömer utifrån bestämmelserna i miljöbalken 3 kap §10 att 
exploateringen av Lilla Aspholmen är den långsiktigt sett bästa lösningen för 
de oförenliga ändamålen som bevarande kontra en exploatering innebär. Skulle 
det på mycket lång sikt finnas skäl och behov av att tydliggöra Lilla Aspholmen 
efter att området nyttjats för hamnändamål kan holmen grävas fram eftersom 
den kommer att övertäckas och ligga under hamnplaneytan. GHAB har i och 
med detta ingrepp tagit på sig ansvaret att åskådliggöra det historiska samban-
det mellan Göteborg och Älvsborgs fästning, exempelvis genom en permanent 
skärmutställning för allmänheten.

Det fortsatta planeringsarbetet kommer att klarlägga i vilken form kompen-
sationsåtgärder ska vidtas som tydliggör det historiska sambandet vid Älvsborgs 
fästning och som går förlorat vid utbyggnad av hamnanläggningen i anslutning 
till Älvsborgs-/Arendalshamnen.4 

När beslutet om kompensation av skada på kulturmiljön fattades i april 
2006 fanns två huvudsakliga beslutsunderlag avseende kulturmiljön. Det var 
den samhällsekonomiska analysen samt den kulturhistoriska miljökonsekvens-
beskrivningen.

1999-05-21 Kulturhistorisk miljökonsekvensbeskrivning - underlag för 
bedömning enligt Miljöbalken 3 kap 6§, framtagen av Bohusläns museum. 
I denna påtalas att hamnen har fått ett provisoriskt tillstånd till kajplats i 
Älvsborgshamnen och att alla remissinstanser är överens om att denna skall 
ersättas med kaj på annan plats. Förståelsen av 1600- och 1700-talets för-
svarslinje kräver öppna vattenytor runt holmarna och befästningspunkter på 
land för att till fullo kunna förstås. Det landskap som finns idag (1999) är 
även det av stor betydelse för förståelsen av området. Riksintresset har ett stort 
pedagogiskt- och upplevelsevärde. Planstruktur 3 förordas då den lämnar det 
funktionella och mentala landskapet orört. Den ökade trafiken kommer även 
i detta förslag att påverka miljön negativt. En utbyggnad på Stora Risholmen 
och Hjärtholmen bedöms vara att föredra då dessa redan är hårt exploaterade. 

4 Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Ytterhamnsområdet, Antagen 2006-04-20, 
Stadsbyggnadskontoret.
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Samhällsekonomisk analys
Påverkan på riksintresset för kultur ingår inte i beräkningen: Genom att pris-
sätta så många effekter som möjligt för de sex alternativen, men att avstå från att 
prissätta intrånget på Lilla Aspholmen och anslutande vattenområde, fås indirekt 
värdet av att bevara eller exploatera Aspholmen. Analysens slutsats: Samtliga 
alternativ visar på mycket god samhällsekonomisk lönsamhet.

Tabell 1a och 1b. Samhällsekonomisk analys redovisad i tabellform. Källa: Samhällsekono-
misk bedömning av utredningsalternativ förRoRo-verksamheten i Göteborgs ytterhamnsom-
råde, SWECO VBB.

Degradering av kulturmiljön
Hamnens provisoriska tillstånd till kajplats i Älvsborgshamnen tas upp i ytt-
rande av länsstyrelsen samt i kulturhistorisk miljökonsekvensbeskrivning av 
Bohusläns museum.  Övriga tidigare gjorda ingrepp nämns i yttranden från 
länsstyrelsen. I kommunens planer tas de tidigare gjorda ingreppen upp endast 
för att stärka argumentationen om att dessa har degraderat kulturmiljön så att 
dess värden är förminskade. 

Tillämpliga lagrum
Efter denna inledande beskrivning av fallet gav Peggy Lerman en orientering 
om de grundläggande lagrummen som berörs och praktiken runt dessa.  De 
styrande lagarna är i detta fall Plan och bygglagen (PBL) samt Miljöbalken 
(MB). Betydelse har också Landskapskonventionen, som anses uppfylld genom 
bland annat PBL och MB. Under stora delar av processen var konventionen 
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ännu inte införd. Även idag är det blygsam tillämpning av landskapskonven-
tionen i svensk planeringspraxis.5  

Oavsett lag är den grundläggande principen att planeringen av projekt och av 
planer ska sträva mot hållbarhet, det vill säga med hänsyn även till miljö och det 
syftar på såväl natur som kultur. Hur hänsyn ska visas, skiljer sig dock åt mellan 
lagarna. I PBL syftar planeringen till att hitta samlat lämplig utformning för att 
uppnå hållbarhet. I MB passar bättre ordet prioritet, eftersom hälsa och miljö 
ska prioriteras i bedömningen av rimlig hänsyn. Men trots MB:s prioritering 
av miljö finns inte krav att resultatet ska bli bra för miljön, det vill säga trots 
rimlig hänsyn kan det ändå kvarstå negativ påverkan på miljö. 

Denna skilda beslutsgrund påverkar förutsättningarna för kompensation. I 
PBL är det en politisk bedömning av samlat lämplig hänsyn till olika intressen. 
Lagen utgår på så sätt från att några intressen vinner och andra förlorar och det 
ger inget incitament till kompensationsåtgärder för de intressen som förlorar. 
Däremot ger dilemmat i MB, med prioritet av miljöintressen men acceptans av 
återstående påverkan, anledning att väcka frågan om kompensation vid skada 
på kulturmiljön. Där finns en generell bestämmelse (16 kap 9 §) om möjlighet 
att kräva kompensation vid skada på allmänna intressen. 

P
o
l 
i
t
i
k

P
l
a
t
s

Sträva mot hållbarhet 

Hänsynsmodell ”lämplig” - PBL 

Hindra oacceptabel kvalitet 

2 

bebyggelsestruktur 
natur      kultur  

jämställdhet   konkurrens 
mellankommunal samordning  

försvar  klimatanpassning  
 
 

och många fler intressen 

Hänsyn PBL 2 kap 
Lämpligt med tanke 
på allmänna och 
enskilda intressen. 
 
Inte komp för intrång 
i allm eller ensk intr. 

Figur 3a och 3b. Hänsynsmodeller för PBL respektive MB: Källa Peggy Lerman.

I detta fall diskuterar vi emellertid inte denna ordinarie hänsynsbedömning, 
utan två konkurrerande riksintressen. Reglerna om den situationen finns i MB 
(3 och 4 kap) och gäller även för PBL. Reglerna innebär följande:

Om ändrad markanvändning kan påtaglig skada ett riksintresse, trots att 

5 För ett resonemang om problematiken med införandet av konventionen i Sverige se 
exempelvis: Lerman, Peggy 2006 Landskap i svensk rätt. 
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rimlig hänsyn visas, ger det ett principiellt förbud mot förslaget. Resultatet 
blir oacceptabel kvalitet. Det finns emellertid ett undantag om konkurrensen 
gäller två riksintressen och då ska det göras en avvägning mellan de i lagen 
jämställda intressena. Det intresse väger tyngst som innebär långsiktigt bäst 
hushållning med marken med tanke på sociala, ekologiska, kulturella och 
samhällsekonomiska faktorer. Skulle det vara långsiktigt bäst att ändra mar-
kanvändningen är det, i detta fall, lagligt för hamnen att påtagligt skada riks-
intresset för kulturmiljövården.

Figur 4. Avvägning av riksintressen i Miljöbalken. Källa: Peggy Lerman.

Den generella möjligheten till kompensation kan också användas för påtagligt 
skadade riksintressen (MB 16 kap 9 §). Om riksintressekonflikten avgörs av 
regeringen (M 17 kap) finns även en möjlighet att använda specialregler för 
tillåtlighetsprövning (MB 17 kap 7 §). För vissa beslut finns dessutom speci-
albestämmelser om kompensation, t.ex. dispens från reservat och tillstånd att 
skada Natura 2000.

Figur 5. Lagrum för att hindra oacceptabel kvalitetsnivå. Källa: Peggy Lerman.
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Frågor
Inför diskussionerna i workshoppen skickade vi med följande allmänna frågor: 

• Vilket intrång återstår, det vill säga vilken försämring av kvalitet kan det 
handla om jämfört med nollalternativ?

• Vilken framtida kvalitet är antaglig utan projektet?

• Vilken kvalitetsnivå godtas genom tillståndet?

• Egenskaper förändras, hur då, på lång sikt?

• Hur kan egenskaperna stärkas på lång sikt?

• Vilka möjligheter finns att få bättre kvalitet?

• Hur mycket bättre kan det bli? 

Gruppdiskussioner
Grupparbetena startade med en utvärdering av själva planprocessen i fallet 
Lilla Aspholmen, såsom den var känd för deltagarna. Därefter diskuterades 
värdering och hantering av de två, i denna fråga, viktigaste beslutsunderlagen; 
den kulturhistoriska miljökonsekvensbeskrivningen respektive den samhällse-
konomiska analysen. Gruppdiskussionerna avslutades med runda om vad som 
kunde gjorts annorlunda och hur ett framtida fall kan hanteras.

Planprocessen
Det har varit en utdragen process, med mycket omtag. Folk och kunskap har 
bytts ut. Det har varit svårt att behålla kontinuiteten i projektet. Planeringen 
utvecklades till en uthållighetstest. I detta fall är det hamnen som haft mest 
kontinuitet och som också varit den part som vunnit på den utdragna proces-
sen. Detta har haft påverkan på frågan om underlagen, i en pågående process 
är det svårt att säga när ett underlag är föråldrat och måste förnyas. Kvaliteten 
på underlaget är lättare att fastställa om en process avbryts och sedan tas upp 
igen.  Medborgarna är osynliga i processen. Hamnen är en stor och tung part.  
Trots att det finns mycket att förbättra har planprocessen ändå gått juste till. 
Frågor vi skickar vidare från workshoppen är: Hade det gått att förankra proces-
sen bättre lokalt? Hur är det möjligt att i planeringen undanröja obalans mellan 
parterna? Hur hanteras förhållandet att styrelseledamöter i hamnen också är 
med i de politiska nämnderna? Hur långt kan planeringen gå i degraderingen 
av kulturmiljön utifrån gällande målformuleringar i PBL, KML och MB? 
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Beslutsunderlagen
Riksintressebeskrivningen för området är såväl föråldrad som kortfattad. 
Den borde ha setts över. Ett initiativ till översyn borde ha tagits för att för-
tydliga och förändra beskrivningen. En kritisk granskning av existerande 
underlag borde vara ett steg i processen. Den nya Riksintressehandboken från 
Riksantikvarieämbetet är en hjälp i fall som detta, och vid kommande plane-
ringsprocesser. Ordens styrande betydelse diskuterades, om ett underlag skrivits 
i en annan situation kan de uttryckta värdena vara irrelevanta för den aktuella 
processen. Den samhällsekonomiska analysen visar att samtliga alternativ ger 
en mycket god lönsamhet, vilket leder till kritiska frågor om hur riksintressena 
vägts mot varandra i planeringen. Var det verkligen motstående intressen mel-
lan bevarande/kulturmiljö och exploatering/hamnen när samtliga tre utredda 
alternativa utbyggnader ändå ledde till samhällsekonomisk nytta? Under dessa 
förutsättningar borde inte ett alternativ som ger skada på ett annat riksintresse 
ha getts tillstånd. Hur mycket kraft har egentligen lagts på att minimera skadan 
utifrån kulturmiljön som riksintresse?

Kulturmiljön
Vad vill kulturmiljövården med kulturarvet? Hamnen var en måldriven aktör 
med en tydlig målformulering och problemlösning. Kan kulturmiljön lära av 
det? Vad vill kulturvården med kulturarvet? Kulturmiljön behöver en egen 
generalplan. Kan kulturmiljöinstansernas aktörer använda befintliga planer 
och program och utveckla dem vid exploateringar? Behövs en sammanställ-
ning av gjorda underlag och en omvärdering av dem inför varje ny kommande 
exploatering? Det räcker kanske med att denna översyn görs i samband med 
aktualisering av översiktsplan. Det viktiga är att kulturmiljöstrategin är aktu-
aliserad med hänsyn till nya hot mot kulturmiljön oavsett när de uppstår. Efter 
det kan planerare ta ställning till om det behövs nya underlag för en avvägning 
av intressen. 
 
Avslutning och eftertanke
Frågan om hur den samhällsekonomiska analysen bedömts skavde i workshop-
diskussionerna. Varför utnyttjades inte möjligheten att göra en samhällseko-
nomisk nytta som tillgodosåg båda riksintresseområdena? Den avslutande 
diskussionen kom framförallt att handla om obalansen mellan parterna, om den 
skall regleras och i så fall hur. Tanken på en neutral part dök upp. En neutral 
part, kunde vara Riksantikvarieämbetet eller ett regionplaneringsorgan. Andra 



214

menade att det viktiga är att (PBL-) processen tydliggör de olika intressenter-
nas intentioner. Det är viktigt att tro på den demokratiska processen; att lyfta 
fram frågor och fakta i ljuset och diskutera. Västerås och Västervik lyftes fram i 
diskussionen som bra exempel på kommunalt arbete med integrerad planering, 
men får medborgarna något inflytande?

Enligt flera workshopdeltagare är det viktigt att väga andra aktörer och 
näringar mot exploateringsintresset. Berörda intressen måste också aktiveras 
för att avvägningen ska bli rättvis och långsiktigt hållbar. Använd informella 
spelplaner och berätta vad det är för en plats. Ge plats för känslor och värdering-
ar. Vilken funktion har riksintressebeskrivningen haft i fallet, vilken funktion 
bör den ha och vad kan riksintressen få för funktion i framtiden? Höj blicken, 
planeringen berör inte bara lokalt utan även omlandet, i detta fall skärgården, 
älvdalen och kringlandet.

Fallet Lilla Aspholmen väcker frågor om kulturvärdet Var det den striden 
som skulle tas eller handlar det om en annan fråga? Är värdet snarare hamnens 
kulturhistoria? Vilken historia är mest laddad med betydelse? Berätta den 
historien och fånga intresset för kulturmiljön hos allmänheten.  

Var går gränsen för påtaglig skada av riksintressen, var ytterligare en annan 
fråga som fallet aktualiserade hos workshopdeltagarna. Kumulativa effekter 
av gjorda och planerade ingrepp måste vägas in i bedömningen, annars utgör 
varje ingrepp i eller nära en kulturmiljö en fortlöpande degradering. Risken 
är annars att även en framtida exploatering får ok att genomföras inom eller i 
närområdet med hänvisning till områdets värden redan är skadade.

Vad behöver göras?

• Det behövs en generalplan/regionala målprogram för kulturmiljön.

• Utbildning av handläggare om att använda MB för att hävda kultur-
miljön.

• Förändring av MB 22:6, vilken anger vilka verk/myndigheter som får 
föra talan för att tillvarata miljöintressen. RAÄ borde vara med här för 
att MB ska kunna hävda kulturmiljöintressena korrekt.

• Portalparagrafen i MB och MB 3:6 första stycket behöver förändras 
och utvecklas så att skada inte tillåts på kulturmiljön.

• Landskapskonventionen innebär att lagar måste anpassas så att den 
kan tillämpas. 
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Reflektioner efter en workshop  
En fråga som blev tydlig i arbetet med fallstudien om Lilla Aspholmen var den 
stora betydelsen som tillmättes den samhällsekonomiska analysen, lika tydlig 
var frånvaron om debatt om vad den egentligen resulterade i. Vi bortser här 
ifrån frågor om vilka beräkningsmodeller som användes och vad det egentli-
gen betydde att vare sig natur-eller kulturvärden räknades in i analysen. Det 
framgår tydligt av analysen att samtliga studerade alternativ är samhällseko-
nomiskt lönsamma. Detta faktum analyserades aldrig, istället fokuserades på 
hur mycket mer lönsamt det är att förstöra natur- och kulturmiljöer. Under 
workshoppen ställdes därför frågan om inte planeringen innehåller en felaktig 
avvägning mellan riksintressena. Analysen visar ju att båda riksintressena kunde 
tillgodoses med en samhällsekonomisk vinst som resultat!

Detta leder över till planprocessen och hur frågan om avvägning och kom-
pensation hanterades. Även om workshopdeltagarna nog ansåg att det var en 
korrekt process fanns det problem. Det främsta utgjordes av det ojämna styrke-
förhållandet mellan parterna. För att uppväga hamnens stora tyngd i processen 
efterlystes en tredje part. Workshopdeltagarna lanserade två förslag på tredje 
part. Det kan dels vara en intervenerande myndighet, exempelvis RAÄ, eller 
ett regionalt organ, dels aktiverade medborgare som ges inflytande i processen. 
Kulturmiljörepresentanter kan locka människor, men även verksamheter, att 
aktivera sig genom att berätta fängslande historier eller genom att visa på hur 
projektet kan påverka möjligheter för andra att bedriva och utveckla sina verk-
samheter. Det är fina förslag men de ändrar inte faktum att det råder ett ojämlikt 
förhållande mellan parterna. För att ändra maktbalansen behöver påverkansmöj-
ligheterna i planeringen legaliseras. Det kan delvis ske genom den lagändring 
som föreslås ovan (MB 22:6) där Riksantikvarieämbetet ges möjlighet att föra 
talan för att hävda kulturmiljöintressen. Det skulle också kunna ske genom att 
göra samrådet med kulturmiljöorganisationer mer formaliserade. Eftersom dessa 
är ideella organisationer är det rimligt att de ges en ekonomisk ersättning för sitt, 
välbehövliga, engagemang i plan- och processfrågor. Om vi antar att det fram-
förallt är hembygdsföreningar som kommer att driva kulturmiljöfrågor kunde 
medel avsättas till regionala tjänster som kan hjälpa de lokala föreningarna att 
delta i samråden på ett konstruktivt sätt. För att fånga upp verksamheter skulle 
en liknande princip kunna gälla samhällsföreningar.

Ett annat problem som workshoppen var rörande eniga om var att kulturmil-
jön med nuvarande praxis tillåts degraderas, bland annat eftersom skada inte 
behöver ersättas fullt ut enligt MB. Det är därför angeläget med en lagändring 
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så att skada på miljön ersätts till fullo. Det finns dock mycket att arbeta med i 
dagens praxis. Kumulativa effekter av redan gjorda ingrepp, degraderingar av 
kulturmiljön, tas sällan upp vid värderingen av kulturmiljön och nya ingrepp. 
Istället används ett redan gjort ingrepp som argument för att göra nya i explo-
ateringen i området.6 Det finns alltså skäl att noggrant bevaka frågan om hur 
kumulativa effekter på kulturmiljön behandlas vid bedömningar av planer, 
program och MKB.7 

Frågan om effekterna på kulturmiljön leder över till hur synen på kultur-
miljön har utvecklats. Från kulturobjekt över kulturmiljö till kulturarv.8 Detta 
tema berör även Tony Axelsson i sitt bidrag i denna volym9. Inom sektorn har 
miljön varit den enhet som diskuterats under flera decennier. Under 2000-talet 
har fokus mer och mer riktats mot kulturarvet, ett vidare och framförallt inte 
lika platsbundet begrepp. Kulturmiljösektorns begrepp har därmed lämnat 
lagstiftningen bakom sig. Även om KML precis bytt namn till kulturmiljölagen 
är det fortfarande i praktiken en objektlagstiftning. Likaså är PBL en tydligt 
platsbunden lagstiftning. Detta gör det svårt att hantera ett mer dynamiskt 
kulturarv inom nuvarande regelverk. Det finns naturligtvis många sätt att 
försöka lösa denna fråga på men jag undrar om inte kravet från workshoppen 
om att lagar måste anpassas efter Landskapskonventionen kan vara ett sätt att 
arbeta vidare med frågan. Tanken bakom och synen på vad som konstituerar 
ett landskap enligt konventionen är nog det som närmast påminner om dis-
kussionen om vad ett kulturarv är.     

Workshoppen visade att det finns mycket vi kan göra idag, bara genom att 
tillämpa existerande lagrum och använda existerande politiska och sociala 
rum. Ändå lämnar jag workshoppen med känslan av våra lagar representerar 
ett föråldrat och ohållbart synsätt. Oavsett om vi pratar om miljö eller arv så 
kan inte dessa reduceras till objekt, och ofta inte heller till enskilda platser. Ett 
paradigmskifte som grundar sig på insikten om att jordens resurser är ändliga 
behövs. Med ett sådant synsätt behöver vi förändra såväl KML, PBL som MB. 

6 Swedberg, Stig 2014 Fallet Lilla Aspholmen. I: Kulturarv i samhällsplaneringen – 
Kompensation av kulturmiljövärden, 2014, Red: Benjamin Grahn Danielson, Magnus 
Rönn och Stig Swedberg.

7 Jämför t.ex. bedömningen av kumulativa miljöeffekter, MÖD i M 9983-04, Värmdö.
8 Nordblad, Julia 2014 Bortom det kvantitativa? Historiska perspektiv på värderingen av 

natur och kultur. I: Kulturarv i samhällsplaneringen – Kompensation av kulturmiljövärden, 
2014, Red: Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg.

9 Axelsson, Tony 2015 Systematisk destruktion – värde, förlust och kompensation, i denna 
volym.
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Att utgå från tankarna i landskapskonventionen kan vara en framgångsväg 
för ett förändrat synsätt.   
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ABSTRACT
From a geographical perspective planning and conservation is a question of limiting the 
access to different spaces. As a consequence the planning process becomes a question 
of the capacity to move through different spatial territories, and also to handle con-
flicts, negotiations and costs when different boundaries are about to be transgressed. 
From such a perspective compensatory action is not a new phenomenon in Swedish 
planning and conservation. Historically the preservation and conservation of nature 
and heritage can be understood as a way to compensate for the increasing exploitation 
of natural resources and modernization. In a contemporary context compensation can 
be seen as a part in a general development toward an increased interest in processes 
rather than objects but also to promote participation and social sustainability. The 
outcomes of all planning actions are however dependent on the particular events of 
the planning process and the development towards process and totality is not unam-
biguous. While the call for totalities has been on the strategic level of law and policies 
there has been relatively little impact on tactical level of planning decisions. The 
conditions for the protection of heritage and nature values have also been challenged 
by the development of contemporary theoretical, political and economic discourses. 
The use of compensation as a method in planning and conservation must be analyzed 
in relation to the classic planning questions regarding who has the right to plan, where 
it can happen, and how it can be carried out. It is therefore also important to discuss 
how compensation changes the circumstances of spatial access. 

Key words: Time-geography, heritage, planning, discourse. 
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Geografiska perspektiv på 
kompensationsåtgärder inom 
kulturmiljövården
Carl Johan Sanglert

Inledning
Den fysiska planeringen och miljövården handlar, ur ett geografiskt perspektiv, 
om begränsningar och tillgängliggöranden av olika rum. Planeringsprocessen 
blir då en fråga om förmågan att röra sig genom olika rumsliga territorier och 
därmed också om att hantera konflikter, förhandlingar och kostnader när 
olika gränser skall överträdas. Ur ett sådant perspektiv är kompensationsåt-
gärder inte något nytt fenomen i svenskt planeringssammanhang och mil-
jövård. Historiskt sett kan skyddet av natur- och kulturvärden tolkas som 
kompensatoriska åtgärder i samband med det framväxande industrisamhällets 
tilltagande utnyttjande av naturresurser och modernisering. I sin nuvarande 
betydelse kan begreppet kompensationsåtgärd däremot placeras in i en gene-
rell utveckling mot ett större helhets- och processorienterat perspektiv, men 
också en strävan efter ökad samhällsintegration och förankring. Utfallet av en 
planeringsprocess är emellertid beroende av när olika åtgärder genomförs i det 
enskilda planeringsförloppet och utvecklingen mot ett ökat helhetsperspektiv 
är inte entydig. Samtidigt som till exempel lagstiftning och paxis ger uttryck 
för en strävan mot ett ökat helhetsperspektiv på kulturarvets materiella vär-
den har helhetsperspektivet fått ett förhållandevis litet genomslag i konkret 
tillämpning. Förutsättningarna för att hävda olika värden har också utmanats 
med utgångspunkt i tongivande samtida teoretiska, politiska och ekonomiska 
tankefigurer. Kompensationsåtgärder som planeringsinstrument måste ställas 
i relation till den fysiska planeringens klassiska frågor rörande vem som äger 
rätten att planera, var det skall äga rum och hur det ska gå till. Det finns 
därför anledning att föra en kritisk diskussion och att försöka tydliggöra hur 
kompensationsåtgärderna påverkar den rumsliga tillgängligheten. 

Planering och miljövård handlar ur ett geografiskt perspektiv om att begrän-
sa och möjliggöra olika möten i landskapet genom rumsliga begränsningar. 
Avgränsningen kan i ett sådant perspektiv betraktas som en fråga om tillgäng-
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lighet, inte bara för det avgränsade området utan för landskapsrummet i sin 
helhet. Utvecklingen av de olika historiebruksperspektiv som ligger till grund 
för att avgränsningarna skall kunna upprätthålls löper i stor utsträckning paral-
lellt med samtida planeringsparadigm.1 Hanteringen av kulturhistoriska värden 
har därför en politisk dimension och måste ställas i relation till planeringens 
och miljövårdens grundläggande frågor kring rollfördelning, lokalisering och 
utförande.2 Utvecklingen av kompensationsåtgärder som planeringsinstrument 
utgör ett exempel på en strävan efter en ökad integrering av kulturmiljövärden 
som samhällsintressen i förhållande till övrig samhällsplanering och miljövård. 
Utvecklingen mot ett ökat helhetsperspektiv på kulturmiljön som samhäll-
sintresse är emellertid inte entydig och samtidigt som ambitionerna om hel-
hetsperspektiv varit tydligt uttryckta under längre tid på strategisk nivå har de 
generellt fått relativt begränsade effekter i konkret tillämpning. Utvecklingen 
av nya planeringsverktyg inom kulturmiljöområdet måste emellertid analyseras 
i förhållande till samtida teoretiska, ideologiska och ekonomiska diskurser. 
Det finns därför anledning att undersöka i vilken utsträckning åtgärder för att 
utveckla planering och miljövård, till exempel genom kompensationsåtgärder, 
ökar förutsättningarna för en hållbar hantering av kulturmiljöns värden som 
planeringsintresse. 

Med utgångspunkt i ett tidsgeografiskt perspektiv3 kommer jag i det följande 
sätta in begreppet kompensationsåtgärder i ett historiskt sammanhang för att 
därigenom belysa olika möjligheter, potentiella problem och utvecklingsbehov. 
Texten tar sin utgångspunkt i ett tidigare forskningsprojekt kring det historiska 
värdets betydelse och funktion i svensk planering och miljövård.4 

Domänperspektivet
Samhällsplanering och offentlig miljövård har en tydlig geografisk förankring 
och rumslig dimension, både i rent konkret fysisk mening och ur ett maktper-
spektiv. I det senare fallet handlar det om vem som har makten (rådigheten) 
över olika ytor. Detta utgör ett centralt perspektiv inom tidsgeografin, ett teo-
retiskt och metodologiskt ramverk för att undersöka landskapet som livsrum.5 

1 jfr Aronsson 2004, Strömgren 2007.
2 jfr Lundgren 1991, s.154, Strömgren 2007, s.72, jfr Grundberg 2000, Anshelm 1995, s.9.
3 jfr Hägerstrand 1985, 1991, 1993, 2009.
4 Sanglert 2013.
5 jfr Hägerstrand 2009.
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Landskapet, eller förloppslandskapet6, utgör då en totalitet i skärningspunkten 
mellan natur och kultur, bortom våra invanda administrativa och akademis-
ka begrepp och avgränsningar.7 Mot bakgrund av rådande lagstiftning och 
uppbyggnaden av myndigheter och institutioner utgör avgränsningarna i detta 
sammanhang ett centralt studieobjekt för att förstå det samtida landskapets 
utveckling. 

Konceptualiserat som ett både socialt och materiellt betingat rum präglas 
landskapets relationer av tre slags begränsningar, eller restriktioner, givna av 
1) olika individers förmåga att enskilt eller tillsammans utföra handlingar, 
2) maktförhållanden mellan olika individer och 3) den fysiska kontakten 
mellan olika företeelser.8 Med individ avses i detta sammanhang även döda 
ting. Sett i ett landskapsperspektiv, i vilket landskapet präglas av bristen på 
utrymme, uppstår olika rum, eller domäner, över vilka olika individer, enskilt 
eller i kollektiv, utövar någon form av inflytande.9 Dessa domäner kan, med 
Hägerstrands egna ord, i ett tidsrumsligt perspektiv enklast förstås som ett 
slags tidrumsliga volymer. 

In time-space, domains appear as cylinders, the inside of which are either 
not accessible at all or are accessible only upon invitation or after some 
kind of payment, ceremony, or fight.10

Vår vardagliga tillvaro är full av sådana domäner som styr vårt beteende i 
olika situationer, kring matbordet, på bussen och på konferensen. Det kan 
till exempel handla om vem som, utifrån kompetens eller tilldelad auktoritet, 
ges rätten att utföra en viss handling på en viss plats, men också under vilka 
förutsättningar olika individer - genom inbjudan, betalning, ceremoni eller 
strid - kan skaffa sig rätten att utföra olika handlingar. Den tidsrumsliga 
domänens gränser kommer därför också att variera i fråga om genomsläpplig-
het från situation till situation11 och får olika betydelser beroende på fysiska 
förutsättningar, erfarenheter och sociala relationer. Med utgångspunkt i det 
tidsgeografiska restriktionsbegreppet är domänen både av social och fysisk 
natur och den tidsgeografiska begreppsapparaten ger därför förutsättningar 

6 Hägerstrand 1993.
7 Hägerstrand 1991, Hägerstrand 1993, Hägerstrand 2009, jfr Sanglert 2013.
8 Hägerstrand 1991, s148.
9 a.a., s.150.
10 Hägerstrand 1991, s.150.
11 Hägerstrand 2009, s.49.
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för att fånga det ömsesidiga beroendet mellan det sociala och det materiella. 
Domänperspektivet kan exemplifieras med en fast fornlämning, ett riksintresse 
eller ett naturreservat12 kring vilka avgränsningen påverka de handlingar som 
äger rum i landskapet. Tillträdet till den enskilda domänen blir då dels en 
fråga om domänens karaktär och dels en fråga om de samhälleliga krav som 
ställs ifråga om kompetenser, yrkesidentiteter och resurstilldelning. Konkret 
handlar det alltså om platsens inneboende egenskaper och vilka grupper eller 
individer som ges förutsättningar att förhålla sig till platsen. Det tidsgeogra-
fiska perspektivet kan därmed kombineras med andra teoretiska perspektiv på 
makt, språk och sociala relationer13 för att fånga samspelet mellan konkreta 
kroppsliga handlingar och samhällets sociala organisation. Detta innebär också 
att domänernas förutsättningar för att upprätthålla sin integritet i förhållande 
till omgivning kommer att förändras i takt med en övergripande samhällsut-
veckling. 

Det tidsgeografiska perspektivet begränsas emellertid inte enbart till frågan 
om enskilda avgränsade objekt och tillgången till rummet är heller inte en fråga 
om statiska styrkeförhållanden. Tematiseringen i det administrativa systemet 
med utgångspunkt i olika intressen har också bidragit till att vardagslandskapets 
sammanhang har tenderat att försvinna i handläggningen av olika värden.14 
Planerings- och miljövårdssystemet måste därför analyseras med utgångspunkt 
i hur olika företeelser samverkar i ett konkret landskap över tid. Utfallet av 
en planeringsprocess i det lokala landskapet är därför en fråga om samverkan 
mellan faktorer på olika skalnivåer.15 Förmågan till handling blir därmed, ur 
ett relationellt perspektiv, inte bara en fråga om var det kan äga rum utan också 
om när, det vill säga i vilken ordning och under vilka ekologiska, sociala och 
ekonomiska förutsättningar, något kan ske. Detta innebär i sin tur att det pla-
nerade landskapets domänstruktur, vid sidan av de fysiska förutsättningarna, 
måste läsas i förhållande till det samtida samhällets diskurser.

Minne, miljö och arv
Begreppet kulturarv betecknar idag det senaste stadiet i en lång serie institu-
tionella begrepp och förhållningssätt som fornminne, kulturminne och kul-
turmiljö. En liknande utveckling kan också skönjas inom naturvården och 

12 Sanglert 2013, s. 204ff, 225f.
13 jfr Whilborg 2011, Sanglert 2013, s.85ff.
14 jfr Hägerstrand 1991, s.43.
15 Hägerstrand 2009.
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begrepp som naturminne och naturmiljö. Gemensamt är att nya begrepp och 
förhållningssätt hela tiden har introducerats med utgångspunkt i en argumenta-
tion om större helhetsperspektiv.16 Arkitekturhistorikern Ola Wetterberg ställer 
sig i sin studie av den moderna monumentspolitiken skeptisk till bilden av en 
närmast genetisk utveckling mot ett ökat miljöperspektiv. Wetterberg menar 
istället att utvecklingen bör beskrivas som en vågrörelse där miljöperspektivet 
istället genomgått olika konjunkturer och framhåller till exempel hembygds-
rörelsens perspektiv under början av 1900-talet som i flera avseenden stod det 
sena 1900-talets miljöperspektiv nära.17 Det bör också framhållas att frågan 
om utvecklingen mot ett ökat helhetsperspektiv på det kulturhistoriska värdet 
kompliceras av att den offentliga hållningen till det förflutna också präglas av 
ett internt kulturarv av nedärvda perspektiv och föreställningar från tidigare 
paradigm, eller med den brittiske geografen David C. Harveys ord ”[a] heritage 
of heritage”.18

Samtidigt som Wetterberg i sin analys, genom att ställa myndighetsutöv-
ningens institutionella utveckling mot till exempel samtida perspektiv inom 
etnologin och samtidens hembygdsrörelser, pekar på något viktigt är det möjligt 
att urskilja en utveckling mot ökat helhetsperspektiv i utveckling av olika juri-
diska institut och planeringsformer. Detta märks tydligast i övergången från 
fornminne till kulturmiljö men finns också, genom betoningen av ett bredare 
samhällsperspektiv och intentionen att även omfatta immateriellt kulturarv, i 
övergången från kulturmiljö till kulturarv. Som avtryck av samtida ekonomiska, 
sociala och ideologiska förhållanden speglar den offentliga hanteringen av kul-
turhistoriska värden också förändringarna i samhällets politiska organisation.

Kulturminne

Den första fornminneslagstiftningen kan, tillsammans med de geometriska 
jordböckerna och Erik Dahlbergs arbete med Suecia Antiqua et Hodierna, 
förstås som en del i den absolutistiska statsmaktens ambition att säkerställa 
och manifestera kontrollen över det egna territoriet.19 Intresset för inhemsk 
kulturhistoria skulle sedan minska påtagligt under inflytande av upplysnings-
tidens latinska ideal för att därefter återkomma med ny kraft under roman-

16 Sanglert 2013, s.150f.
17 Wetterberg 1992.
18 Harvey 2003, s.475, jfr Harvey 2008.
19 Sanglert 2013, s.109.



224

tiken.20 Även om 1666 års fornminneslagstiftning ofta nämns som vår första 
fornminneslagstiftning är det 1828 års lag som kan sägas vara den egentliga 
utgångspunkten för vår lagstiftning idag.21 Kulturhistoriska värden skulle 
emellertid ha en fortsatt svag ställning ur ett institutionellt och lagstiftnings-
mässigt perspektiv.22 
Nordisk kulturhistoria fick däremot, genom romantiken, en framträdande roll 
i samhället vilket kom till tydligt uttryck i 1800-talets kulturliv och i gestalt-
ningen av privata och offentliga miljöer.23 Den så kallade fornnordismen kan 
i detta sammanhang ses som ett estetiskt uttryck för en framväxande liberal 
demokrati och som en reaktion mot en konservativ samhällsordning.24 Även om 
det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets natur- och kulturvård på goda 
grunder kan sägas ha präglats av romantiska föreställningar om ett nationellt 
gemensamt förflutet bör ambitionen att skydda offentliga värden därför också 
ses i ljuset av liberala strömningar och framväxten av det moderna samhällets 
demokratiska institutioner.25 

Kulturmiljö

Skyddet av kulturminnen och fornminnen stod under slutet av 1800-talet 
och första hälften av 1900-talet också som modell för synen på naturen och 
naturskyddet.26 I takt med utvecklingen av allt mer välfungerande institutio-
ner under första hälften av 1900-talet fick de vetenskapliga perspektiven en 
starkare ställning både inom planeringen och inom den samtida miljövården. 
Den expanderande urbanitetens problem skulle då ges en rationell lösning 
genom funktionsseparering.27 Det moderna planeringsperspektiv som etable-
rades under mellankrigstiden tog också sin utgångspunkt i en ökad tilltro till 
kollektiva och offentliga lösningar på olika samhällsproblem.28

Funktionssepareringens genomslag kan även avläsas i den samtida diskus-
sionen kring kulturminnesvårdens utformning under 1920- och 30-talet. Ett 

20 jfr Molin 2003, Baudou 2004, Jenssen 2006, Frängsmyr 2000.
21 jfr Ödman 1993, Jensen 2006.
22 jfr Wetterberg 1992, s.47f, Zachrisson1997, s.21, Baudou 2004, s.164.
23 jfr Grandien 1974, Grandien 1987, Eriksson 2007.
24 Sanglert 2013, s.120f, jfr Grandien 1987, Eriksson 2007, s.154f.
25 jfr Ödman Bucht & Nordström 1982, Magnusson 1996, s.209ff, 264, 265ff, Frängsmyr 

2000b, s.83ff.
26 Sundin 2006, s.11.
27 Mårald 2008, s.229.
28 Forsberg 1992, s.30, Strömgren 2007.
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tydligt uttryck för detta är dåvarande byggnadsrådet, senare Riksantikvarie, 
Sigurd Curmans uttalande om att inte sätta ”glaskupa” på ett helt samhälle29 
som svar på etnologen Sigurd Erixons argumentation för en betydligt mer 
allomfattande kulturminnespolitik.30 Erixon skulle emellertid senare, i en arti-
kel i RIG 1936, argumentera för upprättandet av vad han kallar kulturreservat 
på ett sätt som i flera avseenden har tydliga drag av funktionsseparering.31 
Under efterkrigstiden ökade medvetenheten om det moderna samhällets 
miljöproblematik.32 I Sverige blev miljöfrågan en del av folkhemsbygget och 
utvecklades successivt till ett eget politikområde.33 Som ett led i utformningen 
av den moderna miljöpolitiken etablerades Naturvårdsverket 1967 som myn-
dighet med ansvar för miljö- och naturvårdsfrågor och under 1960-talet fick 
Sverige också en modern miljölagstiftning i och med tillkomsten av natur-
vårdslagen och naturresurslagen.34 Miljöfrågan fick samtidigt även en allt mer 
framträdande roll i planeringsdiskursen och vid samma tid etablerades också 
Statens planverk.35 
Miljöperspektivet förändrade ballansen mellan natur- och kulturvården, tydligt 
illustrerat av skiftet från natur- och kulturminnesvård till natur- och kultur-
miljövård.36 Utvecklingen tog sig framförallt uttryck i en strävan efter ökad 
integrering mellan olika samhällsintressen och en starkare koppling mellan 
kulturhistoriska värden och ekologiska miljövärden.37 Det kulturmiljöperspek-
tiv som utvecklades under 1970- och 80-talet kan karaktäriseras som tvärve-
tenskapligt och systemekologiskt så till vida att kulturmiljön framställdes som 
ett rumsligt ekonomiskt, socialt och ekologiskt system, tydligt uttryckt i till 
exempel Riksantikvarieämbetets publikation Vad berättar en by.38 Den starka 
vetenskapliga förankringen och den tydliga anknytningen till den fysiska plane-
ringen och övriga miljövården medförde att 1970- och 80-talets kulturmiljövård 
präglades av en tydlig målrationalitet.39 Utvecklingen hänger också ihop med 

29 Johnsson 1923b, s.151.
30 Erixon i Johnsson 1923b, s.150, jfr Wetterberg 1992, s.352.
31 Erixon 1936, jfr Wetterberg 1992, s.354f.
32 jfr Bromeley 1997, s.18f.
33 Lundgren 1991, s.158f, jfr Anshelm 1995, Mårald 2008.
34 Lundgren 1991, s.147, 153.
35 Strömgen 2007, s. 119, 136f, 140f.
36 jfr Sundin 2006, jfr Lundgren 1991.
37 jfr Jansson 1974a, b.
38 Riksantikvarieämbetet 1993.
39 Larsson 2000, s. 279.
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omorganisation av den regionala kulturmiljöorganisationen i samband med 
länsstyrelsereformen 197440 och att handläggningen av antikvariska ärenden 
överfördes från Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna och länsantikva-
rierna 1976.41 Begreppet kulturmiljö innebär därmed en tydlig förändring i 
förhållande till romantikens monumentspolitik och den tidiga modernismens 
orientering mot enskilda objekt.

Kulturarv

Kulturmiljö ersattes successivt under 1990-talet med begreppet kulturarv som 
övergripande benämning på offentligt utpekade värden. Utvecklingen kan i 
ett internationellt perspektiv jämföras med etableringen av begreppet heritage 
som ett samlande begrepp för att beskriva betydelsen och funktionen av kul-
turhistoriska värden i ett samhälle. Etableringen av kulturarvsperspektivet kan 
relateras till den gradvisa etableringen och institutionaliseringen av postmodern 
teoribildning vid till exempel landets arkeologiska institutioner under 1980-
talet och 1990-talet.42 Etableringen av begreppet kulturarv sammanfaller även 
med utvecklingen av en kulturell ekonomi och ett ökat intresse för kulturarvet 
som lokal och regional ekonomisk resurs, till exempel i utvecklingen av turist-
näringen43 under 1990-talet och 2000-talet.

Konkret handlar det då om frågeställningar rörande vem som ges rätten 
att peka ut kulturarv men också om att lyfta fram nya former av kulturarv.44 
Rollfördelningen mellan stat och individ har därmed kommit att ifrågasättas 
och etableringen av kulturarvsperspektivet hänger ihop med en generell upp-
luckring av den traditionella myndighetsrollen och en ökad betoning av ett 
lokalt perspektiv inom planering och miljövård i stort.45 Begreppet kulturmiljö 
har emellertid kommit att leva kvar, men då som en del inom det större och 
mer övergripande begreppet kulturarv. 
Utvecklingen av den teoretiska postmodernismen innebar en omorientering 
från politik till kultur, från produktion till konsumtion och från strukturalism 
till poststrukturalism, från vänster till höger46 och från ”revolutionär socialism till 

40 jfr Grimlund, Gustafsson & Zanderin 1997.
41 jfr Baudou 2004. Jensen 2006.
42 jfr Badou 2004.
43 Sanglert 2013, s.329.
44 jfr Beckman 1993, Anshelm 1993, Tagesson 2001, Karlsson 2005, Karlsson 2008, 

Holtorf & Högberg 2005, Werbart 2005, Harvey, D.C. 2008, Jensen 2006, s.46f.
45 jfr Stenseke 2008, Strömgren 2007, Thorell 2008.
46 Matthewman & Hoey 2006, s.534, jfr Sayer 2000, s.36.
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nihilistisk hedonism”.47 Utvecklingen bidrog, vid sidan av att lyfta fram viktiga 
epistemologiska frågeställningar, enligt litteraturvetaren Terry Eagelton också 
till en politisk paralysering: ”In the high Gallic pessimism of [Foucault] … the 
left could find a sophisticated political rationale for their own political paralysis.” 48

I linje med utvecklingen av postmoderniteten som senkapitalismens kul-
turella logik49 återspeglar också kulturarvsparadigmet ett skifte i samhällets 
politiska och ekonomiska struktur i övergången mot en allt mer avreglerad 
postindustriell ekonomi och en gradvis nedmontering av välfärdsstatens insti-
tutioner.50 Geografen David Harvey beskriver utvecklingen i termer av en 
genomgripande förändring i vår syn på samhällets organisation som karaktä-
riseras av privatisering av tidigare allmänna tillgångar och samhällsfunktioner 
i syfte att etablera nya marknader. 

The corporatization, commodification, and privatization of hitherto 
public assets have been signal features of the neoliberal project. Its pri-
mary aim has been to open up new fields for capital accumulation in 
domains formerly regarded off-limits to the calculus of profitability. 
Public utilities of all kinds ... , social welfare provision ... , public insti-
tutions ... , and even warfare ... have all been privatized to some degree 
throughout the capitalist world.51

Utvecklingen mot ökad avreglering och marknadsanpassning har förändrat 
förutsättningar för myndighetsutövningens och politikens på såväl nationell 
som regional och lokal nivå i vad som har beskrivits som ett systemskifte i synen 
på relationen mellan individ, stat och marknad.52 Enligt statsvetaren Andreaz 
Strömgren utvecklades under 1980-talet ett postmodernt och libertarianistiskt 
planeringsparadigm. Synbart motstående intressen förenades då i det att lokal-
perspektiv och marknadskrafter båda kunde ställas mot myndighetsutövning.53 
Avreglering och marknadstänkande har också gjort tydliga avtryck inom kul-
turarvssektorn och kulturmiljövården, konkret såväl som metaforiskt. I början 

47 Anderson 2000, s.37.
48 Eagelton 1997, s.69.
49 jfr Jamesson 2005, jfr Matthewman & Hoey 2006.
50 jfr Sanglert 2013, s.146f, 305ff.
51 Harvey 2006, s.153 .
52 Boréus 1994, Grimlund, Gustafsson & Zanderin 1997, s.12, Berg & Sunnermark 2006, 

Belfrage & Ryner 2009, s.269f.
53 Strömgren 2007, s.34.
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av 1990-talet presenterades en offentlig utredning som behandlade förutsätt-
ningarna för en avreglerad och konkurrensutsatt uppdragsarkeologi.54Syftet 
var då att genom konkurrensutsättning ”nå ett lågt pris till rätt kvalitet för de 
arkeologiska uppdragen och att öka mångfalden i den arkeologiska verksamheten.” 55

Utredningen skulle senare omsättas i ett så kallat upphandlingsliknande för-
farande för arkeologiska undersökningar. Marknadstänkandet märks också i 
retoriken kring kulturarvsperspektivet som förhållningssätt och utgångspunkt 
för offentlig policy. Riksantikvarieämbetet har till exempel beskrivit den egna 
verksamheten som en förutsättning för att skapa ekologisk, social och ekono-
misk tillväxt56 samtidigt som kulturarvssektorn liknas vid ”ett kunskapsvaruhus” 
ur vars varierade utbud medborgaren kan tillgodose sina behov.57 Utvecklingen 
av marknadsperspektivet är i detta sammanhang nära sammankopplat med 
dekonstruktionen av myndighetens tolkningsföreträde till förmån för en mång-
fald av små berättelser.58 Marknadsintresse och ett demokratiskt lokalförankrat 
kulturarvsarbete kan till exempel likställas genom att benämna medborgare, 
intressen och kulturmiljösektorn som kunder, behov och en bransch,59 eller 
göra en koppling mellan allmänintresse och marknadskrafter.60 Perspektivet har 
också fått ett visst genomslag i Riksantikvarieämbetets programförklaringar. 

Det tolkningsföreträde som tidigare i hög utsträckning låg hos de offentli-
ga aktörerna inom kulturarvsområdet delas i dag på ett påtagligt sätt av 
många fler, bland annat av aktörer inom upplevelseproduktion och roll-
spel, besöksnäring, byggbransch, privata fastighetsägare och förvaltare.61

Utvecklingen av begreppet kulturarv kan därför knytas till en större ideologisk 
och ekonomisk samhällsomställning, ett systemskifte inte bara i synen på hur 
historiska och kulturella värden skall hanteras, utan också en organisatorisk 
och funktionell förändring av systemet. Systemförändringen har i detta sam-
manhang också fått mer eller mindre medvetet understöd av en kritik av 

54 jfr SOU 1992:137.
55 SOU 1992:137, s.16.
56 Riksantikvarieämbetet 2004, s.24.
57 Riksantikvarieämbetet 2004, s.23.
58 jfr Beckman 1993.
59 a.a., s. 29f.
60 a.a.1993, s.120.
61 Riksantikvarieämbetet 2006, s.13.
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myndighetsutövningens berättigande62 eller genom att jämställa olika former 
av historiebruk.63 

Kulturmiljön som domän
Det offentliga historiebruket kan ur ett domänperspektiv karaktäriseras dels 
som en fråga om rumslig kontroll och dels som en fråga om tillgängliggörande. 
Den kommunala planprocessen, utbyggnaden av infrastruktur och arkeologiska 
undersökningar tar alla utgångspunkt i olika former av ordningsfickor som med 
utgångspunkt i olika restriktioner avseende fysisk tillgänglighet, kompetens 
och befogenheter påverkar hur systemets aktörer agerar. Med tidsgeografin som 
utgångspunkt går det att urskilja ett antal olika grundläggande principer i den 
offentliga reservatspolitikens historia som också är av intresse för diskussionen 
kring kompensationsåtgärder som planeringsinstrument.

Rumslig kontroll

Sett till frågan om rumslig kontroll har avvägningen mellan äganderätt och 
allmänintresse haft en framträdande roll i planerings- och miljövårdssystemets 
utveckling. Den första fornminneslagens från 1666 är till exempel tydligt 
begränsad till kronans mark, eller sådan mark som tidigare tillhört kronan. 

... uppå någon Wår och Cronones Jord egen eller skatte, antingen then 
Oss än tillhörer, eller för thetta tillhördt hafwer, och nu på något sätt 
affhänd är, belägne finnes, ifrån allsielfwilliande åwerkan, icke annars 
än woro the the Wår enskylte Egendom, alldeles frijkalle och vthi Wår 
Konungzlige Hägna och Beskydd anamma låte.64

Under 1600-talet går det emellertid också att skönja en ökad betoning av hori-
sontella pliktrelationer i den offentliga retoriken.65 Lagstiftaren uttrycker också 
en förhoppning om att frälset också ska visa samma omsorg och intresse för 
fornlämningar och antikviteter på sin egen mark.66 Även om det naturligtvis 
finns stora och principiellt viktiga skillnader mellan 1600-talets absolutism 
och den moderna miljölagstiftningen kan fornminnesförordningen ur ett geo-
grafiskt perspektiv ses som ett tidigt exempel på en nationell lagstiftning kring 

62 jfr Beckamn 1993, Burström 1997, Karlsson 2008.
63 jfr Aronsson 2004.
64 Riksantikvarieämbetet 2008, s.2.
65 Östlund 2007, s.85.
66 Riksantikvarieämbetet 2008, s.2.
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ett allmänt intresse. Äganderätten kvarstår som en viktig faktor även i modern 
tid och återkommer i samband med 1828 års fornlämningslagstiftning,67 i dis-
kussionen rörarande instiftandet av nationalparker under slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet68 samt i diskussionerna rörande förutsättningarna för 
skydd av kulturhistoriska värden under mellankrigstiden.69 Konflikten mellan 
privata ägandeintressen och behovet av kollektiva lösningar är också tydligt 
närvarande i diskussionen kring miljö- och planeringslagstiftningen i övrigt.70

Utvecklingen av efterkrigstidens miljövårds- och planeringslagstiftning har, 
åtminstone till ytan, inneburit en påtaglig territoriell expansion i fråga om de 
historiska värdenas rumsliga utbredning. Andelen fornlämningar har ökat 
markant i takt med ett mer utvecklat och allomfattande fornlämningsbegrepp71 
samtidigt som Riksintressen för kulturmiljövården och kommunala kulturmil-
jöintressen har tillkommit. Det avgränsade historiska värdet framstår i flera 
fall som en barriär eller ett hinder för utveckling som måste överkommas.72 
Samtidigt som kulturmiljöns värden har givits en förhållandevis framskju-
ten position i lagstiftningen måste kulturmiljöns status som samhällsintresse 
också bedömas med utgångspunkt i hur dess värden kommer till uttryck i 
den konkreta planerings- och utredningsprocessen. Utvecklingen av ett både 
rumsligt och mer tematiskt omfattande kulturmiljöperspektiv är tydligast på 
strategisk nivå samtidigt som genomslaget på operativ nivå har blivit förhål-
landevis litet.73 Det kontrollerade avgränsade rummet funktion måste därför 
bedömas i förhållande till dess systemfunktion. 

Tillgängliggörandet

Etableringen av olika skydd och reservatsformer i syfte att värna natur- och 
kulturhistoriska värden har under 1900-talet som regel skett i förhållande till 
samtida exploaterings- och förändringsintressen snarare än med utgångspunkt 
i värdet i sig. Samtidigt som ett avgränsat värde skyddar en specifik företeelse 
eller ett objekt bidrar utpekandet och avgränsningen av olika bevarandevärden 
också till att frilägga det omgivande landskapsrummet. Bevarandet av det 

67 Ödman 1993, s.33f.
68 Wrammer & Nygård 2010, s.23, jfr Ödman, Bucht & Nordström 1982, Wrammer & 

Nygård 2010, s.39, Lundgren 1991, s.144.
69 jfr Johnsson 1923a och Johnsson 1923b, s.151, Erixon 1936, s.246f.
70 jfr Strömgren 2007, s14f, 101ff samt där anförd litteratur, Lundgren 1991, s.151f.
71 jfr Jenssen 2006.
72 Sanglert 2013, s.278ff, 289ff, 297ff.
73 Sanglert 2013, s.275ff.
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enskilda värdet kan därmed i själva verket få en legitimerande effekt.74 
I flera fall får kulturmiljöns värden också svårt att hävda sig som en kon-

sekvens av planeringsprocessens skalförhållanden. Vägens sträckning eller 
planeringen av ny bebyggelse kring en tätort avgörs på andra beslutsmässiga 
nivåer och med andra rumsliga och tidsmässiga utgångspunkter samtidigt 
som genomförandet av utredningsprocessen i sig spelar en viktig roll genom 
att skänka legitimitet åt exploateringsförloppet. Det är heller inte ovanligt att 
kulturmiljöns värden kommer in förhållandevis sent i planeringsprocessen eller 
att de hanteras som isolerade objekt. Sett till det samlade utredningsförloppet 
sker också vanligen en både tematisk och kronologisk avgränsning av de värden 
som pekas ut. Kulturhistoriska förstudier och arkeologiska utredningar kan 
till exempel anlägga förhållandevis breda perspektiv medan de arkeologiska 
förundersökningarna och slutundersökningarna tenderar att fokusera på tra-
ditionella arkeologiska objekt i form av gravfält och boplatslämningar. Ett 
liknande mönster kan också urskiljas i övergången från strategisk till taktisk 
och operativ nivå där helhetsperspektiv ofta kommer till uttryck på policynivå 
men där tillämpningarna sedan kommer att fokusera på enskilda objekt (figur 
1).75 Uppdragsarkeologin kan i någon mån sägas ha varit normerande också 
för andra utredningsformer. Kulturhistoriska förstudier och utredningar med 
utgångspunkt i Plan- och bygglagen och Miljöbalken, till exempel i samband 
med fysisk planering och miljökonsekvensbeskrivningar, har i flera fall kommit 
att utformas efter en etablerad arkeologisk utredningspraktik enligt kultur-
minneslagens andra kapitel.76 

Samtidigt som planeringen och den kulturhistoriska delen av miljövården 
onekligen har bidragit till att skydda och bevara vissa utvalda uttryck för 
kulturarvet har dessa samhällsfunktioner också bidragit till att tillgänglig-
göra landskapet för modern markanvändning, infrastruktur och bebyggel-
se. Avgränsningar såväl som utredningar har haft en legitimerande funktion 
antingen genom att identifiera tomma områden i mellanrummen mellan 
utpekade värden eller genom att möjliggöra intrång i känsliga och utpekade 
miljöer. Förankringen av de olika sektorerna i akademiska discipliner har då 
varit en viktig faktor i domänstrukturens diskursiva uppbyggnad. Det finns ur 
ett domänperspektiv därför även anledning att diskutera i vilken utsträckning 

74 Wästfelt 2003, s.312.
75 Sanglert 2013, s. 295ff.
76 Sanglert 2013, s.302.
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utvecklingen av kulturarvsperspektivet, samtidigt som det har lyft fram frågor 
kring representativitet och urval, också har bidragit till försvaga det materiella 
såväl som det immateriella kulturarvets domänstrukturer. 

Figur 1. Modell över relationen mellan helhetsperspektiv och objekt. Trianglarna beskriver 
skärningspunkten mellan den administrativa avgränsningen av historiskt betingade värden 
(fasta fornlämningar, naturreservat, riksintressen) och de prioriteringar som görs i samband 
med olika former av utredningar. Efter Sanglert 2013, s. 297, figur 8:2.

Diskussion
Statsvetaren Sofie Storbjörk har tidigare pekat på planeringsprocessens 
kommunikativa funktion för att förankra och genomföra olika projekt.77 
Helhetsperspektivet på strategisk nivå och utredningssekvensens inledande 
skede har ur ett sådant perspektiv en viktig strategisk betydelse då det bidrar 
till att legitimera hanteringen av avgränsade objekt på operativ nivå i utred-
ningsförloppets slutskede. Helhetsperspektivet bidrar därför till att det histo-
riska rummet blir tillgängligt samtidigt som kulturhistoriska utredningar får 
en legitimerande funktion snarare än att erbjuda ett konkret verktyg för att 
anpassa utformningen. 

Kompensationsåtgärder kan ur ett tidsgeografiskt perspektiv ses som en av 
de handlingar som utförs för att på olika sätt övervinna domänens restriktio-
ner. Det finns därför anledning att föra en kritisk diskussion angående hur 
utvecklingen av kompensationsåtgärder som planeringsinstrument kan komma 
att påverka den rumsliga tillgängligheten. Detta blir inte minst viktigt när det 
kommer till frågor om vem som skall äga rätten att fatta beslut om, respektive 
ha skyldigheten att vidta, kompensationsåtgärder. Frågan om kompensations-

77 Storbjörk 2001, s.79.
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åtgärder måste därför diskuteras med utgångspunkt i planeringssystemets 
rollfördelning och svaren på dessa frågor kan med utgångspunkt i begreppen 
kulturmiljö och kulturarv komma att te sig mycket olika. 

I utvecklingen av den moderna staten har de demokratiska förutsättningarna 
för samhällets organisation förändrats påtagligt under de senaste 100 åren. Ställt 
mot kulturmiljöperspektivet innebär kulturarvsperspektivet ett ökat fokus på 
frågan om vem som äger rätten att planera snarare än var olika funktioner skall 
lokaliseras. Kulturarvsperspektivet har emellertid i första hand fått genomslag 
på en strategisk nivå medan kulturmiljöperspektivet fortfarande dominerar på 
taktisk och operativ nivå. På längre sikt kan emellertid kulturarvsperspektivet, 
genom att utmana myndighetsperspektivets ställning, bidra till en försvag-
ning av domänstrukturen kring kulturmiljövårdens reservatsformer. En ökad 
tillämpning av kompensationsåtgärder som planeringsinstrument kan i detta 
sammanhang bli en faktor som bidrar till att öka tillgängligheten. Om utveck-
lingen är bra eller dålig är i stor utsträckning en ideologisk fråga men utfallet 
kommer att påverkas av hur beslutsprocessen utformas och vilka kriterier som 
kommer att ligga till grund för utformningen av åtgärderna. 

En fråga som måste belysas ytterligare är i vilken utsträckning tillämpningen 
av kompensationsåtgärder bidrar till att nå den svenska miljö- och planerings-
lagstiftningens målsättning om en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar 
utveckling. Kompensationsåtgärden bygger i flera fall på någon form av kvan-
tifiering av funktioner och värden samt ett mer eller mindre uttalat antagande 
om att värden på ett eller annat sätt är utbytbara. Ett sådant perspektiv kan 
emellertid vara svårt att tillämpa fullt ut i en ofta kvalitativt inriktad kultur-
miljövård. Samtidigt som kompensationsåtgärder i förlängningen också kan 
öppna för en ökad ekonomisering genom prissättning av olika åtgärder. En 
sådan utveckling skulle därmed bidra ytterligare till en försvagning av kul-
turmiljövårdens domänstruktur. Kompensationsåtgärder kan samtidigt, som 
en del i uppluckringen av kulturmiljövårdens domäner, skapa förutsättningar 
för mer positiva konflikter i mötet mellan planeringsintressen och kulturmil-
jöintressen. En positiv utveckling förutsätter emellertid också kontroll och 
myndighetsinflytande för att tillgodose olika intressen. Detta ställer stora krav 
på att utveckla nya perspektiv utan att ge avkall på myndighetsansvaret. Det 
finns därför anledning till en fortsatt kritisk diskussion rörande hur frågan om 
kompensationsåtgärder skall hanteras i konkret tillämpning, vilka prioritering-
ar som bör göras och vem som i så fall skall ges kontroll (rådighet) över besluten.
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Slutsatser
Frågan om kompensationsåtgärder måste diskuteras med utgångspunkt i de 
förutsättningar som ges av planerings- och miljövårdssystemet i sin helhet. 
Utvecklingen av kompensationsåtgärder som planeringsinstrument inom kul-
turmiljövården är en del i en större övergripande trend av helhetsperspektiv och 
samhällsintegrering inom och i förhållande till kulturmiljövården som samhäll-
sintresse. Tillämpningen kan då ses som ett sätt att ytterligare göra landskapet 
tillgängligt för ekonomiska intressen. Utvecklingen av kompensationsåtgärder 
som planeringsinstrument inom kulturmiljövården kan emellertid också utgö-
ra en möjlig väg för att skapa förutsättningar för ett positivt möte mellan de 
olika intressen som skall tillgodoses i en planeringsprocess. Användningen av 
kompensationsåtgärder ställer emellertid höga krav på bedömningen av olika 
värden samt att på adekvata avvägningar beträffande behov och utförande. 
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ABSTRACT
The balancing method involves investigating appropriate measures to compensate for 
encroachments on nature and landscapes during development. Following adoption of 
the Environmental Code in 1998, the possibility to include compensation measures 
in building/development permits was introduced, but in practice the law has been 
applied to a limited degree. 

The article describes a number of examples of how compensation for encroachments 
on cultural environmental values has been applied in Sweden. The examples were 
chosen to illustrate the four phases of the balancing method: avoid, minimize, repair 
and replace.

The difficulty in gaining sympathy for the method is not only based on weaknesses 
in the law. It is also based largely on investigators having the ability and time to study 
and explain the functional ecological and historical contexts affected, as well as to 
report on inventories, analyses and proposed measures in a pedagogically transparent 
way that ensures they will not be neglected by decision-makers. 

Biological technical consequences can more clearly be replaced than can irreversible 
damage to cultural environmental objects. By establishing the educational function 
of cultural heritage preservation and teaching present generations about earlier gener-
ations’ life and way of living, encroachments on cultural objects can be compensated 
to some degree by restoring other neglected cultural objects in the same landscape 
and from the same era.

The article also explores historical situations, in which the Swedish royal house has 
issued strict requirements to prevent natural resource destruction such as overgrazing 
and wind erosion. Future problems associated with the greenhouse effect cry out for 
severe, bilateral rules of conduct that go beyond the balancing principle.

Key words: balancing method, avoid, minimize, repair, replace.
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Balansera kultur- och naturvärden
Erik Skärbäck

Inledning
Balanseringsmetoden kallas ibland kompensationsmetoden. Det handlar om 
att i planeringen av samhällsbyggnadsprojekt eller annan exploatering utfor-
ma ett koncept och/eller utföra särskilda åtgärder för att balansera ingrepp i 
natur och landskap. Balansering har använts i Tyskland under ca 30 år och 
introducerades därefter i många länder (Rundcrantz och Skärbäck, 2003; 
Rundcrantz 2007). Etiken är enkel och tydlig: Det är den som tar bort värden, 
dvs exploatören, som ska ge tillbaka värden av samma slag, och detta ska ske i 
direkt samband med projektet. Miljöåtgärderna ska således inte vara en upp-
städning som sker i efterhand och som skattebetalarna ska betala. Spelreglerna 
är tydliga. Exploatören ska inte kunna köpa sig fri genom att betala en summa 
pengar, eller erbjuda andra slags åtgärder för andra funktioner än de hotade. 

Exploatörer och byggherrar ska möta upp till samhällets krav på miljöhän-
syn. Exploatering och markanvändningsförändringar kan ske på ett sätt som 
förstör resurser för ekologiska och hälsomässiga funktioner och värden, men 
också på ett sätt som bibehåller och utvecklar dem.

Balanseringsmetoden har inte använts mycket (Persson, 2011) i Sverige trots 
att kompensationskrav infördes i vår lagstiftning redan 1998. Miljöbalkens 
föreskrifter om kompensation i kap 16, §8 har följande ordalydelse: ”Tillstånd 
eller dispens och upphävande av tillstånd eller dispens får förenas med skyldighet 
att utföra eller bekosta … särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i all-
männa intressen som verksamheten medför.” I Miljöbalken, 2 kap. 8§, står att 
det är den som orsakat en skada som är skyldig att se till att skadan avhjälps.  

Referensexempel behövs inom planeringsvärlden lika väl som att prejudikat 
behövs för att få igång rättstillämpningen. Denna artikel syftar till att beskriva 
med ett antal svenska exempel hur kompensation har tillämpats, undvikits eller 
omedvetet missats. Dessa exempel gör inte anspråk på att vara tillräckligt för 
alla tänkbara tillämpningar. De är valda enbart för att illustrera balanserings-
metodikens fyra faser undvika, minimera, utjämna och ersätta. 

Artikeln bygger på flera års erfarenhet av mina egna tillämpningar och 
observationer. Sammantaget kan avslöjas en erfarenhet redan här: Jag upplever 
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att svårigheten att få gehör för metoden inte bara beror på svagheter i lagen, 
utan också i hög grad på utredares förmåga och tidsutrymme för att studera 
och förklara de funktionella ekologiska och historiska sammanhangen som 
påverkas och kan behöva kompenseras, samt redovisa inventeringar, analyser 
och åtgärdsförslag på ett pedagogiskt transparent sätt så de inte kan negligeras 
av beslutsfattarna. Projekten nedan från Växjö och Uddevalla E6 är bra exempel 
på pedagogikens betydelse.  

Balanseringsmetoden kommer från Tyskland
Balanseringsmetoden i Tyskland introducerades först genom en paragraf i 
naturvårdslagen, §8 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) på 1980-talet. 
Senare vid sekelskiftet infördes motsvarande regler i deras plan- och bygglag.

Den tyska lagen utgår från att varje exploatering innebär negativa konse-
kvenser för natur och landskap i någon form, och syftet är att redan i utred-
ningsskedet utreda hur dessa kan undvikas, minimeras eller kompenseras i 
projektets lokalisering och utformning för att kunna accepteras. Syftet är att 
uppnå balans med avseende på natur- och landskapsvärden. Lagen säger att 
markanvändningsförändring som ger ingrepp i natur och landskap, vilka inte 
kan undvikas, måste kompenseras med landskapsåtgärder i det berörda funk-
tionella sammanhanget. Om åtgärderna inte kan genomföras i det berörda 
funktionella sammanhanget, så får de göras på annan plats (§8, BNatSchG).

Detta regelmässiga förfarande kan jämföras med den svenska formen med 
prövning i två steg: 1) Finns det risk för påtaglig skada? 2) Om ja, hur ska man 
hantera detta? Förfarandet har två nackdelar. Två prövningar efter varandra 
innebär att tillståndsprocessen blir onödigt lång. Den andra nackdelen är 
svårigheten att bedöma innebörden av kriteriet ”påtaglig”. Det signalerar att 
”lite” skada är tillåtet. Om då exploatering sker i flera små tillståndsprocesser 
kan den sammantagna skadan bli stor.   

I den tyska planeringsprocessen utreds och balanseras de funktionella sam-
manhangen ur fem olika perspektiv; mark, vatten, biotoper, luft/klimat och 
landskapsbild. I varje balanseringsutredning analyseras effekter, konsekvenser 
och åtgärdsmöjligheter för att uppnå balans utifrån dessa resurskategorier. 
Förutom ekologiska funktioner analyseras även hälsomässiga funktioner kopp-
lat till natur- och landskap.

Sålunda behöver en lämplig nivå säkras för resurserna luft och landskapsbild, 
dvs gott mikroklimat, fuktsättning av luften, förebyggande av torr dammig 
innerstadsluft, emissionsabsorberande vegetation, samt grönska för våra upp-
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levelser, dofter, vindens sus i lövverket, insekter och småfåglar. Stor artrike-
dom och varierade biotoper ger rikare insekts- och fågelliv. Den biologiska 
mångfalden är värdefull liksom lugna och fridfulla områden och natur som 
ger en känsla av rymd. Allt detta ska finnas så nära våra bostäder som möjligt.

I den tyska tillämpningen behandlas landskapsbilden ofta begränsat till 
visuella faktorer som siktbarhet och exponering. Landskapets symbolinnehåll, 
mening och representativitet är aspekter som anses viktiga i svenska landskap-
sanalyser, varför vi kan tillföra balanseringsmetoden en del nya perspektiv. 
Därför bör kulturhistoriska aspekten inkluderas i kriterierna för landskaps-
bildsresursen. Kulturvärden är resurser som bör kompenseras om negativa 
konsekvenser blir oundvikliga. 

Även ljudmiljö som tysta områden bör kunna inkluderas i en bra balan-
seringsutredning eftersom rofylldhet är en av de viktigaste kvaliteterna för 
rekreation och stressåterhämtning i dagens intensiva samhälle. En metod för 
förebyggande av ohälsa som börjar användas alltmer är miljöperceptionsmeto-
den åtta karaktärer framforskad på SLU Alnarp (Grahn et al 2005). Där ingår 
kulturhistoria som den åttonde karaktären (se figur 1). Kulturlandskapet ger oss 
orientering i tiden. Orientering i rummet och tiden är viktiga trygghetsfaktorer.

Figur 1.  En planeringsmodell för planering av hälsosamma uthålliga miljöer - åtta karaktärer 
som efterfrågas mycket enligt ett flertal undersökningar (Grahn, Stigsdotter & Berggren-Bär-
ring, 2005). 

1. Det rofyllda: Platser med lugn. Ljuden från vind, vatten, fåglar och insekter 
dominerar över trafik och jäktande människor. 
2. Det vilda: Fascination inför den vilda naturen. Självsådda växter, moss- och 
lavbelupna stenblock. Uråldrig prägel o mystik. 
3. Det artrika: Våren, den första vitsippan. Mångfalden av djur och växter lockar 
människor att gå en bit längre för att hitta något nytt. 
4. En rymd för tanke och vederkvickelse: Komma in i en annan värld, stor helhet. 
Slipper bekymra sig om signaler och skyltar. Kan fundera igenom saker och ting 
medan man promenerar eller kanske joggar runt. 
5. Allmänningen: En grön, öppen, centralt belägen plats. Spontant bollspel, cir-
kusen, pic nic, allmän samlingsplats 
6. Lustgården: Plats där barn och vuxna kan umgås i trygghet, där föräldrar vågar 
släppa barnens händer, helst vara omgärdad, kanske plantera något, odla eller bygga 
(växthus, kojor). 
7. Centrum, festen Där människor möts för att ha trevligt, nöjesparker, såsom Tivoli, 
Liseberg o likn men även särskilda kvarter eller torg i centrum 
8. Kulturen: Det historiska arvet. Fascinationen inför monument, historiska platser, 
gamla byggnader och träd, även kyrkogårdar. 
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En princip i balanseringsmetoden är att negativa förändringar i naturfunk-
tionerna i första hand ska undvikas, i andra hand minimeras, i tredje hand 
utjämnas och i fjärde hand ersättas. Utjämning betyder att man försöker repa-
rera/återanlägga borttagna biotoper med samma funktion i nära sammanhang 
inom området. Ersättning innebär att man etablerar andra lika värdefulla 
funktioner på annan lämplig plats inom planområdet eller utanför området i 
närheten av ingreppet. Att göra åtgärder utanför planområdet blir mer kom-
plicerat att hantera, om det är andra parter som berörs av exploateringen. Om 
man förlägger sådana ersättningsåtgärder på offentlig mark, kan det bli lättare 
att genomföra dem.

Introduktion i Sverige
Inför introduktionen av Miljöbalken i slutet av 1990-talet tog Miljödepartementet 
ett initiativ att försöka få med balanseringsprincipen enligt tysk förebild 
(Miljödepartementet, 1997). Metoden hade då, 1996, redan testats för en 
detaljplan i Lomma (ibid, bilaga 3). Ett genomgripande införande ansågs 
emellertid fördröja sjösättningen av Miljöbalken, eftersom lagrådsremissen 
var avklarad. Balanseringsmetoden kom ändå att fortsätta tillämpas i Lomma 
kommun i konsensus, bland annat i 2000-talets planering av Lomma Hamn. 
Senare har framtagen klassificeringsmall tillämpats i ett samarbetsprojekt 
mellan stadsbyggnadskontoren i Helsingborg – Lund – Malmö, som redovisats 
2003 i rapporten Balanseringsprincipen, tillämpad i fysisk samhällsplanering.

Metoden beskrivs i det följande som den kom att tillämpas i planering av 
Lomma Hamn. En balanseringsutredning gjordes i etapper. Innan planeringen 
påbörjades inventerades områdets befintliga biotoper. Varje biotop fick ett 
biotopvärde mellan 0 och 1. För bestämningen av dessa biotopvärden har en 
klassningsmall använts (se figur 2), som utgår från den mall som används i 
Tyskland. (Skärbäck, 1997.05; Lomma kommun, 2012). Figur 3 innehåller 
en karta som visar biotopinventeringen för etapp 2 av Lomma hamnprojektet 
före exploateringen. Arealen för etapp 2 är 603.100 m2. Färgsättningen i kartan 
har beteckningar för de olika biotoperna. Varje biotopvärde mellan 0 och 1 
multipliceras med dess yta i m2. Sedan summerades alla ytor. På det viset fick 
vi fram områdets biotopvärde i enheten Bv1, i det här fallet blir Bv1 297.222. 
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Figur 2. Klassningsmall för bestämning av biotopvärden inför en exploatering i Lomma 
kommun. Omarbetning från tysk modell tillämpad i östra Tyskland efter Berlinmurens fall 
på 1990-talet.
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Figur 3. Biotopinventeringskartan för etappen 2 i Lomma hamnprojektet.

Figur 4. Karta som illustrerar från ett första planutkast var bebyggelseområden (heldragen 
gränslinje) sammanfaller med olika biotopklasser.
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Sedan klassades biotoperna i planförslaget (figur 4), och dess summa av biotop-
värden beräknades till 284.823 Bv1. Resultat är en underbalans av 12.399 Bv1. 
I den första etappen av Lomma hamnprojektet, mellan Hamnallén och Höje å, 
gjordes också en balanseringsutredning. Även den visade på ett visst underskott, 
8.700 Bv1. Detta underskott antogs då kunna balanseras inom etapp 2. Men 
med tidigare intecknade åtgärder uppstod således en samlad underbalans för 
etappen 2 på motsvarande 12.399 + 8.700 = 21.099 Bv1. Därför omarbetades 
planskissen för etapp 2 till att inkludera ersättningsåtgärder, dels genom plante-
ring av allén utmed Södra Västkustvägen, dels med ett nytt skogsbälte söder om 
fyrkantsdammen från Habo Fure upp till Södra Västkustvägen. Underbalans i 
förslaget kompenseras genom att kommunen på mark med låga biotopvärden 
anlägger park eller natur med högre biotopvärden. En underbalans av 21.099 
Bv1 kan t ex motsvara att 8,4 ha mark med biotopvärdet 0,3 planteras med 
blandskog med biotopvärde 0,7. 

Ur rättslig synvinkel är idén med balansering att påverkan på luft, vatten, 
växter, djur, landskaps- och kulturvärden ska kompenseras, att dessa resurser 
inte är ”fria nyttigheter” i rättslig mening.  Balanseringsmetoden ska inte heller 
ses som en metod att kunna kringgå starka intressen att bevara. Skyddsintressen 
undviks i enlighet med lagstiftningen för bevarande. Det är framför allt var-
dagslandskapet som genom balanseringsmetoden uppmärksammas.

Bedömning av rekreationsfunktioner
Balansering av biotopvärden innebär inte per automatik att rekreationsfunk-
tioner balanseras. Vid sidan av Lomma hamnprojektets biotopbalansering 
gjordes därför inom ramen för EU-projektet Interreg III, Landskapet som resurs 
för hälsa och utveckling, en balanseringsstudie, före- och efter-jämförelse, även 
för rekreationsfunktioner definierade som de åtta karaktärerna; rofylldhet, 
vildhet, artrikedom, rymd, allmänning, lustgård, centrum/fest och kultur-
historia. Se figurer 1 och 5.
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Figur 5. Förekomsten av åtta karaktärer för hälsa och välbefinnande före exploatering av 
Lomma hamnprojektet och, vid analys av planhandlingar, efter exploatering (analys av 
Gladis Fuentes).

Nu är inte en förbättring med fler och tätare karaktärer i ”efter”-bilden auto-
matiskt detsamma som tillfredsställande kvalitet. När utgångsläget är indu-
strimark är existerande mark- och landskapsresurser inte tillräckliga för att 
skapa en bra boendemiljö. I dessa situationer är balanseringsmetodens princip, 
att slutresultatet inte ska bli sämre än utgångsläget, ej tillräcklig, utan andra 
kriterier bör ställas upp för måluppfyllelse i det lokala sammanhanget.   

Balanseringsmetodens hänsyn i fyra steg
Att ta hänsyn till landskapet vid exploatering har alltid varit en viktig grun-
dinställning i samhällsplaneringen. Redan tidigt, under vattenkraftsutbygg-
naden i mitten av 1900-talet, genomfördes kompensationsåtgärder i form av 
bygdestöd och åtgärder för fisket. Huruvida det blev balans har diskuterats 
mycket. Den diskussionen går jag inte in på här, men det bör observeras att 
principen och ambitionen fanns redan då. Det nya med balanseringsmetoden 
enligt tysk modell är att man utreder och planerar hänsynen mer strukturerat 
och transparent för inblandade parter, och med samråd och utställning. Genom 
att designarbetet inte sker inom slutna rum blir hela planeringsprocessen mer 
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demokratisk. Denna process underlättas om man arbetar med flera alternativ. 
Metoden ser ut så här:

1. Första steget är att undvika negativa konsekvenser. Det kan ske genom 
att justera alternativets lokalisering i plan och storlek, och kanske rent 
av ge upp alternativet. 

2. Andra steget att minimera negativ påverkan. Det kan ske genom att 
justera i alternativens läge och utbredning.

3. Tredje steget, utjämningsåtgärder, innebär att man gör justeringar 
i alternativet och föreslår nya åtgärder för natur och landskap som 
reparerar skadorna på en viss naturresursfunktion på samma plats.

4. Fjärde steget, ersättningsåtgärder, kan delas upp i två varianter. Den 
första varianten (4.1) innebär att man gör justeringar i alternativet och 
föreslår nya åtgärder för natur och landskap som ersätter skadorna på 
en viss naturresursfunktion med förbättringar av andra naturresurs-
funktioner på samma plats. Den andra varianten (4.2) innebär att man 
föreslår förbättringar för den störda naturresursfunktionen på annan 
plats, utanför exploateringsområdet, men helst i samma landskaps-
funktionella sammanhang så nära ingreppet som möjligt.

Dessa fyra steg var obligatoriska i den tyska naturvårdsplanen på 1990-talet. 
När stegen implementerades i deras plan- och bygglag på 2000-talet upp-
luckrades gränsen mellan utjämnings- och ersättningsåtgärder. Numera görs 
i mindre grad åtskillnad mellan utjämning och ersättning. Tyskland är en 
förbundsstat med lagar på dels nationell nivå och dels på delstatsnivå. Det är 
vida känt att miljöambitionen varierar mellan olika delstater, liksom känslan av 
självständighet, att göra på sitt eget sätt. Ambitiösa delstater är t ex Rheinland-
Westfalen och Essen.
    
I första hand undvika
När biltrafiken ökade under 1970- och 1980-talet blev det nödvändigt med 
trafikomläggningar i centrala stadskärnor. Trafiken styrdes med enkelriktning-
ar i de mest centrala delarna och matning via större gator och trafikleder runt 
kärnan. Så skedde även i Växjö. Staden kom att bli förebild för tillämpningen 
av minirondeller i dessa matningar. Norr, söder och väster om stadens centrum 
löstes genomförande av förbifarter smidigt, men öster om stadskärnan fastnade 
vägprojektet och stannade av. Fyra alternativa lösningar för en led i öster mellan 
domkyrkan och biskopssätet hade tagits fram, men kommunen, vägverket och 
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länsstyrelsen kunde inte komma överens. VBB, numera SWECO, fick i upp-
drag att bearbeta alternativen för att få fram en acceptabel lösning (Sprinchorn 
& Skärbäck, 1987). Uppdraget omfattade också att ge plats för ny bebyggelse 
i anslutning till den nya leden.

På östra sidan av centrum var behovet stort för kanalisering av trafiken från 
sydöstra Växjö till norra delar av staden. En trafikled planerades. Problemet var 
att den berörde ett riksintresse för kulturmiljövården. Den gamla stadskärnan 
skulle avskiljas från Biskopssätet Östrabo, där bl a Esaias Tegner har huserat. 
De två områdena, som båda är av riksintresse för kulturmiljövården, är av olika 
karaktär och sedan många år förbundna med en allé av stort historiskt intresse. 
Allén växte fram efterhand. Det var tradition att medborgare vid lämpliga 
tillfällen planterade ett nytt träd i allén. Därför har allén stor artmångfald.

Carl von Linné är en annan berömdhet för staden som står staty utanför 
domkyrkan, och har gett namn åt den stora genomgångsgatan från norr till 
söder, dubbellinje i kartan (se figur 6). I detta mellanrum mellan Östrabo 
och stadskärnan, där den nya trafikleden var tänkt att gå, finns en av landets 
första karaktäristiska Henrik Ling-gymnastikhus från gymnastikens barn-
domstid. Den tilltänkta nya trafikleden, en tredje karaktär i landskapet, hade 
föga förvånande dåliga odds i detta kulturrika landskapsrum mellan Östrabo 
och rutnätstaden.
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Figur 6. Utredningens problemöversikt i vägprojekt i Växjö. En ny trafikled (III) ska fram 
mellan de två riksintresseobjekten Växjö rutnätsstad (I) och biskopssätet Östrabo (II).

Rutnätstaden analyserades med avseende på de historiska värdena, liksom 
biskopssätet Östrabo. Objekt och delområden och deras samband analyserades 
med avseende på aspekterna raritet, representativitet, historiska förbindelse-
stråk, rumslighet och upplevelser. Mellan rutnätstaden och Östrabo fanns 
både en avskildhet och en samhörighet, en distans som med sin öppenhet var 
laddad och full av mening. Viktiga värden för de båda riksintressena och deras 
samband analyserades och redovisades (se figur 7).
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Figur 7. Värdering av objekt och samband hos riksintressena rutnätstaden och Östrabo i 
vägprojekt i Växjö. 
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Figur 8. Analys avlandskapsupplevelse med en metod inspirerad av Kevin Lynch i vägprojekt 
i Växjö.
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En landskapsanalys genomfördes även med en metod inspirerad av Kevin 
Lynchs bok The Image of the City (Lynch, 1960). Metoden innebär att man 
kartlägger landmärken, noder, och områden som är homogena i sin karaktär, 
barriärer/delare, rumsgränser etc. (se figur 8).

I landskapsanalysen framhävde vi särskilt viktiga historiska byggnader som 
landmärken. Sluttningen från staden upp till Östrabo är först brant och sluttar 
sedan svagare. Biskopsstället ligger på en platå som är högre än rutnätstaden. 
Slutningen dit upp är vackert exponerad mot staden, och där den branta delen 
övergår i en flackare del bildas ett krön sett nerifrån, ett krön som blir exponerat 
och som en extra rumsgräns för mellanrummet. Siktlinjerna från sluttningen 
ner mot staden är magnifika, liksom sikten från rutnätstaden upp mot den 
lantliga idyllen. Allén som löper från Östrabo ner mot staden är en viktig 
sammanbindande länk. Andra alléer och trädrader finns i området utmed 
Linnégatan och runt domkyrkan. Barriärer som delar staden är i huvudsak de 
större infarterna in mot centrum från öster. 

En syntes av analysen var att landskapet dominerades av två starka karak-
tärer; den historiska rutnätstaden med sina gamla byggnader och det berömda 
biskopsstället med sin lantliga karaktär. En ny trafikled mellan dem skulle 
bli ett tredje dominerande element som demolerade helheten och fullständigt 
förringade de två ursprungliga karaktärerna. Vårt förslag blev att utforma leden 
som en gata, dvs en del av rutnätsstaden Därmed undveks ett nytt tredje domi-
nerande element i landskapsrummet. Alla parterna blev överens. Kapaciteten 
blev tillräcklig.

I andra hand minimera
Ett exempel på minimering är utredningen för Trädkramarprojektet, E6ans 
förlängning som motorväg norrut från Göteborg föranledd av Volvos tilltänk-
ta flytt till Uddevalla. Vägutredningen gick lite för snabbt. Olika berörda 
grupper var kritiska till de nya föreslagna sträckningsalternativ, och ansåg 
att samråd och demokratisk insyn brast. Aktivister kedjade fast sig i träd för 
att förhindra avverkning inom vägområdet. Även detta projekt fastnade, och 
Landskapsgruppen på VBB i Malmö tillfrågades för att lösa knuten tillsam-
mans med arkitekter och landskapsarkitekt på Göteborgskontoret. Fem utställ-
ningsplanscher togs fram (Skärbäck, 1985) som behandlade markintressen för 
naturvård, kulturmiljövård, jordbruk, skogsbruk, fritidsfiske (i vattendragen) 
samt trafikantupplevelser. Dessa planscher beskriver intressena i hela utred-
ningsområdet och omfattade ett stort antal alternativa vägkorridorer. Parallellt 
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gjorde VBBs Göteborgskontor mer detaljerade utställningsplanscher för motor-
vägens passager genom tätorter i kommunerna.

Utställningarna kopierades i en upplaga på tre, en för varje berörd kom-
mun. Syftet var att förbättra medborgarinflytandet och bryta det dödläge 
som trädockupationen medfört. Med hjälp av utställningsplanscherna kom 
ordnade diskussioner igång. Planscherna visade informationen från basdata 
över analyser av effekter till värderingar av konflikter och prioriteringar av 
sträckningsalternativen utifrån skilda intressen på ett transparent sätt. Det 
tidigare dödläget med trädockupationen upphörde och Vägverket upptäckte 
att miljökonsekvensanalys inte är till för att stoppa projekt, utan tvärtom är 
ett instrument att göra debatten saklig och rationell. Två år senare, 1987, kom 
Väglagen ut med en paragraf om miljökonsekvensbeskrivning i vägprojekt, 
Sveriges första MKB-paragraf. 

Vår hypotes var, och är än mer efter detta projekt, att transparens i utred-
ningsmaterialet är viktigt för att vinna acceptans. Pedagogiska beskrivningar 
av naturresursinventeringar och analyser i flera steg från effektbedömning-
ar till konsekvensanalyser över konfliktbedömningar och prioriteringar ger 
förtroende hos berörda medborgare. Transparens i hanteringen av fakta och 
utvärderingar underlättar för lekmän, allmänheten och politiker m fl att ta 
ställning, bedöma, kanske ge synpunkter och slutligen acceptera projektet 
med lämpliga villkor.

Att sådan transparens är viktig och en förutsättning för tvåvägskommunika-
tion har verifierats i ett senare projekt, initierat av ett IVA program om tillåtlig-
hetsprocessen inom Anläggningsforum.1 Institutionen för Landskapsplanering, 
SLU/Alnarp, har i anläggningsforum svarat för ett av de åtta delprojekten, 
Acceptansprocessen (Hylmö & Skärbäck, 2003). Två vägprojekt i Skåne, E22 
och V17, har analyserats och jämförts med avseende på vägutredningarnas 
presentation av data, analyser, synteser och prioriteringar, dvs konsulternas 
arbetssätt. Även projektledarnas sätt att kommunicera utredningen jämför-
des. Vägutredningarna var olika så till vida att den ena var mer transparent 
och tydligare visade konsultens analyser från basdata över egna bedömning-
ar till syntes och förslag med prioriteringar. Den andra var mer begränsad i 
momenten från basdata till prioritering, dvs mindre transparent. I det senare 
vägprojektet sköttes dessutom kommunikationen med medborgarna i hög 

1  Anläggningsforum bildades 1999 i syfte att främja utvecklingen inom 
anläggningssektorn med tonvikt på vägar ochjärnvägar.
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grad som gängse envägsinformation en bit in i utredningen, medan det andra 
vägprojektet började med medborgardialog. Medborgarna tillfrågades om 
synpunkter redan i starten, och sedan hölls tät tvåvägskommunikation genom 
hela projektet. Detta projekt är färdigbyggt sedan många år, medan det andra 
vägprojektet fortfarande pågår, 2015. Slutsatsen är tydlig. Projekt där samrådet 
sker som kommunikation (två-vägs), inte enbart som information (en-vägs) 
är mer lyckosamma.

I tredje hand utjämna/reparera
I samband med förbättring av vägstandarden mellan Lomma och Lund jus-
terades väglinjen, och det byggdes en cykelväg separerad från bilvägen. Det 
innebar att en 30 år gammal trädrad av lind inte kunde behållas (se figur 9). 
Vägverket hade fått klart alla tillstånd att avverka de 29 lindarna när frågan 
ställdes om det inte kunde vara värt att flytta lindarna i stället för att avverka. 
Vägverket nappade på idén och ett förslag togs fram där insatsen ansågs kunna 
motiveras av de positiva trafikant- och samhällseffekterna (figur 10). 

 
Figur 9. Den gamla vägen utan cykelbana. Lomma i fjärran. Bilden tagen från nordost  
mot sydväst. 
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Figur 10. En rotklump som en halv glob, diam. 3 m, tas upp. Foto: Lennart Perlenhem.

 
Figur 11. Bilden visar färdigt projekt från Prästberga mot Lund. 
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Figur 12. Träden, som ursprungligen stod på cc-avstånd 10 m, har nu cc 20 m, så att raden 
sammanbinder hela sträckan mellan två gårdar. Bilden tagen från söder mot norr.

En maskin inhyrdes från Tyskland. Den har pneumatiska käftar som kniper 
av en rotklump med diametern 3 m, och placerar trädet på sin nya plats i ett 
hål som görs just innan upptaget sker (se figur 13). När trädet satts på plats går 
maskinen till en ny plats dit nästa träd ska flyttas, tar upp jordklumpen och 
placerar den i det tidigare trädets efterlämnade hål. Dräneringsslang läggs ner 
genom vilken trädet kan vattnas flera år tills rötterna fått fart.

Figur 13. Inhyrd maskin för flytt av träd. 
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Trädradens landskapsvärde i vägprojektet kunde till och med förbättras 
genom att raden fördubblades i längd genom utökning av cc-avståndet från 
10 m till 20 m (se figur 12). Därmed kom trädraden att sträcka hela vägen 
mellan två gårdar. Tidigare gick trädraden endast halvvägs från ena gården 
till den andra. Raden tog slut mitt i åkerlandskapet och upplevdes mer som ett 
åkerelement än som en grön infrastruktur mellan två bosättningar. Cyklisterna 
fick en ny säker cykelväg (se figur 11). Räddningen/flyttningen av träden har 
gett en attraktiv trafikupplevelse. Förhoppningsvis har det lockat flera att 
lämna bilen för en mycket sundare cykelpendling mellan Lund och Lomma. 
Trädflytten 1989 kostade ca 0,5 miljoner kr. Träden är idag värderade till ca 4 
miljoner kr. enligt Alnarpsmodellen, http://www.tradvardering.nu/ (Östberg 
m fl, 2013). Trädens värde kan alltså vara en tiopotens högre än kostnaden 
för räddningsinsatsen.

I fjärde hand ersätta
Vid millenieskiftet förlängdes E6an söderut förbi Lundamotorvägen E22. 
Ur ett malmöperspektiv kallas E22 för Yttre Ringen eller anslutningen till 
Öresundsbron. Motorvägen färdigställdes just innan Öresundsbron invigdes 
år 2000. På sätt och vis kan man därför säga att Öresundsförbindelen börjar 
i Burlöv i en lucka mellan Burlövs gamla kyrkby från 1100-talet och Burlövs 
egna hem från 1930-talet. 

Landskapsstråket från Burlövs gamla kyrkby över till Alnarp är kultur-
historiskt mycket intressant. Alnarp blev tidigt en förläning till den Skånske 
guvernören, dvs det försvenskade Skånes landshövding. Burlövs kommun har 
många områden med särskilda kulturhistoriska värden (se figur 14).
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Figur 14. Snitt ur Länsstyrelsens redovisning av områden  
i Burlöv med särskilda kulturhistoriska värden.

Redan på 1000-talet, när missionärer kom till Sverige, var det trafik över sundet. 
Båtar kunde landas vid Segeås utlopp och man kunde vandra från Dalbyvägen, 
nära Segeås ursprungliga mynning i Arlöv, vidare på den höjdrygg som börjar 
vid Burlövs gamla kyrkby och fortsätter till Dalby. Här placerade kyrkan biskop 
Egino, verksam i Dalby åren 1060-1066. Stråket där Dalbyvägen nu går var 
därför sannolikt en viktig Öresundsförbindelse för tusen år sedan, en av flera. 
Ungefär samtidigt hade en annan falang placerat en biskop i Lund, på andra 
sidan Höjeå i förhållande till en flera hundra år äldre stad/bosättning vid Lilla 
Uppåkra. Troligen var Höjeås sträckning ut genom nuvarande Lomma del av 
en annan Öresundsförbindelse från vikingatiden, liksom Lödde å.

Alltnog, mycket talar för att vår tids Öresundsförbindelse år 2000 korsade 
de första missionärernas väg och den första kyrkomaktens Öresundförbindelse 
1000 år tidigare. Kulturarvets funktion som sektorsintresse är dels att slå vakt 
om bevarandet av värdefulla kulturarv, viket brukar betecknas som det veten-
skapliga intresset. Den andra funktionen är att berätta för nutiden om dåtiden. 
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Det är den pedagogiska funktionen, att lära den nuvarande generationen tolka 
tidigare generationers värv genom de spår som efterlämnats i landskapet som 
objekt och strukturer. Det ger orientering i tiden. 

Orientering i rummet är liksom orientering i tiden viktiga för att vi ska veta 
var vi är och vart vi är på väg. Orientering är en trygghetsfaktor och trygghet är 
en hälsofaktor, vilket avspeglas i att den åttonde miljöpsykologiska karaktären 
definierade i Alnarps forskning heter kultur. 

Berättelsen om Öresundsförbindelsen från förra millennieskiftet (Skärbäck 
& Andersson, 1999) var inte spridd vid tiden för planering och projektering av 
Yttre ringen. Därmed missades en extra möjlighet att kompensera ingreppet 
i det kulturhistoriska vetenskapliga värdet genom en ersättningsåtgärd som 
skulle kunna förbättra den pedagogiska och hälsomässiga funktionen. Det 
hade kunnat ske med enkla medel. Yttre ringen är djupt nedsänkt där den 
korsar Dalbyvägen. Terrängen är/var svagt böljande, vilket tydligt framgår av 
den gamla rekognoseringskartan från tidigt 1800-tal (se figur 15). Den gamla 
Dalbyvägens profil följde topografin, mjukt smekande som gamla vägar gör när 
de undviker schakt och fyllning och hastigheten är låg. I plan gör Dalbyvägen 
en dubbelkurva just i läget för korsningen med Yttre ringen (se även figur 16).

 

När Dalbyvägen byggdes om för att passera över Yttre ringen fick den högre 
standard ca 50 meter före och efter bron (se figur 17). Det blev där en stor 

Figur 15 (vänster). Dalbyvägen följer mjukt 
en höjdrygg (Skånes rekognoseringskarta 
1812-20). Burlövs kyrkby är den största bo-
sättningen.  Tågarp är en by där idag Burlövs 
industriby breder ut sig. Kronetorp har en väg 
ut till Dalbyvägen. Mellan höjdpartier ser vi 
låglänta fuktmarker, idag utdikade och torra.

Figur 16 (höger). Flygfoto från 1939 visar 
att Burlövs egna hem är utbyggt i sina yttre 
gränser. Kronetorp har utvecklats med en 
park och två alléer till Kronetorps mölla.  
Järnvägen har byggts uppe i vänstra hörnet. 
Arlöv börjar växa ut och komma in i bildens 
vänstra sida. Lundavägen har fått en Almallé. 
Vägen från Burlöv kyrkby till Kronetorp 
syns väl.
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kurvradie, motsvarande 90-väg och stor vertikalkurva. Standardförbättringen 
känns onödig och något förvånande eftersom den förbättrade passagen ansluter 
till Yttre ringen, där två T-korsningar borde signalerat sänkt hastighet i stället 
för ökad. Man skulle ha kunnat behålla god terränganpassning för låg fart inför 
denna bro och kanske rent av byggt om den gamla väglinjen över motorvägen 
som en cykelväg. 
 

Figur 17. Dagens väglinjer: Dalbyvägen har fått en stor kurvradie just där den passerar över 
Yttre Ringen med sina påfarter. Dubbelkurvan och terränganpassningen i de övriga bilderna 
är borta, behölls fortfarande när schaktarbetena gjordes. (Bild ur telefonkatalogen)

Vi ser också hur E22, Sveriges först motorväg som byggdes mellan Malmö – 
Lund 1952, skär rakt igenom Kronetorps allésystem och park. Detta skedde 
innan en medvetenhet om behovet av landskapsanpassning slagit igenom. 
1963 kom Rachel Carssons bok Silent Spring, som blev en väckarklocka, och 
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1969 kom Sveriges första miljövårdsplan, framtagen av Naturvårdsintendenten 
Rune Frisén vid Länsstyrelsen i Malmöhus län. På 70-talet växte Arlöv ut med 
ett miljonprogramområde. Hela utvecklingen, ofta konfliktfylld, illustreras i 
kartan (se figur 18).   

Figur 18. Flygfoto 1998. Sveriges först motorväg från 1951 har dragits rakt igenom Krone-
torps allésystem och naggar av parken. Schaktarbetena har börjat för Yttre ringen. Arlöv har 
växt ut och ätit upp Tågarps by. Vägen mellan kyrkbyn och Kronetorp är borta.

Att trafikverket inte behöll dubbelkurvan över Yttre Ringen och terrängan-
passade vägprofilen, eller som alternativ gjort den delen som en cykelväg, kan 
betraktas som en försutten möjlighet att berätta om tidigare generationer, dvs 
den pedagogiska aspekten i kulturmiljövårdens mål. Orsaken var sannolikt inte 
kostnadsskäl utan kunskapsbrist, brist på utredning. Möjligheten diskuterades 
aldrig. Denna försuttna möjlighet ska inte tas som kritik mot den vällovliga 
insatsen att bygga en ekodukt 1 km längre norrut mellan Burlövs gamla kyrkby 
och Burlövs egna hem (se figur 19). Den ligger centralt i kulturstråket över 
Kronetorp mot Alnarp och tillgodoser bättre lokala förbindelsebehov, medan 
en cykelbro i gamla sträckningen av Dalbyvägen skulle tillgodose ett mer regi-
onalt respektive turistiskt cykelbehov samtidigt som den hade knutit samman 
den äldre vägsträckningen. 
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Länsantikvarien Carin Bunte i Skåne län förespråkade en 200 m lång tunnel 
för E6 mellan Burlövs egna hem och Burlövs gamla kyrkby (kostnadsberäkning 
200 mkr) för att något mildra brottet genom det kulturhistoriska området. 
Trafikverket gick med på att bygga en ekodukt på 20 m för en tiondel av 
kostnaden (se figur 19). Burlöv är inte bara rikt på kulturarv. Den lilla kom-
munen är också vändkorset för det mesta av trafiken mellan Skandinavien och 
Kontinenten. Debatt har pågått intensivt mellan parter på både nationell och 
regional nivå om hur man ska räkna på miljöåtgärder och samhällsekonomi 
vid stora infrastrukturinvesteringar (Skärbäck, 2000a).   

Figur 19. Trafikverkets ekodukt över E6 vid Burlöv.

Utlovad kulturmiljöhänsyn som uteblev
Skanska köpte under 80-talet Butterikshuset, ritat år 1898 av arkitekt CR 
Müller, som låg mitt i Malmös äldsta stadsdel (se figur 20). Med löfte att ett 
nytt hus skulle få tillbaks den gamla fasaden fick köparen rivningslov. Den 
gamla fasaden togs ner och lagrades i samband med rivningen. Huset hade ett 
strategiskt läge i Malmös gamla stad. Gatukorsningen är skev och tomten är 
förskjuten. Läget är ett av de mest strategiska för besökares intryck av Malmö 
gamla stad. Buttringshuset stack fram som ett väl synligt landmärke i siktlinjen 
genom Södergatan och Baltzarsgatan (se figur 21). 
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Figur 20. Butterikshuset ritat år 1898 av arkitekt CR Möller. (Bild ur Sydsvenskan)

Figur 21. Tomten sticker fram i siktlinjer genom 
Söder-gatan från Stortorget och Baltzarsgatan från 
Lilla Torg

Butterikshuset fanns i alla Malmöbornas hjärta, inte bara pga sin klassiska 
arkitektur utan även för funktionen. Dit gick man för att köpa skämtartiklar, 
för att ha roligt. Butterikstomten låg obebyggd under 1990-talets krisår. När 
konjunkturen sedan vände uppåt ville Skanska inte längre stå för sitt löfte att 
återuppbygga den gamla fasaden, utan företaget presenterade ny arkitektur. Det 
satte fart på en intensiv kritik i pressen med inlägg från historiker, engagerade 
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medborgare och arkitekter, som både var för och emot förslaget. Förespråkare 
för Skanska tyckte inte att företaget skulle återuppbygga gammalt, utan måste 
komma med något nytt som ligger i tiden.

Motståndarnas kritik hade många perspektiv. Alla de vackra gamla husen 
från Stortorget till Gustav Adolfs Torg berättar för oss om en storhetstid i 
Malmö. Perioden från sent 1800-tal till första världskriget var en rik tid. Då 
byggdes i hela Europa de största och vackraste våningarna, så också i Malmö. 
Arkitekturen uttryckte både stolthet och sensibilitet, men även prestige och 
dominans beroende på byggnadens funktion. Butterikshuset uttryckte roman-
tik, värme och generositet samt, inte minst genom sin legendariska skämtbutik, 
malmöbornas karga folkhumor (Skärbäck, 1998). 

De första arkitektskisserna som satte fart på debatten visade små fönster som 
inte passade in i den sekelskiftespräglade miljön med höga fönster. Ett förslag 
redovisade försök att bygga nytt som liknade det gamla (se figur 22). Andra 
skisser föreslog något helt avvikande, men alternativet att exakt återuppbygga 
den gamla fasaden visades inte. 

Figur 22. Arkitekt Hans Birholz´s förslag från 1997 som försöker anpassa arkitekturen till 
det gamla.

Kritiken ska nog tolkas mot bakgrund av hur Malmöborna hade upplevt 
1900-talets malmöhistoria. Förra sekelskiftestiden var full av sociala mot-
sättningar som kulminerade efter första världskriget. Fattigdomen bredde 
ut sig. Funktionalismen kom med sin enkla, luftiga, folkhemsarkitektur. Att 
riva gamla individuellt artikulerade sekelskifteshus blev snudd på självända-
mål i Malmö. Staden ville föda fram den nya kollektivismens arkitektur på 
50-, 60- och 70-talet. 80-talet förmådde inte göra upp med detta ideal. Efter 
Berlinmurens fall 1989 uppstod en livlig arkitekturdebatt (Asklund, 2000), 
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driven framför allt i Berlin dit en stor del av Europas byggkranar var på väg 
(se figur 23).

Figur 23. Debatten var livlig om modernismens intåg i gamla Malmö. Foto: Lisbeth Wester-
lund.

Malmö stad stod vankelmodigt mellan en brytning tillbaks till sinnlighet 
med artikulering, eller att hänga på den postmodernistiska trenden. Men 
postmodernismen imponerade inte på den breda massan. Det var en tid när 
Malmöborna äntligen ville ha tillbaka sin stad. Man var trött på ohämmad 
rivning och dussinproduktion och tog avstånd från funktionalismens avarter. 
Slutresultatet blev ett hus helt i glas, som speglar den gamla tidens fasader vid 
ett visst ljus och vid ett annat ljus naket, och oförväget exponerar shoppande 
människor i det historiska gaturummet, vars övriga hus är spännande hemlig-
hetsfulla. Hur ska fackmän inom kulturhistoria förhålla sig till en ofta rörig 
debatt om olika arkitekturideal? I sådana situationer bör vi kanske gå tillbaks 
till kulturmiljövården formulerade mål: Att värdera den vetenskapliga tyngden 
i det historiska arvet och att pedagogiskt berätta om tidigare generationers liv. 
Det är en hälsofunktion – orientering i tiden – den åttonde upplevelsekarak-
tären vid värdering av utemiljö i planeringsmodellen vid Alnarp (se figur 1).  
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Balansering, kompensation och miljökrav förr i tiden
Efter dessa exempel på hur vi tänker och argumenterar idag är det spännande 
se tillbaks i historien, t ex runt tiden för Linné. Då fanns det skarpa regler 
och förslag som de styrande utfärdade, och som vi idag skulle kalla balanse-
ringsåtgärder. Idag har vi facit och ser mycket av de åtgärder som blev kvar. 
Dåtidens landshövdingar tvekade inte att utnyttja sina öppna mandat som var 
uppbackade av i vissa stycken tydliga naturresurslagar i form av kungabrev. 
Men de kunde också visa tvehågsenhet, som vi kan känna igen i dagens politik, 
i sin ambition att samtidigt tillfredsställa skilda gruppers oförenliga mål. Så  
t ex hade man mot slutet av 1700-talet, under en 30 års period, en svårbeslutad 
energifråga i torvbrytningen på Skanör- och Falsterbohalvön. Det ärendet 
slutade i ren öken pga att statsmakten föll till föga för Skanörs borgerskaps 
starka lobbyister. Ur muséumintendenten Harald Lindals, bok Ljungen genom 
tiderna, (1947) kan vi läsa om många sekler av hård toppstyrning för att skydda 
landskapet mot sandflykt och skövling av trädbestånd och om makthavarnas 
uppfinningsrikedom för att få igång landskapets återuppbyggnadsprocess. 

Följande avsnitt om landskapshistoria och regler i Skåne är delvis hämtade 
från en artikel jag fick publicerad i Dagens nyheter 1997. De skånska almarna 
kan vi tacka Christian IV för och pilevallarna kom till Skåne efter upprepade 
kungabrev. Skifteslagarna ledde till oerhört genomgripande förändringar för 
folkets sociala liv. Lindal (1947) skriver om Kyrkoherde Kråka i Rängs och Stora 
Hammars församling i Vellinge kommun mot sydväst. Prästen hade instämts 
till tinget av hejderiddaren Dalman den 7 november 1726 för att han försummat 
återplantering för 56 träd, som han under åren 1719-1725 fått ta ur kronans 
skogar. Domen baserades på kungliga förordningar från åren 1664 och 1697 
som föreskrev skyldighet för de som ur kronans skogar fick ta sitt bränsle att 
plantera två träd i stället för det träd som fälldes. Kyrkoherden försökte försvara 
sig med att han hemma på sin prästgård och kyrkogård planterat sammanlagt 
81 träd, mest pilar. Häradsrätten godtog dock inte denna förmildrande omstän-
dighet, utan dömde prästen att plantera minst 112 plantor i kronoskogen, och 
ansvara för att dessa fredas mot boskap. Rätten krävde dessutom ett intyg till 
tinget från hejderiddaren när prästen fullgjort sin skyldighet. Dalman kunde 
ett år senare lämna in ett sådant intyg till tinget (Skärbäck, 1997.01; Skärbäck, 
1997.03). Rätten hade en spetsig motivering till domen. Man underkände 
prästens egen plantering av 81 träd såsom fullgod kompensationsåtgärd och 
skrev att den ”kan fuller icke utan med särdeles beröm anse herr prostens flit och 
huus hållan med planterings görande för sin och sina efterkommandes nytto uti 
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Rängs prästgård och församling.”(ibid) Häradsrättens motivering har en etisk 
dimension, hänsynen till efterkommande.

På Falsterbohalvön försvann skogen under 12-1400 talet i samband med 
sillahanteringen. Sillens fett kokandes ur till olja att användas i oljelampor i bl 
a de tyska Hansa-städerna. Det var tyskar som processade. De kom till Skanör 
på våren och åkte tillbaks på hösten. När skogen tog slut började man elda upp 
markens tunna torvtäcke i stället. Därmed kom den ystra flygsanden lös och 
åkermarker blev översandade. Även längre in på jordbruksslätterna försvann 
trädvegetationen pga befolkningstillväxt och överexploatering. Makthavare, 
som Skånes guvernör (landshövding), prästerskapet och Lunds universitet 
lyckades få tillbaks vegetation på Ljungen, med föreskrifter och planterings-
kampanjer, trots segt motstånd från allmogebefolkningen, som ville ha sina 
djur att beta på utmarken. 

Generalguvernören Magnus Stenbock föreslog 1709, samma år som Karl XII 
förlorade slaget i Poltava, radikala åtgärder för att kompensera för överbetning 
och brännvedsuttag. Han föreslog att drängar och pigor borde plantera ett visst 
antal träd innan de fick gifta sig. Stenbock lockade dessutom drängarna med 
att de skulle få uppskov ett år med utskrivning till soldater, ett starkt argument 
för att slippa bli kanonmat. Sanddriften var ett europeiskt problem från södra 
Frankrike upp till Halland. Försöken att binda sanden med sandgräs och skog 
startade i Holland och Nordtyskland. Skånes guvernör, CG Hård, lät hämta 
sandstarrsfrön från Holland och beordrade bönderna ända från Räng till Oxie 
att den 19 maj 1721 börja plöja ner frön för att binda flygsanden. De som inte 
kom fick böta 3 daler silvermynt för varje utebliven plog (en plog kostade på 
den tiden 3 - 8 daler). De som plikttroget kom fick däremot ersättning från 
de inbetalda böterna.

En kunglig förordning kom 1734 om kompensation för överbetning och 
överuttag av ved, virke och lövfoder. Här föreskrevs att varje matlag varje år 
skulle plantera 12 träd, som till ”gagn och understöd hava måge” (ibid). 1737 
kom Oldenburgaren J.U. Röhl till Kristianstads län för att börja organisera 
kampen mot flygsanden. Carl von Linné kunde, under sin skånska resa 1749, 
konstatera att sanden bundits på 15 tunnland (= 7,5 ha) av det 1560 tunnland 
stora Ängelholmsfältet till en kostnad för svenska staten av 20.000 daler sil-
vermynt. ”Dyrt, men ringa i förhållande till skaderisken”, tyckte Linné (ibid). 
Lundaprofessorn Erik Gustav Lidbeck var en av Linnés mest hängivna lärjung-
ar, och kom att bli de skånska pilevallarnas upphovsman. Redan som 26-åring, 
1753, fick han kungens uppdrag att inrätta och uppodla allehanda planteringar 
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i Skåne. Han började genast med att försöka återbeskoga Falsterbohalvön i 
kamp mot inte bara den ystra flygsanden utan även mot en befolkning som 
drog upp växter med rötterna och lösa svin som rotade upp dem. 

Lidbeck föreslog, 1758, förbud mot upptagning med rötterna. Bötesstraffet 
skulle vara 10 daler silvermynt. Han föreslog vidare att bönderna skulle så 
havre ”som vid bergningstiden icke får för nära roten avslås utan lämna tämligen 
hög stubb”(ibid). Lidbeck fick hjälp av sin student Solberg, en prästson från 
Vemmenhög, som 1759 utnämndes till plantör. Men deras kamp var svår.  Det 
berättas att bonden Jeppsson från Kungstorpet drogs inför rätta för att han 
förolämpat Solberg, Lidbeck och landshövdingen, uppviglat allmogen och 
inte hindrat kreaturen från att gå in i planteringarna. Böterna blev ansenliga 
140 daler silvermynt.

Att torvbrytningen på Ljungen måste upphöra stod klart och brytning-
en förbjöds. Skanörs borgare, med stark Hansa-anknytning, var dock starka 
lobbyister, och kungen, (Adolf Fredrik, kung i Sverige 1751-1771) gav efter i 
november 1766. Flygsanden tilltog och Adolf Fredriks son (Gustav III, kung 
1771-92) förbjöd åter torvbrytningen 1790. Men Kronan gav efter igen 1792, 
och flygsanden tilltog, så att den 1840 täckte den bördiga åkerjorden ända till 
Räng och St. Hammar med ett lager av mellan 3 dm och 1m. Då startades en 
enorm landskapsrestaurering. Sockenborna vände jorden i en heroisk kraftinsats 
som pågick i 20 år. Kostnaden kan beräknas i dagens penningvärde till motsva-
rande ca 2-3 miljoner kr per hektar. För hela området blir det miljardbelopp. 

Den stora jordvändningen i Räng och St. Hammar väcker till eftertanke. 
Om vi försöker översätta den uppoffring i form av arbete som då utfördes, så 
förstår vi att den motsvarar ett betydligt högre belopp än jordens marknadsvär-
de. De stora uppoffringarn i Räng och St. Hammar, med bidrag från Kronan, 
pekar på att återanskaffningsvärdet, eller låt oss kalla slitet för det långsiktiga 
samhällsekonomiska värdet för bärkraftig jordbruksmark, kan vara en tiopotens 
högre än marknadens värdering (Skärbäck, 1997). 

Beskogningen av Ljunghusen, Kämpinge och Höllviken kom att ske i stor 
skala först på senare halvan av 1800-talet. Initiativ från stora jordägare, präster-
skapet (Pastor Collin) och statliga bidrag påskyndade utvecklingen. Halvöns 
naturvärden utvecklades och blev till en rekreativ pärla. Det som förr varit ett 
helvetiskt flygsandsområde upptäcktes av malmöläkaren Brandberg år 1885. 
Han skrev lyriskt: ”O, du min evige Gud! Vilken strand! Mycket har jag rest och 
mångenstädes har jag varit men en skönare friskare, större och lämpligare plats för 
havsbad än här finnes helt enkelt inte på vår jord”(Skärbäck, 1997.01; Skärbäck, 
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1997.03). Så kom en sjukstuga för tuberkulos behandling, sommarstugorna som 
på senare år i hög takt omvandlas eller byts ut mot året-runt-villor. Och idag 
vet vi att Vellinge kommuns befolkning till största delen bor i detta nyvunna 
landskap, på näset. 

Av denna långa historiska kavalkad, uttolkad ur Lindals berättelser, förstår 
vi att natur och landskap inte så enkelt kan försvaras eller nybildas med bara 
fagra ord och lokalt självstyre. Det skrevs regler utifrån den självklara principen 
”att ge tillbaks lika mycket till natur och landskap som man tar” (Skärbäck, 1999). 
Sådant kallas idag för kompensationsåtgärder.

Avslutande diskussion
Vi kan ifrågasätta om det idag är motiverat att införa en lagparagraf om kom-
pensationsåtgärder för påverkan på kulturvärde vid exploatering, eftersom vi 
har hänsynspargrafen som säger att exploatören ska ta erforderliga hänsyn. Vi 
har förvisso haft MKB-lagstiftning i över 25 år, men ändå klagar många på 
resultatet. Det är samma mål och kriterier för kulturlandskapet och kulturmil-
jövården som behöver tillgodoses oavsett om åtgärderna motiveras med hänsyn 
eller kompensation. Jag låter frågan stå öppen men vill hävda att transparent 
utredningsmetodik som utvecklats för att inventera, analysera och prioritera 
åtgärder behöver vidareutvecklas och tillämpas oavsett vilka lagstöd som finns. 
Jag tvivlar dock på att bara lagparagrafer räcker. Idag finns miljöhot av värre 
slag än de jag har exemplifierat. 

Det hejdlösa utplocket av allt brännbart, till och med ljungens rötter, under 
sillaepoken på Falsterbohalvön gjorde skogshalvön till ett Sahara i miniatyr, 
enligt Carl von Linné. Han observerade problemen på sin Skånska resa 1749. 
Försök med kungabrev, regler och diktat räckte inte för att få till en återbe-
skogning. Först efter en katastrof av så stora mått att Kämpinge och Falsterbo 
kyrkor översandades - i Falsterbo kunde man gräva fram den, men Kämpinge 
kyrka var förlorad och fick rivas – fick alla att gå man ur huse, tillsätta pengar 
och rädda bygden. 

Det stora nya hotet är klimatfrågan med vattenbrist, svält och ett scenario 
där havet kan stiga över stora delar av världens befolkningsområden. Den 
lilla människan kan tycka att problemet är övermäktigt hen själv. Ändå ligger 
lösningen framgent liksom historiskt i att alla drar åt samma håll och bidrar 
med sitt strå till stacken. Lagstiftaren bör införa balanseringsprincipen så att 
inte natur, luft eller vatten längre betraktas som ”fria nyttigheter” som kan 
användas utan återställning. Begreppet deponering bör göras till en historisk 
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parentes, liksom begreppet förhandlingsplanering där exploatör och politiker 
gör upp i slutna rum. 

För övrigt tycker jag frågan om vad åtgärder får kosta är fel ställd. Miljöbalk 
1998:808, 2 kap 8 § säger att det är den som orsakat skadan är skyldig att se 
till att skadan avhjälps. I samma kapitel § 7 står att kraven måste vara rimliga 
i förhållande till åtgärdens omfattning. Vad betyder det? Vi bör i stället fråga 
vilka värden som skapas på lång sikt. Exemplen från trädflyttningen utanför 
Lomma, jordvändningen i Räng och beskogningen av nuvarande Höllviken – 
Ljunghusen illustrerar att avkastningen av investeringar idag kan bli fantastisk 
på sikt. En exploatör kanske vill kunna skriva av kostnaden på några års sikt, 
medan de långsiktiga vinsterna kan vara 10 ggr högre än insatsen. Denna 
svårighet, att ställa krav på långsiktig naturresurshushållning för samhälls-
ekonomin vid tillståndsärenden som gäller en enskild verksamhetsutövare 
mot kort kvartalsekonomi, är kanske den främsta orsaken till att Miljöbalken 
sällan kommit i spel. 

Det finns en viss skillnad mellan kompensationsåtgärder för ingrepp i natur-
resurser och i kulturresurser. Biologisk-tekniska konsekvenser kan tydligare 
ersättas med utjämnings- och ersättningsåtgärder. Skador på kulturmiljön kan 
sällan ersättas med fysiska åtgärder för de påverkade objekten. Men ett sätt är 
att ta fasta på kulturmiljövårdens pedagogiska funktion, att visa nuvarande 
generation om tidigare generationers liv och leverne. Därför bör man i viss 
mån kunna kompensera ingrepp i kulturmiljön med upprustningar av andra 
nergångna kulturobjekt i samma landskap och från samma tid. En annan 
pedagogisk åtgärd är att framställa och sprida informationsmaterial t ex utställ-
ningar, trycksaker eller modernare IT-baserade kanaler såsom webbinformation 
eller telefonguidning från rastplatser och utsiktspunkter.     

Frågan om kompensation för byggande på jordbruksmark kommer ofta upp. 
I den tyska tillämpningen på 1990-talet behandlades detta som en markan-
vändningskonflikt med avvägning mellan olika näringsintressen. Vid balan-
sering av markresursen värderas förvisso marken som produktionspotential 
för arter/biotoper. I Sverige på 2000-talet diskuterades om ianspråktagande av 
jordbruksmark skulle kunna kompenseras genom åtgärder för att stödja jord-
bruket i utvecklingsländer. Detta utifrån kriteriet att kompensationsåtgärder 
ska ske inom sitt funktionella sammanhang och livsmedelsförsörjningen sker 
i ett globalt funktionellt sammanhang (Grip 2013). Elsa Grip (2013) visar 
hur beskrivningen av miljöproblemen skiftar med tiden och ges nya begrepp, 
men att det i hög grad är samma kriterier som behövs för en uthållig framtid: 
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Kretsloppstänkande och energihushållning. Själv har jag diskuterat hur fokus 
varierat mellan decennierna (Skärbäck 2000b): 1970-talet dominerades av 
facktekniska frågor – hur få till planering på ekologiska grund? 1980-talet satte 
fokus på planeringsprocessen - hur ska vi administrera utredningsarbetet för 
att få bättre medborgarinflytande? 1990-talet handlade om föreskrifter - en 
ny plan- och bygglag, ny förordning om miljökonsekvensbeskrivningar och 
införandet av Miljöbalken. Men kanske har ingen uttryckt svårigheterna att 
hantera miljökonsekvenser på ett mer insiktsfullt sätt än Torsten Hägerstrand i 
hans sista artikel (2000). Här diskuterar Hägerstrand bl a djurvärldens system 
i jämförelse med människans. Han skriver: 

Den stora skillnaden är att naturens serier ofta avbryts på grund av en 
dödstull, som är priset för existensen av näringskedjor. I samhället har 
förloppslandskapets dödlighet i hög grad förskjutits från individerna 
själva till de många avbrotten i deras påbörjade projekt. I allmänhet 
kan vi inte observera annat än korta stycken av de rörelser som passerar 
vårt utsiktslandskap. Det är strängt taget bara vår egen privata bana, 
som vi osökt kan följa som det kontinuum den är… Längre avsnitt av 
andra människors och i ännu högre grad av andra varelsers livsbanor är 
i allmänhet inte åtkomliga utan en omfattande undersökningsapparat. 
Hägerstrand, 2000 

Genom Hägerstrands ord får vi en förklaring till varför det är så svårt att få 
enighet kring miljökonsekvensanalyser. Vi har helt enkelt svårt att greppa allt 
och se helheter. Därför är pedagogik och transparens i faktaanalyser viktigt 
för att förstå utsiktslandskapet och för att kunna förutse framtida livsbanor.  

Figurer
Upphovsperson till illustrationer och foto är Erik Skärbäck där källa saknas i figurerna.
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ABSTRACT
When cities grow and densify conflicts between existing values and functions versus 
new constructions will arise. One way to clarify and find solutions to this conflict is 
to use the principle of compensation in urban planning. Nyköpings municipality has 
made a policy decision that this principle shall be applied for detailed development 
planning.  The policy decision was made with the approval of the detailed master plan 
for the Nyköping urban area and Skavsta airport.

In our work, many questions have emerged. For instance; how do we replace the value 
of a fully grown up tree? Can the value of a wetland be replaced by a lush public space? 
What demands for compensation actions is possible to burden a developer with? Are 
there legal restrictions to what demands the municipality may require? Is it legal for 
the municipality to make a treaty with a developer to pay for actions upon municipal-
ity owned land? Is it possible to compensate all values of a city, which grows? When 
should conservation or compensation be applied? By whom and in which way will 
the monitoring of measures be done?
It is necessary to clarify what values are to be compensated in order to determine the 
correct compensation measures. Nyköping municipality guideline works with the 
principle of compensation and pinpoints responsibility. 

This paper problematizes practices of the principle of compensation within urban 
planning. In this paper some recent ideas and solutions implemented by the Nyköping 
municipality, are given as case studies.

Key words: principle of compensation, urban planning, biodiversity.
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Nyköpingsmodellen - 
Kompensationsprincipen från ett 
kommunalt perspektiv i praktiken
Per Skyllberg

Syfte
I artikeln kommer processen att införa kompensationsåtgärder i samhällspla-
neringen att presenteras. Centrala ställningstaganden och exempel på enskilda 
fall där modellen tillämpats redovisas. Syftet är att uppmärksamma de praktiska 
svårigheter som uppkommer när kompensationsprincipen ska användas i de 
enskilda fallen inom samhällsplaneringen. Avsikten är även visa på möjliga 
angreppssätt för att möta några av problemen.

Inledning
När städer växer och förtätas uppstår en klassisk konflikt mellan bevarande av 
befintliga värden/funktioner och utveckling genom nybyggnationer. Särskilt 
gäller det vid ökad täthet i bebyggelsen. Inom och i anslutning till tätorter finns 
ofta grönområden, vilka har höga biologiska värden som inte finns i produk-
tionslandskapet. Stadens grönområden kan även ha mycket höga värden och 
funktioner för ekosystemtjänster, som vatten- och klimatutjämning.  Dessutom 
är grönområden viktiga för rekreation och lek. Risk finns att sådana befintliga 
värden inte tydliggörs och långsamt går förlorade genom de små stegens tyranni. 
Ett sätt att tydliggöra och hantera konflikter mellan motstridiga intressen är 
att använda kompensationsprincipen i samhällsplaneringen.

Idag finns inget stöd för att hävda kompensationsåtgärder via Plan- och 
bygglagen, vilket det finns i t.ex. Nederländerna.1 I Miljöbalken finns lagligt 
stöd för krav på kompensationsåtgärder vid intrång i skyddade områden samt 
vid tillstånd och dispenser. Också ingrepp i allmänna intressen för förenas med 
krav på kompensation enligt Miljöbalken.

Kompensationsprincipen kan vara ett bidrag i den strategi för bevarande 
av biologisk mångfald som EU har tagit fram. Visionen är att förlusten av 

1 Westerhuis, 2014-09-18.
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biologisk mångfald helt ska ha upphört år 2050 och att den till år 2020 ska ha 
avstannat väsentligt jämfört med dagens situation. Kompensation är en viktig 
pusselbit i detta sammanhang. En viktig del av EUs strategi är Target 2 som 
siktar mot no net loss of biodiversity and ecosystem services. Innan år 2015 ska 
EU-kommissionen ta fram förslag för hur detta mål ska genomföras i praktiken 
inom medlemsländerna.2

Nyköpings kommun har som mål att växa med minst 700 personer per år 
och tillväxten ska ske ”inåt”. Det innebär ökat tryck på tätortens grönområden 
med risk för konflikter mellan förtätning och bevarande. Nyköpings kommun 
har i och med antagandet av sina två senaste fördjupade översiktsplaner3, tagit 
beslut om att kompensationsprincipen ska tillämpas vid detaljplaneringen inom 
dessa områden. Målet är liksom för Target 2 inom EU; ingen förlust av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Kompensationsprincipen introducerades redan 
i grönstrukturplanen 20104, som var ett tillägg till den då gällande fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) från år 2006.5 Ett mer strukturerat och frekvent arbete 
med kompensationsprincipen har skett under de senaste två åren. Vi känner oss 
fortfarande som vi står i startblocken i vårt arbete med kompensationsåtgärder 
inom samhällsplaneringen.

Uppbyggnad av Nyköpingsmodellen
För att strategiskt kunna arbeta med kompensationsprincipen krävs ett antal 
steg i form av kartläggningar, utredningar och beslut. Här beskrivs hur sam-
hällsbyggnadsförvaltningen i Nyköpings kommun valt att göra för att få ett 
strukturerat arbete med kompensationsprincipen i samhällsplaneringen. Detta 
har skett genom:

• Kartläggning

• Samlad bedömning

• Politiskt beslut om införande av kompensationsprincipen

• Tjänstemannarutin och mall för hanteringen i planprojekt

2  Enetjärn, 2011.
3  Nyköpings kommun 2013 FÖP för Nyköpings tätort och Skavsta och FÖP 2014 för 

kusten Sjösa till Vålarö.
4  Nyköpings kommun 2010, Grönstrukturplan för Nyköpings tätort.
5  Nyköpings kommun 2006.
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Under rubrikerna Problem och resonemang samt Erfarenheter framgår hur model-
len vidareutvecklats i det praktiska arbetet.

Kartläggning

Nyköping valde att göra en kartläggning av följande värden inför arbetet med 
att ta fram en grönstrukturplan:

• Biologiska värden – genom en kombination av fältbesök och flygbilds-
tolkning

• Närströvområden – genom fältbesök av tätortsnära områden

• Riksintresseområden – för friluftsliv, naturvård och Natura-2000

• Bristområden – genom GIS-analys

• Många nyttjare – genom att kombinera befolkningsstatistik och GIS-
analys

• Förbindelsestråk – genom en analys av behov för människor och växter 
och djur att röra/sprida sig mellan prioriterade grönområden

Samtliga värden definierades geografiskt och lades in i planen som GIS-
områden.6 Förbindelsestråken beskrevs övergripande. De biologiska värdena 
och värden för närströvområden dokumenterades på blanketter och/eller i 
rapporter som knöts till GIS-materialet. Dokumentationen utgör grunden 
för värdebeskrivningarna i kompensationsutredningarna och den samlade 
bedömningen i grönstrukturplanen. 

Beslut i fördjupad översiktsplan efter samlad bedömning

I Grönstrukturplan för Nyköpings tätort, som gjordes som ett tillägg till den 
då gällande fördjupad översiktsplan (FÖP) för tätorten, gjordes en samman-
vägning av värden i en värdekarta som angav tre olika klasser. Den slutliga 
värderingen baserades på en samlad bedömning utifrån till inventeringar och 
politiska prioriteringar. De tre klasserna kopplades samman med hur kompen-
sationsprincipen skulle användas inom varje klass (se fig 1). Detta införlivades 
sedan i den nya FÖP:en för tätorten och Skavsta.

6  GIS = Geografiskt Informations System.
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Figur 1. Grönstrukturkarta i FÖP för tätorten och Skavsta.

Redovisningen och klassning av områden i grönstrukturplanen ser ut så här:

• Grönt = I gröna områden ska ingen exploatering ske. Dessa består i 
huvudsak av naturreservat, Natura-2000-områden och områden som 
politiskt utpekats som möjliga för reservatsbildning.

• Orange = I orangea områden får exploatering ske endast om områdets 
huvudsakliga värden inte går förlorade. Dessa består främst av utpekade 
riksintressen för naturvård och friluftsliv, områden i naturinventering 
bedömda som riks- eller regionalt intressanta.

• Gult = I gula områden ska exploatering ske endast om hänsyn tas till 
områdets huvud sakliga värden eller om lämpliga kompensationsåt-
gärder sker för de värden som går förlorade. Dessa består i huvudsak 
av kommunalt och lokalt intresse för naturvård och friluftsliv där även 
antal möjliga besökare spelat in.

• Ofärgade områden = Ofärgade områden kan ha värden som inte har 
uppmärksammats i planen.

• Gröna linjer = Förbindelsestråk som ska bevaras och utvecklas för 
människor och för biologisk mångfald

• Blå streckade linjer = Förbindelsestråk som ska bevaras och utvecklas 
för människor. Utredning av exploateringsintrång får göras i beroende 
av förhållandena i det enskilda fallet.
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Handlingsregler för hur kompensationsprincipen ska utföras

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) anges gången som arbetet med kom-
pensationsprincipen ska följa. Detta för att minska förlusten av befintliga värden 
och för att snabbare komma fram till konkreta diskussioner om kompensa-
tionsåtgärder. Arbetsgången i Nyköping bygger på flerstegsprincipen: undvika, 
minimera, utjämna, ersätta. Det är viktigt att börja med undvikande och gå 
igenom alla steg i angiven ordning för att minimera förlusten av befintliga 
värden. Arbetsgången ser ut så här:

1. Undvikande: I första hand ska negativ påverkan undvikas så långt som 
är rimligt.

2. Minimering: Negativ påverkan som inte kan undvikas minimeras så långt 
som möjligt.

3. Utjämning: Negativ påverkan som inte kan undvikas eller minimeras 
utjämnas i sitt funktionella sammanhang med motsvarande funktion. 

4. Ersättning: Negativ påverkan som inte kan undvikas, minimeras eller 
utjämnas i sitt funktionella sammanhang ersätts med annan funktion 
eller på annan plats. 

Figur 2. Principen för kompensationsåtgärder. Källa: Enetjärn 2011 (Trafikverket).

Rutin och ansvar på tjänstemannanivå

För att tydliggöra kompensationsprocessen och ansvaret på tjänstemannanivå 
har en rutin tagits fram i Nyköping (se bilaga 1). Utvecklingsarbetet har skett 
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i ett samarbete mellan Plan- och naturenheten respektive Mark- och exploa-
teringsenheten. Rutinen inbegriper även Gata-, park- och hamnenheten inom 
den Tekniska divisionen. Deras expertkunskap behövs vid värdering och upp-
följning. Av rutinen framgår ansvar och beslutsfattare för varje beslutspunkt. 
Rutinen bygger på att beslut i kompensationsprocessen ska tas på rätt nivå 
och med rätt underlag. Följande fem frågor har identifierats som viktiga för 
ställningstaganden när beslut om kompensationen aktualiseras:

1. Är det lämplig markanvändning?
2. Ska kompensationsutredning göras?
3. Vilka föreslagna kompensationsåtgärder ska drivas?
4. Vad ska införas i planbestämmelser och vad ska tas med i avtal?
5. Är genomförda kompensationsåtgärder godkända?

Problem och resonemang
I vårt arbete med kompensationsprincipen har många frågor aktualiserats. Här 
följer några exempel på problemställningar och hur vi resonerat kring dessa.

Hur gör vi för att inte kompensationsprincipen blir ett alibi för att 
exploatera? 

Detta är en farhåga som diskuterats i olika sammanhang. Naturvårdsverket 
har sagt att: ”Syftet med kompensation är inte att underlätta exploateringar, utan 
att minska förlusten av livsmiljöer och arter!”7 Vidare uppger naturvårdsverket 
att: ”Kompensationsåtgärder är inte en del i ett projekt, utan tillkommer separat 
för att kompensera för oundvikliga negativa effekter som uppstår av en verksamhet 
trots att skydds- och anpassningsåtgärder vidtagits.”8 

Vi har i Nyköping försökt att lösa farhågan med att i den fördjupade över-
siktsplanen (FÖP:en) tydligt ange var kompensationsåtgärder inte är aktuellt 
att använda och var det kan vara möjligt att tillämpa kompensation.9 Enligt 
rutinen ska vi först avgöra om planerad markanvändningen är lämplig. Därefter 
tas beslut om en kompensationsutredning ska göras. I FÖP:en slås fast att 
utredningen i första hand ska undvika och minimera ingrepp innan planeringen 
går vidare och föreslår kompensationsåtgärderna utjämna och ersätta. I några 

7  Enetjärn 2011.
8  Naturvårdsverket 2014.
9  Nyköpings kommun, 2014
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fall har exploatörer dragit sig ur projekt som en följd av att kompensations-
utredning påbörjats. Tre sådana exempel är detaljplanerna för Sjukvårdaren 
(se bilaga 2), Ärila golfbana och Björshult (se bilaga 3). På så sätt har det visat 
sig att kompensationsprincipen kan motverka en exploatering i stället för att 
utjämna en negativ påverkan.

När går gränsen för att bevarande i stället för kompensation ska tillämpas?

Det finns en risk för att kompensationsåtgärder motiverar ett intrång där värdet 
av bevarande egentligen är högre än nyttan med exploateringen. Det är fördel 
om övergripande principer finns för hur sådana konflikt ska undvikas. Ett erbju-
dande om kompensation får alltså inte påverka bedömningen av vilken skada 
ett intrång ger upphov till. I Göteborgs policy anges att ”Kompensationsåtgärder 
ska dock inte vara ett sätt att rättfärdiga olämpliga exploateringar. De ska vara en 
kompensation för ett försvunnet värde där enda alternativet är exploatering, inte 
ett sätt att underlätta exploatering.”10 

I Nyköping utgår vi från antagen FÖP. Den har tre olika klasser för grönom-
råden framtagna efter inventeringar och därefter gjorda politiska prioriteringar. 
I den värdefullaste klassen, gröna områden, får det inte ske någon exploatering. 
I orangea områden får exploatering endast ske under förutsättning att huvud-
sakliga värden inte går förlorade. I gula områden får exploatering ske endast 
om hänsyn tas till huvudsakliga värden eller om lämpliga kompensationsåt-
gärder vidtas för de värden som går förlorade. Även i icke utpekade områden 
kan kompensationsåtgärder bli aktuella, fast då ställs högre krav på värdenas 
kvalitet eftersom de saknar har stöd i kommunens FÖP. Utpekandet i FÖP:en 
är således både en styrka och en svaghet. Det är lättare att bevara värden i 
områden som ingår i FÖP:en, men utpekandet gör det samtidigt svårare att 
hävda värden i andra platser i kommunen.

Hur avgörs storlek på kompensationen?

Även i fall när det är möjligt att kompensera med samma typ av värde som går 
förlorat kan det vara svårt att bestämma storleken på kompensationen. När 
kompensationen går ut på att ersätta en typ av värde med en annan typ av 
värde blir situationen ännu svårare. På EU-nivå finns systemet REMEDE – 
Resource Equivalency Methods for Assessing Environmental Damage in the 

10  Göteborgs stad, 2009.
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EU.11 Det är en steg-för-steg-handledning som tagits fram för att bestämma 
hur stor kompensationen ska vara i det enskilda fallet. REMEDE innehåller 
en verktygslåda som kan vara en lämplig utgångspunkt för en eventuell hand-
ledning i Sverige.12

I Skåne finns en modell som bygger på en poängberäkning av värden och 
funktioner. När en exploatering leder till förlust av värden/funktioner ska 
dessa kompenseras genom åtgärder som skapar minst lika många nya poäng.13 
I Nyköping har vi inte valt detta arbetssätt då det ofta är svårt att generalisera 
värden i ett poängsystem. Modellen framstår som mindre flexibel och därmed 
svårare att anpassa i projekt till platsens unika förutsättningar.

Vi har hittills inte fastställt något sätt att räkna ut värdet. Idag utgår 
planeringen i stället från värdebeskrivningarna i underlagsrapporter till 
inventeringar. Vid fältbesök bekräftas värden när påverkad areal bestäms. 
Samtidigt föreslås möjliga kompensationsåtgärder utifrån platsens förutsätt-
ningar. Eftersom Plan- och bygglagen saknar tvingande regler sker slutgiltig 
överenskommelse om kompensations storlek efter diskussion med exploatör.  

Går det att kompensera alla värden när staden växer?

Nyköping har en tydlig förtätningsstrategi. Men kan alla gröna värden behållas 
när staden växer? Vi tror inte det och har därför valt att koncentrera oss på 
områden med extra höga värden utifrån ett kommunalt – lokalt perspektiv. En 
idé är att särskild uppmärksamhet ska läggas på staden styrkor och svagheter. 
Det håller ner antalet detaljplaner med skador på värden och höjer trovärdig-
heten i de områden som väljs ut för kompensation.

Hur ersätter vi värdet av ett uppvuxet träd?

Detta är en vanlig situation. Att ersätta ett uppvuxet solitärt träd är mycket 
svårt. Både de biologisk och upplevelsemässiga värdena skapas under 100 år, 
ofta mycket mer. Här har vi i Nyköping funderat på kompensation i form av 
frihuggning av träd och friställning av efterträdare. Följdfrågan är hur många 
träd som i så fall bör ingå i kompensationen, var och hur ersättningen ska 
göras? Kan kompensationen ske på annans mark? Veteranisering, d.v.s. att 
medvetet skada träd för att påskynda åldrandet, kan det också vara ett sätt 

11  http://www.envliability.eu/
12  Trafikverket, 2014 (Cole).
13  Helsingborg, 2003.
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att kompensera. Veteranisering passar antagligen sällan i riktigt tätortsnära 
områden som frekvent används av människor p.g.a. olycksrisker. Resultatet 
är att kompensation för uppvuxna träd ofta handlar om att hitta former för 
ersättning med andra värden. Ett alternativ skulle kunna vara att värdera trädet 
monetärt för att komma fram till lämpliga kompensationsåtgärder.
  
Kan värdet av en våtmark ersättas av en lummig allmän platsmark?

Frågan om att ersätta ett värde med ett annat värde innebär många svåra 
avväganden. Erfarenheten säger oss att det är lättare för både politiker och 
exploatörer att acceptera åtgärder som gynnar upplevelser och rekreation än 
sådana som gynnar biologisk mångfald, särskilt om det handlar om oansenliga 
växter och djur. I Göteborgs policy anges att kompensationsåtgärderna i första 
hand ska uppfylla närhetsprincipen; nära i tid, nära i plats, nära i värde.14 

I Nyköping försöker vi i möjligaste mån ersätta skador med motsvarande 
värden och funktioner inom samma område. Detta kan dock vara svårt att 
uppnå i vissa fall. Det är extra problematiskt om exploatören är en privat 
markägare med små markägor där plats för kompensationsåtgärder är besvär-
ligt att uppbringa. Det är också svårt att reglera rekonstruktioner av samma 
kvaliteter i avtal. Då kan det därför bli fråga om att ersätta ett värde med ett 
annat värde. Utredningen bör dock prioritera möjligheten att ersätta samma 
värde i området så långt som möjligt innan ersättning med ett annat värde på 
annan plats aktualiseras.

Vilka krav på kompensationsåtgärder är möjliga att ställa på en exploatör? 

Hur långtgående krav kan vi ställa och vilka värden ska ersättas? Eftersom det 
inte finns något lagligt stöd för kompensationsåtgärder i Plan- och byggla-
gen hamnar vi ofta i att det är markens värde för exploatören som styr kom-
pensationsåtgärden. Avgörande blir då vad exploatören är beredd att beta-
la för marken, delvis i form av kompensation. Genom stöd i FÖP:en ökar 
möjligheten för kommunen att ställa krav på exploatörer. Större bolag och 
markägare kan sprida sina kostnader och klarar lättare kraven på kompen-
sationsåtgärder än mindre exploatörer. När det handlar om ett för kommu-
nen mycket angeläget exploateringsintresse i en detaljplan, som i exmplet 
Stormfågeln, är det svårare för förvaltningen att hävda kompensationsåtgärder. 

14  Göteborgs stad, 2009.
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Finns lagliga restriktioner för vilka krav kommunen kan ställa?
Enligt Plan- och bygglagen ska planläggning ske utifrån lämplig markanvänd-
ning. Vilka möjligheter har vi som kommun att kräva kompensationsåtgärder 
för att anta en detaljplan? Vilka avtal kan vi ingå och vilken juridisk legitimitet 
har i så fall dessa överenskommelser? I Miljöbalken 16:9 ges en möjlighet att 
i samband med tillstånd och dispens kräva kompensation för intrång i alla 
typer av allmänna intressen.15 Men genom att samhällsplaneringen i första 
hand bygger på Plan- och bygglagen framstår rättsläget för kompensation som 
oklart utifrån ett kommunalt perspektiv.

Det finns inga regler i Plan- och Bygglagen för att kräva kompensation.16 
För kommunerna bygger därför all kompensation på markens lämplighet för 
planerat projekt och dess värde för exploatören. Exploatören “köper” lokalise-
ringen genom olika former av ersättning till kommunen, bl.a. som kompen-
sationsåtgärder. Det innebär som Göteborg uttrycker saken i sin policy: ”En 
frivillig överenskommelse mellan kommunen och exploatören om att ersätta natur- 
och rekreationsvärden som skadas eller försvinner när detaljplaner genomförs.”17

Kan kommunen via avtal få en exploatör att finansiera åtgärder på  
kommunens markinnehav? 

En viktig aspekt vid kompensation är frågan om markåtkomst. Möjligheten att 
få rådighet över mark styr vilka åtgärder som slutligen kan bli aktuella. Ett sätt 
att få till stånd önskvärda kompensationsåtgärder är att exploatören bekostar 
åtgärder på kommunens mark. Detta var ett av förslagen i fallet Sjukvårdaren 
(se bilaga 2). I Stockholm har staden inrättat en fond som exploatörer bidrar 
till om inte lämplig kompensation kan göras på platsen för ingreppet. 18 I andra 
sammanhang har dock kommuner kritiserats för att via exploateringsavtal 
försöka få företag att åta sig att betala kommunala investeringar som inte direkt 
har med exploateringen att göra. 

Vem följer upp, kontrollerar och godkänner åtgärderna upp? 

När en överenskommelse om kompensationsåtgärd är avtalad behöver den följas 
upp. Ansvaret för uppföljning kan variera. Den enhet som har ansvaret kan 
behöva hjälp för att avgöra om kompensationsåtgärden är rätt utförd. Enligt 

15  Miljöbalken, 2014.
16  Trafikverket, 2014 (Peggy Lerman).
17  Göteborg 2009.
18  Enetjärn, 2011.
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rutinen i Nyköping ska åtgärderna säkerställas i planbestämmelser och följs 
upp i bygglov med stöd av kommunekologer. Mark- och exploateringsenheten 
ska följa upp avtal med support från ekologer och kommunens stadsträdgård-
smästare. 

Vilka möjligheter finns att driva igenom kompensationsåtgärder? 

Exploateringsavtalets innehåll kan i princip omfatta vad som helst så länge 
som exploatören frivilligt går med på krav som går längre än vad gäller i lag-
stiftningen. Kommunen använder framtida exploatering av eget markinnehav 
som lockbete för att tillstånd överenskommelser. Tvingande exploateringsavtal 
får endast omfatta sådana åtgärder som kommunen kunnat åstadkomma med 
lagstöd.19

Vad händer om kompensationsåtgärden inte genomförs?

Då kompensation är en frivillig överenskommelse blir det nog svårt att genom-
driva avtalade åtgärder. Nyköpings kommun har ännu inte hamnat i ett läge att 
vi har behövt ta ställning till uteblivna kompensationsåtgärder. En möjlighet 
är att i avtal skriva in viten om inte åtgärderna genomförs. Hur detta håller 
vid en tvist vet vi inte.

Vilka värden passar i tätorten?

Inom tätorten finns det långsiktigt olika förutsättningar för skilda värden. Vissa 
värden passar bättre än andra. I Nyköping resonerar vi i termer av styrkor och 
svagheter. Ibland kan det vara bättre att bygga på och befästa styrkor inom 
staden, för att nå långsiktigt hållbara lösningar, än att försöka ersätta ett isolerat 
värde. Det kan vara bättre att skapa en ”stepping stone” för att länka till ett 
existerande samband än att ersätta ett enskilt värde. För ekosystemtjänster beror 
det på vilken typ av värden/funktioner som identifierats och hur platsspecifika 
dessa är. Biologiska värden är oftast lättare att flytta än rekreativa värden.

Hur krångligt behöver det vara?

Vi eftersträvar enkelhet och dialog i kompensationsprocessen för att inte fastna 
i långa utredningar. Även om Nyköping kommun eftersträvar full och likvär-
dig ersättning för skador resonerar vi oftast som att det är bättre att något blir 
gjort än att vi uppnår absolut kompensation. Därför är våra kompensations-

19  Göteborg 2009.
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utredningar, än så länge, enkelt hållna. Platsen och tillfället spelar stor roll för 
åtgärdsförslagen. Det är bättre att greppa tillfället än att hamna i omständiga 
diskussioner kring beräkningar av kompensation i utredningar. Dock är det 
en styrka i att kunna räkna ut ett befintligt värde, särskilt när vi ska diskutera 
ersättning i stället för utjämning.

Exempel
Här nedan ges exempel på försök att använda kompensationsprincipen i sam-
hällsplaneringen och utfallet av dessa i några detaljplaner, DP.

DP Stormfågeln: Friluftsliv och rekreation kontra ungdomsbostäder.

Två punkthus planerades i ett större ”orange område”, d.v.s. där huvudvärdena 
inte får gå förlorade. Huvudvärdet var knutet till äldre tallskog. Inventering 
visade på att de biologiska värdena inte var så höga i aktuellt delområde. Det 
utnyttjades för rekreation, men var inte direkt utpekat som detta i grönstruk-
turplanen. Resultatet blev anpassning och skyddsåtgärder för biologiska värden 
samt säkerställande av passager i planbestämmelser och iordningställande av 
en rastplats i närområdet.

DP Sjukvårdaren: Jätteträd och utemiljö för äldre kontra centrala bostäder.

Bostadshus i parkmark i ”gult område”, d.v.s. där huvudvärdena ska kompen-
seras. Det utpekade huvudvärdet var rekreationsområde. Byggherren försökte 
anpassa byggnationen till befintliga biologiska värden som främst bestod av 
äldre uppvuxna träd. Förslag till kompensationsåtgärder togs fram på kom-
munal mark genom plantering och iordningställande av parkmark (se bilaga 
2). Resultatet blev att byggnationen inte genomfördes.

DP Björshult industriområde: Naturliknande skogar delvis sumpiga kontra 
industrimark för tung industri.

Industriområde för tung industri planläggs på kommunal mark inom ”gult 
område”, d.v.s. där huvudvärdena ska kompenseras. Huvudvärden är kopplade 
till hällmarkstallskog och fuktig granskog. Tillfartsväg planeras genom ”orange 
område”, d.v.s. där huvudvärdena inte får gå förlorade, med huvudvärdet art-
rik betesmark. Inventeringen visar att ytterligare områden har värden som är 
aktuella för att kompenseras (sammanlagt 5,5 ha). Resultatet blev att infarts-
vägen planeras om för att i stället gå förbi betesmarken. Exploateringsområdet 
anpassas till mest värdefulla skogsområdena. Kompensationsåtgärd sker genom 
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att dagvatten leds till naturmark i plan (1,5-2 ha) för att anlägga värdefull 
sumpskog. Skogsanvändningen i detta område ändras i skötselplanen från pro-
duktionsskog till NO (Naturvård orört). Ytterligare kompensationsåtgärder är 
ännu inte färdigutredda. Ett förslag är att markanvändning i skogsbruksplanen 
får en annan inriktning. Likvärdig skogsmark i direkt anslutning/närheten 
byter från produktions- till naturvårdsinriktning. Alternativt förslag är att ca 5 
ha mark inom kommunalt naturreservat i närheten läggs om till NO samt att 
diken läggs igen för att uppnå liknande förhållanden som inom planområdet. 
Kompensationsutredning för Björshult finns i bilaga 3.

DP Nyköping resecentrum: Ruderatmark kontra stadsmässighet.20

Ombyggnad av stationsområde inom icke utpekat ”vitt område”. Inventering 
visade på regionala värden kopplade till ruderatmark (så kallad skräpmark). 
Kompensationsförslag är att ”flytta” och nyskapa befintliga värden på annan 
mark inom detaljplaneområdet alternativt skapa förutsättningar på annan av 
trafikverket ägd mark i närheten. Kompensationsförslaget är inte färdigutrett.

Sjösa strategiskt markförvärv: Kalkpåverkad naturmark kontra  
tätortsutveckling villabebyggelse.

Strategiskt markförvärv för villa/småhusbebyggelse i ”gult område”, d.v.s. där 
huvudvärdena ska kompenseras med både biologiska och närrekreationsvärden. 
I en ny översiktlig inventering av delar inom området finns åtgärdsförslag; 
orört, behov av utredning och exploaterbart med kompensation samt exploa-
terbart utan kompensation.  Kompensationsförslag är att köpa in även mark för 
säkerställande av biologiska och närrekreativa värden. Förslaget är inte utrett.

DP Ärila golfbana: Husbilsparkering kontra värdefull betesmark.

Anläggande av husbilsparkering på ”gult område”, d.v.s. där huvudvärdena ska 
kompenseras. Huvudvärdet var artrik f.d. betesmark. Parkeringen anpassades 
för att minimera skada. Som kompensationsåtgärd togs ett förslag till skötsel-
program fram för andra liknande områden inom golfbaneområdet. Resultatet 
blev att medlemsmötet röstade ner förslaget och husbilsparkeringen anlades 
på annat befintligt parkeringsområde.

20  Mark, med bar jord, som ofta störs av mänsklig verksamhet där konkurrenssvaga växter 
kan överleva.
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Erfarenheter
Nyköpings kommun har tillämpat kompensationsprincipen under endast något 
år. Vi har ändå fått en del erfarenheter som vi presenterar här och diskuterar.

Viktigt att diskussionen om kompensationsåtgärder förs i tidigt skede

Ju tidigare kompensationsprincipen introduceras desto större chans finns 
det att få igenom kompensationsåtgärder. I Nyköping har vi valt att redan 
inför planbesked diskutera och vid behov starta kompensationsutredning. 
Spelreglerna blir då klara tidigt för exploatören som kan anpassa sitt projekt 
och kalkylera kostnader. Det är också viktigt att diskutera rätt saker i rätt skede 
i samhällsplaneringen. De olika stegen från översiktsplanering till bygglov 
har i olika tyngdpunkt under samhällsplanering (se figur 3). Framtagande av 
kompensationsåtgärder sker främst sker vid detaljplanearbetet som därefter 
fastläggs i exploateringsavtal och/eller andra avtal.

Figur 3. Tyngdpunkt för olika steg i kompensationsprincipen inom samhällsplaneringen.

Viktigt att gå igenom alla steg

För att inte hamna direkt i kompensationsåtgärder, när undvikande och mini-
mering är möjligt, är det viktigt att gå igenom alla stegen i kompensationspro-
cessen. Vi har valt att tydliggöra arbetsgången i vår rutin genom rubriksättning. 
De tre momenten i rutinen rubriceras som: 1) Beskrivning av värden och 
påverkan, 2) Undvikande och minimering och 3) Kompensationsåtgärder, 
där utjämna och ersätta ingår.
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Tidig och tydlig beskrivning av värden

Att tydliggöra vilka värden som skall kompenseras är nödvändigt för att komma 
fram till rätt kompensationsåtgärder. Nyköpings kommun har i detta sam-
manhang tagit fram en manual för hur arbetet med kompensationsprincipen 
ska gå till med ansvarsfördelning (bilaga 1) och en mall för enkel kompensa-
tionsutredning (bilaga 2 och 3).

Olika processer vid interna/externa sökanden

Vid externa sökanden sker den största delen av diskussionen och regleringen 
via kommunens Mark- och exploateringsenhet. För interna sökanden är det 
ofta samma enhet som både ansöker om platstillstånd och reglerar kompen-
sationsåtgärden. Det kan också bli en intern politiskt svår situation då det i 
Nyköping är Bygg- och tekniknämnden, som genom antagandet av planen 
ålägger Kommunfullmäktige att ta en kostnad för kompensationsåtgärderna. 
Det innebär att detaljplaner i Nyköping där kompensationsåtgärder är aktuella 
på kommunens mark tas av Kommunfullmäktige, som är högsta beslutande 
organ i kommunen.

Förankring inom organisationen

För att nå resultat behövs en tydlig förankring inom kommunen så att politiker 
och tjänstemän vid olika avdelningar och enheter (Chefer/medarbetare) drar 
åt samma håll. Vi har försökt lösa detta i Nyköping genom att ta fram en rutin 
för tjänstemannanivån.

Framförhållning

För att snabbare och lättare kunna ta fram relevanta kompensationsåtgärder 
skulle det vara av stort värde om det fanns en bank av önskvärda kompensations-
projekt som kunde användas för att stärka svagheter och styrkor i kommunens 
grönstrukturen. Vad har vi för tillgångar? Vilka värden saknar vi alternativt 
behöver vi stärka? Vilka svagheter kan stärkas? Vilka styrkor kan förbättras? 

Lärandeprocess

Vi har i detaljplaner arbetat med kompensationsprincipen. Flera gånger har 
vi stött på patrull i olika delar av samhällsplaneringen. Vi tycker att vi lär oss 
efterhand, men vi tror inte att vi i närtid kommer att känna oss färdiga med 
vårt sätt att tillämpa kompensationsprincipen. Kanske kommer vi aldrig fram 
till en rationell och effektiv modell. Vi är dock rätt säkra på att vi kommer lära 
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oss mycket mer än om vi aldrig vågade pröva att tillämpa kompensationsprin-
cipen i detaljplaner.

Summerande avslut
När kompensationsprincipen används i praktiken inom samhällsplaneringen 
får vi erfarenheter. Sammanställning av exempel i Nyköping visar att vi mött ett 
antal problem som till viss del är svårbemästrade. Ju närmare ett genomförande 
av kompensationsåtgärder vi kommer desto svårare frågor och avväganden 
ställs vi inför. Ett huvudproblem är att kompensationsåtgärder endast kan ske 
på frivillig bas eftersom det inte finns stöd i Plan- och bygglagen för tvingande 
åtgärder. Kompensation som obligatoriskt krav finns bara i Miljöbalken för 
skyddade områden. Det krävs därför både tydlighet och vilja från politiker 
till berörda tjänstemän för att kompensationsåtgärder ska bli beslutade och 
genomförda. För att nå resultat krävs även tydlighet mot exploatörer i tidigt 
skede kring vilka krav på kompensationsåtgärder som kan bli aktuella. Det har 
visat sig viktigt att följa kompensationsutredningens alla steg och börja med 
undvikande och minimering innan frågan om kompensationsåtgärder som 
utjämning och ersättning aktualiseras. I flera sammanhang har kompensa-
tionsutredning därigenom medverkat till förändringar eller skrinläggande av 
projekt till gagn för befintliga värden.

Nyköpings kommun tror att kompensationsprincipen i samhällsplaneringen 
kan leda till bättre förutsättningar; bidra till att bevara och i vissa fall stärka 
biologiska och rekreativa värden i staden. Arbetet med att tillämpa kompen-
sationsprincipen är dock långt ifrån färdigt och kommer kanske aldrig bli det. 
Flera frågeställningar är fortfarande olösta. Nya frågeställningar kommer säkert 
att uppkomma. I närtid krävs fortsatt arbete med att utveckla och implementera 
interna rutiner, finna former för arbetet gentemot med- och motparter, hitta 
metoder för att planera, genomföra och följa upp överenskomna åtgärder. För 
att få bättre underlag för kompensationsarbetet behöver Nyköpings kommun 
utöka det geografiska området för framtagna underlag och ta fram förslag på 
särskilt prioriterade naturtyper m.m.
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Bilaga 1: Rutin för kompensationsutredning 
Gäller för: SHB (Division Samhällsbyggnad); Mex (Mark och exploateringsenheten) och PoN 
(Plan och naturenheten)
Övriga berörda: Tekniska divisionen; Gata, park och hamn.
Mål: ”No net loss” av biologiska, rekreationsvärden och värden för ekosystemtjänster.
När?: Kompensationsutredning tillämpas när det finns risk att höga natur-, rekreations eller 
ekosystemsvärden förloras. Kompensationsutredning tillämpas alltid vid ingrepp i, av ÖP 
(översiktsplan) eller FÖP (fördjupad översiktsplan) från naturvård, rekreation eller ekosys-
temtjänster, utpekade värdefulla områden.
Arbetsgång: Tillämpningen av kompensationsprincipen går till på följande sätt:

Fas Aktivitet Ansvar
Planbe-
sked

Vid uppstart av projekt/planförfrågan görs 
en tidig behovsbedömning.

Planhandläggare

Avstämning av tidig behovsbedömning med 
kommunekolog.

Planhandläggare

Beslut om behov av kompensationsutred-
ning/avslag planbesked

Planchef/nämnd

Kontakt med sökande om att kompensation 
kan bli aktuell.

Planhandläggare

Vid extern sökande tas kontakt med 
Mex för förberedelse reglering i 
exploateringsavtal

Planhandläggare

Bedömning och beskrivning av värdet för 
biologisk mångfald och rekreation/friluftsliv 
i det aktuella området.

Kommunekolog:  
Resurs: stadsträdgårdsmästare

Komp. 
Utredning

Bedömning och beskrivning av påverkan på 
värdet-/ena av planens genomförande.

Kommunekolog: 
Resurs: stadsträdgårdsmästare

Undvikande; Utredning om hur negativ 
påverkan kan undvikas

Planhandläggare i dialog med sökande. 
Resurs: Mark-och exploatering

Minimera; Utredning om hur den negativa 
påverkan som inte kan undvikas kan mi-
nimeras

Planhandläggare i dialog med sökande. 
Resurs: Mark- och exploatering samt 
kommunekolog

Utjämna; Utredning om hur negativ påver-
kan som inte kan undvikas eller minimeras, 
utjämnas i sitt funktionella sammanhang.

Planhandläggare i dialog med sökande. 
Resurs: Mark- och exploatering, kom-
munekolog och stadsträdgårdsmästare.

Ersätta; negativ påverkan som inte kan und-
vikas, minimeras eller utjämnas får ersättas 
på annat sätt.

Planhandläggare i dialog med sökande. 
Resurs: Mark- och exploatering, kom-
munekolog och stadsträdgårdsmästare.

Beslut om vilka åtgärder som ska föreslås 
att vidtas.

Planchef

Införande av överenskomna åtgärder i avtal. Mark- och exploatering
Införande av överenskomna åtgärder i plan-
bestämmelser samt planbeskrivning.

Planhandläggare

Uppfölj-
ning

Uppföljning av att åtgärder blir utförda 
enligt avtal samt drivande av rättelse.

Mark- och exploatering  
Resurs: kommunekolog och stadsträd-
gårdsmästare

Uppföljning av att åtgärder blir utförda 
enligt planbestämmelser

Bygglovhandläggare

Godkännande av utförda åtgärder enligt 
exploateringsavtalet.

Mark- och exploatering  
Resurs: kommunekolog och stadsträd-
gårdsmästare

Rutinen godkänd 2014-02-03:
Henrik Haugness    Jonas Glaumann
Chef Plan- och naturenheten   Chef Mark- och exploateringsenheten
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Bilaga 2: Kompensationsutredning DP Sjukvårdaren  
Mål: Ingen nettoförlust (No net loss)
Kompensationsprincipen 
Tillämpningen av kompensationsprincipen går till på följande sätt:

Beskrivning av värden och påverkan
1. Bedömning och beskrivning av värdet för biologisk mångfald och rekreation/friluftsliv i 

det aktuella området.
I det här fallet är området utpekat som närströvområde och för skyddsvärda träd. Värdet som 
närströvområde består dels i betydelsen för närboende framförallt (äldreboende?) där kvaliteter-
na är förekomsten äldre träd och av öppna gräsytor i ett välavgränsat landskapsrum. Kvaliteten 
på skyddsvärda träd är inte dokumenterad. Borde dokumenteras/inventeras.

2. Bedömning och beskrivning av påverkan på värdet-/ena av planens genomförande.
Landskapsrummet, de öppna gräsytorna och två av fem? träd kommer helt att försvinna. Ett 
av träden (den stora boken)kommer att få förändrade ljusförhållanden och ev. förlust av 
nedre grova grenar.

Förslag till åtgärder enligt kompensationsprincipens fyra steg
1. Undvikande; negativ påverkan undviks

Undvikande har skett vad gäller tre? av fem? skyddsvärda träd. Undvikande av förlust av 
landskapsrum, öppna gräsmarker och två träd samt beskuggning av tidigare solbelyst träd 
bedöms inte möjligt.

2. Minimera; negativ påverkan kan inte undvikas men minimeras
Minimering kan ske genom att kvarvarande träd stängslas in under byggnadsskedet och att 
inga P-platser anläggs under boken, alternativt att endast delar under boken blir p-platser. 
Höjden och placering av hus kan anpassas till ljusinsläpp till boken.

3. Utjämna; negativ påverkan som inte kan undvikas eller minimeras, utjämnas i sitt funk-
tionella sammanhang.
Utjämning på plats av förlorade rekreationsvärden kan ske genom att de delar av området 
som inte bebyggs förstärks genom åtgärder i form av parkbänkar, något liten kvalitetshöjd 
”Public space” typ berså. (Men vem ska sköta?) Lekyta öppen för allmänheten? Utjämning på 
plats av biologiska värden är svårt. En möjlighet är att återplantera samma trädslag på en 
plats där det kan utvecklas till fullstort träd.

4. Ersätta; negativ påverkan som inte kan undvikas, minimeras eller utjämnas får ersättas 
på annat sätt.
Ersättning kan ske genom att HSB/kommunen kvalitetshöjer ett närliggande rekreationsom-
råde. Kan t.ex. parken NO om området idag Äppelträdgård kvalitetshöjas med stigar bänkar 
eller rumsbildande planteringar delvis finansierade av HSB? Dock vem äger denna mark? De 
biologiska värdena skulle också kunna kompenseras i samma område med frihuggning av träd 
eller plantering av ny bok som kan ta över den äldre bokens funktion. Ersättning kan också 
ske genom att HSB använder gröna tak och inom utbyggnadsområdet anlägger ” fjärilsrestau-
rang” och/eller sätter upp bi- och fågelholkar.

Kommentar: Steg 3 och 4 innebär kompensationsåtgärder 
Exempel: HSBs planerade skötselinsatser i gammal ekskog och avverkning av strandskog 
vid Örnässjön (Upplands-Bro kommun) som kompensation för förlust av sumpskog vid ett 
närliggande bostadsområde
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Bilaga 3: Kompensationsutredning för detaljplan för del av Björshult 1:3, 
Arnö, Nyköping, Nyköpings kommun, DP Björshults industriområde.
Kompensationsutredning tillämpas när det finns risk att höga natur-, rekreations- eller eko-
systemsvärden förloras. Kompensationsutredning tillämpas alltid vid ingrepp i, av ÖP eller 
FÖP från naturvård, rekreation eller ekosystemtjänster, utpekade värdefulla områden.

Mål: Ingen nettoförlust (No net loss)

Beskrivning av värden och påverkan
1. Bedömning och beskrivning av värdet för biologisk mångfald, rekreation/friluftsliv och 

ekosystemtjänster i det aktuella området.
Inom detaljplaneområdet finns det framförallt biologiska värden knutna till skogsmarker. 
Där ingår två nyckelbiotoper och en naturvärdesbiotop som består av två naturtyper, Nära 
nog orörd hällmarkstallskog med upp till 200 årig tallskog och Tidigare betad frisk till fuk-
tig grandomineradskog med riklig förekomst av död ved och inslag av lövträd. En våtmark 
inom området levererar idag ekosystemtjänsten utjämning av vattenflödet inom i princip hela 
området norr om infartsvägen.

2. Bedömning och beskrivning av påverkan på värdet-/ena av planens genomförande.
Detaljplaneförslaget innebär att ca 5,5 ha biologiskt värdefull mark direkt kommer att tas 
i anspråk. Dessutom kommer förutsättningarna för kvarvarande skog att ändras vad gäller 
fuktighet och beskuggning. Hällmarktallskogen är mindre känslig i detta avseende, gransko-
gens värden är däremot mer känsliga. Sådana ”bryneffekter” berör minst en dryg ha värdefull 
granskog. Ekosystemtjänsten utjämning av vattenflöden kommer att försvinna. 

Förslag till åtgärder enligt kompensationsprincipens fyra steg
1. Undvikande; negativ påverkan undviks

Undvikande har skett vad gäller intrång i större delen av nyckelbiotoperna och delar av 
naturvärdesbiotopen. Intrång i naturvärdes- och nyckelbiotop i NO skulle ytterligare minska 
påverkan på områdets naturvärden.

2. Minimera; negativ påverkan kan inte undvikas men minimeras
Minimering kan ske genom att prickmark markeras mot naturmarken särskilt längs de gran-
dominerade partierna för att minska konflikten mellan risken för fallande träd och bygg-
nader. Minimering kan också ske genom att inte fälla skog innan exploateringen sker för varje 
område.

3. Utjämna; negativ påverkan som inte kan undvikas eller minimeras, utjämnas i sitt funk-
tionella sammanhang.
Utjämning på plats av förlorade biologiska värden kan vara att inte fälla skog innan exploat-
ering ska ske för varje område. Ekosystemtjänster fördröjning av vatten kan utjämnas genom 
fördröjning i öppna dagvattenlösningar och/eller anläggning av dagvattenmagasin.
Ytterligare utjämning? Ändra målbild i skogsbruksplan till naturvård för hela eller delar av 
kvarvarande skog? ”Veteranisering” av träd? (medvetet skada träd för att snabba på bildandet 
av död ved).

4. Ersätta; negativ påverkan som inte kan undvikas, minimeras eller utjämnas får ersättas 
på annat sätt.
Ersättning av ca 1 ha sumpskog kan ske genom att ravinen i SV och område söder om mot-
orsportområdet avsätts för NO (Naturvård Orörd) samtidigt som renat dagvatten avleds till 
området. Annat skogsområde/n om ca 4,5 ha med liknande förutsättningar överförs till NO 
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och ev. ökas delvis fuktighetsgraden i dessa områden. Detta bör göras så nära DP-området som 
möjligt. Två områden i direkt anslutning till DP-området har identifierats (nr 377 och 402 i 
skogsbruksplanen). Kontakt ska tas med skogsförvaltare. Alternativt förslag (om inte närmare 
område kan hittas) är Janstorpsmossen i NR Janstorpskogen: Igenläggning av utloppsdike i 
kombination med ändring av skötselplan och skogsbruksplan till NO.

Kommentar: Steg 3 och 4 innebär kompensationsåtgärder.

Medverkande tjänstemän
Kommunekolog Per Skyllberg har bedömt och beskrivit värden och hur planen riskerar att 
påverka dessa samt föreslagit möjliga kompensationsåtgärder. Planarkitekt Per Crona och 
Exploateringslantmätare Ewa Collin har tagit fram slutgiltigt förslag till kompensationsåt-
gärder i samråd med kommunekolog och markförvaltare Sven-Olof Gustavsson.
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ABSTRACT
City of Västerås has over the past decade experienced strong pressure to build more 
homes. This has led to new areas that previously were not candidates must be com-
mitted to exploitation. This means that cultural and natural values are at high risk 
of ruin. To address these issues, a guideline for a balanced community planning is 
formulated in the current master plan for the municipality. 

In order to clarify the master plan guidelines the city of Västerås has developed basic 
principles for compensation or balancing that must be handled before an exploitation 
situation occurs. The purpose is to act on the principle that in the first place to avoid, 
secondarily minimize and thirdly to offset a future damage. The guidelines discuss 
what is possible to determine in a plan. Plan instrument in these cases may not be a 
viable way, which instead must be replaced by the Implementation Agreement. 

Natural assets can be offset by four different kinds of measures - In Kind / Out of 
Kind / On site / Off site - which can be combined in different ways. For cultural 
environments, the main alternatives are to avoid or minimize. If the compensation 
of a removed cultural object should be an option the most common solution is that it 
takes place Out of Kind and Off site. For both natural and cultural environments, it 
is important to analyse the fundamental values that are essential to maintain. 

In the current investigation the city of Västerås has produced some examples of how 
the administration acted in the past to manage the values of this type. The intention is 
that by examples guide in other cases where compensation or balancing of exploitation 
is necessary. The case studies show how it may be possible to avoid damages. They also 
show how damages can be compensated in both the natural and cultural environments.

Key words: Compensation, balancing, guidelines, detailed plan, examples
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Kompensation eller balansering – 
ett kommunalt dilemma
Jan Melander

Inledning
Syftet med denna artikel är att beskriva bakgrunden och utvecklingen av arbetet 
med kompensation vid stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetskontoret i 
Västerås. Det är ett utvecklingsarbete som påbörjades 2010 och som resulterat 
i en vägledning som anger grundprinciper för hur värden i natur- och kultur-
miljöer ska hanteras i samband med exploateringar. Metoder i vägledningen, 
som anvisas när ingrepp måste ske, är identifiering av värden och avtal om 
åtgärder med exploatören vid detaljplaneläggningen. Diskussionen fördjupas i 
artikeln med stöd av tre planeringsfall från Västerås: Översiktsplanen Hacksta, 
Översiktsplanen Gäddeholm och Detaljplanen för Kopparlunden. 

I praktiken har balansering eller kompensation förekommit i kommunal 
planering under lång tid utan att det benämnts på detta sätt. Kommunerna 
har insett att de åtgärder som de planerar ofta innebär ingrepp i värdefulla 
miljöer. Det har lett till olika typer av åtgärder under 1900-talet som kanske 
inte varit grundade i någon djupare teoribildning. Vid omvandling av stads-
kärnor har man försökt att spara områden som bedömts som värdefulla. Goda 
exempel är Gamla Gävle, Kyrkbacken i Västerås eller varför inte Gamla Stan 
i Stockholm. Samtidigt har detta inneburit att man tillåtit sig att gå tämligen 
bryskt fram i andra delar av staden. De sparade partierna fick vara ett alibi för 
den samhällsförändring som ansågs oundgänglig. 

Västerås stad har under de senaste två decennierna upplevt ett starkt tryck 
på att bygga fler bostäder. De två senaste översiktsplanerna1 för stadsbebyg-
gelsen respektive kommunen har mött detta genom att formulera en tydlig 
bostadstrategi. Den befolkningsökning som förutses innebär att planer för 
minst 14 000 nya bostäder måste tas fram till 2026.2 

Enligt bostadsstrategin ska en tredjedel av bostadsbehovet kunna lösas 
genom förtätning av befintliga bostadsområden. En tredjedel ska mötas genom 

1  Öp 54 och Öp 65.
2  Öp 65 s 10.



298

omvandling av övergivna industriområden nära Mälaren. Den sista tredjedelen 
förläggs på ny mark i stadens utkanter eller i serviceorterna kring staden.3 Detta 
har inneburit att nya områden som tidigare inte varit aktuella måste tas i anspråk 
för exploatering.  Staden inser att detta medför att kultur- och naturvärden löper 
stor risk att ruineras.  För att hantera dessa frågor har riktlinjer för en balanserad 
samhällsbyggnad formulerats i den gällande översiktsplanen för kommunen. De 
finns sammanfattade i stadens utredning Balanseringsprinciper för natur- och 
kulturvärden i samband med exploatering och samhällsbyggnad.4

I Västerås menar staden att kompensation räknas som det sista steget i en 
trestegsmetodik som i Sverige brukar benämnas balanserad samhällsbyggnad. 
De första två stegen innebär att man försöker undvika eller minimera skad-
or. Balanserad samhällsbyggnad innebär att den som exploaterar ett område 
i samband med samhällsutveckling i första hand undviker och minimerar 
skador på natur- och kulturmiljövärden. Om detta inte är möjligt kompen-
seras dessa värden, och ersätter det skadade med något som kan räknas som 
likvärdigt.5 Balanseringsprincipens steg eller hierarki har sin grund i tysk och 
amerikansk lagstiftning och återfinns i EU-direktiv och FN:s miljöprograms 
MKB-manual.6

Balansering och kompensation
Balansering och kompensation har tidigare utretts av f lera kommuner.7 
Tillämpning av kompensationsprincipen ser dock ut att ha svårt att tränga 
igenom i den dagliga praktiken även i dessa ambitiösa kommuner.8 En ständig 
fråga är vilka instrument som en kommun har för att balansera eller kompen-
sera ett exploateringsintrång. Miljöbalken9 anger att en miljöbedömning ska 
göras för detaljplaner eller planprogram för att avgöra om det finns risk för en 
betydande miljöpåverkan. Om det finns en sådan risk ska en miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, upprättas. Ur det underlag som tas fram i samband med 

3  Öp 54 s 13.
4  Utredning stadsbyggnadsförvaltningen 2014.
5  Balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden i samband med exploatering och 

samhällsbyggnad s 4.
6  Exempelvis: UNEP. 2002. Environmental Impact Assessment Training Resource 

Manual, Second edition; EU. 2001. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/
EG av den 27 juni 2007 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.

7  Exempelvis Helsingborg-Lund-Malmö, Södertälje, Stockholm, Göteborg och Örebro.
8  Rapport naturskyddsföreningen 2007. S 4ff Det gråa Göteborg 2010 s 13.
9  MB 6 kap 11§.
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detta arbete finns det möjligheter att få fram material som ger en grundval till 
förslag på kompensation.

Balansering och kompensation i kommunal planering kan förekomma i 
två skilda faser i den kommunala planeringen. På ett övergripande plan kan 
resonemanget användas för att, genom balansering/kompensation som metod, 
uppnå en balanserad samhällsbyggnation där olika intressen ställs mot varan-
dra. Syftet är att åstadkomma en balans mellan exploateringsbehov och andra 
värden, vilket ska leda till att exempelvis en ort är attraktiv att bo i. På en mer 
avgränsad nivå, så som i en detaljplan, kan en balanserings- eller kompensa-
tionsdiskussion, som utmynnar i åtgärder, föras för att i ett begränsat område 
begränsa skador som kan uppkomma på en kultur- eller naturmiljö. 

Gemensamt för merparten av de utredningar och dokument som tagits 
fram är att de i huvudsak riktar in sig på naturmiljö. Kulturmiljöer berörs 
endast perifert. En orsak till detta är med största sannolikhet att arbetet med 
kompensationsprincipen letts av personer eller nämnder som har inriktning 
på naturfrågor. Det finns en viss skillnad mellan bedömningar och åtgärder 
som föranleds av en tänkt exploatering i ett område som är viktigt ur natur-
miljösynvinkel och ett område som är viktigt med hänsyn till kulturmiljön. 

Riktlinjer för balanserad samhällsbyggnad i Västerås
Grundtanken i Västerås stads ambitioner att bygga ut staden är att vid prövning 
av ny bebyggelse, eller annan förändring av markanvändningen, ska hänsyn 
tas till såväl människors behov av naturupplevelser som förutsättningarna att 
bevara och stärka växt- och djurlivet10 Vidare ska vid planering och byggande 
riktlinjerna i utredningen Det byggda kulturarvet, 1950- och 1960-tal, Västerås 
tätort, 2004,11 tillämpas.12 Detta innebär att ”För mycket värdefulla områden 
ska områdenas natur-, kultur-och rekreationsvärden bevaras och utvecklas. Endast 
sådana anläggningar eller andra anordningar som är förenliga med områdenas 
bevarande och utveckling tillåts.”13 Vidare skrivs: ”För värdefulla områden ska 
områdenas natur-, kultur- och sociala värden stärkas och utvecklas. Inom områdena 
kan delvis annan markanvändning tillåtas om utpekade värden och kvaliteter kan 
behållas eller kompenseras.”14 Det här är det enda tillfälle där kompensation 

10  Öp 2026 s 32.
11  Öp 54, bilaga 1, 2004.
12  Öp 65 Bilaga 1 Allmänna intressen s 35.
13  Öp 2026 bilaga 1 s 6.
14  Öp 2026 bilaga 1 s 6.
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används som ord i översiktsplanen. Att begreppet inte används oftare kan bero 
på att inriktningen i översiktsplaneringen är att staden ska undvika ingrepp 
som innebär skada på utpekade kultur- eller naturvärden. 

Även om inriktningen i översiktsplanen är att undvika att exploatera mark 
som har kultur- eller naturvärden finns det hela tiden en latent inbyggd kon-
flikt mellan att staden växer, samt att den dessutom har en ambition att växa 
ytterligare, och bevarandeintressena. Stadens planering försöker att hitta en 
balans mellan nybyggnadsintressena och de identifierade värdena. 

Vägledning
För att förtydliga översiktsplanens riktlinjer har Västerås stad, i en vägledning, 
tagit fram grundprinciper för hur balansering eller kompensation ska hante-
ras inför en exploateringssituation. I denna sammanställs och tydliggörs de 
skrivningar som finns i den senaste översiktsplanen. De sammanställs under 
rubriken Principer för balanserad samhällsbyggnad i Västerås.15  Förutom tidigare 
citerade punkter lyfts även fram att översiktsplanen anger att ”Vid prövning av 
ny bebyggelse eller annan förändring av markanvändningen ska särskild hänsyn 
till kulturmiljövärdena tas inom de områden som avgränsats som miljöhänsyns-
områden.”16 Planeringsprinciperna anger även att:

• Områden som saknar formellt skydd men med dokumenterat höga 
värden ska skyddas och negativ påverkan undvikas. Om detta inte är 
möjligt och det gäller ett mycket värdefullt område föreligger hinder 
mot exploateringen. 

• Om det gäller bevarandevärda områden av lägre dignitet är inrikt-
ningen att minimera inverkan – undanta områden, skydda träd m.m.17 

Huvudregeln för Västerås stads planering är att skydda identifierade värden. I 
andra hand ska eventuella presumtiva skador minimeras. I undantag kan det bli 
fråga om intrång i värdefulla områden. Om möjligt ska då, enligt ovan, någon 
form av kompensation förhandlas fram med exploatören. Grundläggande är då 
att det inom en detaljplans gränser bara är möjligt att lägga bestämmelser som 

15  Balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden i samband med exploatering och 
samhällsbyggnad s 5.

16  ÖP 2026 s 44.
17  Balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden i samband med exploatering och 

samhällsbyggnad s 5.
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enbart berör det detaljplanerade området. Vill en kommun att en kompensation 
ska ske utanför planområdet måste det avtalas fram med exploatören. Detta 
görs lämpligen inom ramarna för genomförandeavtalet som upprättas under 
detaljplanefasen. 

Genomförandeavtal reglerar transaktionen mellan byggherren och staden. 
Genomförandeavtal är ett samlingsbegrepp för exploaterings- och markan-
visningsavtal som används för att reglera genomförandet av detaljplanen. När 
exploatering genomförs av byggherrar på privat mark upprättas ett exploate-
ringsavtal. Ska exploatering ske på kommunal mark upprättas ett markanvis-
ningsavtal med en eller flera byggherrar. I de fall exploatering sker på privat 
mark av privata exploatörer måste balanseringsåtgärder säkras genom åtagande 
i exploateringsavtal. När exploatering sker på kommunalägd mark finansieras 
balanseringsåtgärderna av staden och utförs av berörd förvaltning.

Fastighetskontoret ska införa rutiner som försäkrar att byggherren kän-
ner till eventuella beslut av myndigheter om dispenser och villkorade krav. 
Fastighetskontoret ska införa rutiner så att det framgår av exploateringsavtal 
vilka balanseringsåtgärder exploatören måste utföra, när de ska utföras och 
hur de ska bekostas.18

Även om intentionerna i Västerås, för en balanserad stadsutbyggnad i över-
siktsplaner och riktlinjer, är goda finns det hela tiden stora svårigheter att 
tillämpa dem. Exploateringsintressena är starka och har väl etablerade kanaler 
för att föra fram sina värden till centrala beslutsfattare. Samtidigt är det möjligt 
att se ett paradigmskifte både bland kommunala handläggare och bland före-
trädare för exploateringsintressena. Kompensation ses både som ett sätt att få 
en smidigare process och som en etisk princip vid exploateringar. Den praktiska 
tillämpningen kan ge mervärden. I dialoger med länsstyrelsen är det lättare 
att diskutera negativa ingrepp i exempelvis skyddade områden när staden visar 
att det finns alternativa lösningar som kan innebära att identifierade värden 
kan skyddas eller balanseras genom åtgärder som är specifika för planområdet. 
Kommunala handläggare och politiker ser att en varsam hantering av områden 
uppskattas av medborgarna samtidigt som det finns möjlighet att utveckla 
staden. Fastighetsägarna ser allt mer att de har möjlighet att få ut ett mervärde 
för sina fastigheter genom att ta hänsyn till exempelvis befintliga kulturmiljö-
värden. Ett bra exempel på detta är området Kopparlunden i Västerås, se nedan.

18  Balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden i samband med exploatering och 
samhällsbyggnad s 7. 
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Genom att det är politiskt intressant att låta allmänheten få en allt större 
insyn i olika processer gynnas kulturmiljö- och naturmiljövärden. Detta driver 
utvecklingen mot att ingrepp i värdefulla miljöer måste vara väl motiverade 
och hänsynsfulla. I och med att principer finns formulerade i olika dokument 
är det möjligt att luta sig mot dem när exploatörer vill gå fram i gamla hjulspår.  
Samtidigt börjar allt fler exploatörer se att det finns ekonomiska värden i att ta 
hänsyn till befintliga miljöer. Genom att varsamt hantera arkitektoniska värden 
åstadkommer man mervärden i en miljö som leder till att det är möjligt att locka 
fler hyresgäster. Kopparlunden i Västerås19 visar att kulturmiljö och ekonomi 
kan samsas även om det tar lång tid och felsteg sker under processens gång.

Natur och kulturmiljöer – är det någon skillnad?
Naturvärden kan hanteras genom fyra olika vedertagna åtgärdstyper – In kind/ 
Out of kind/ On site/ Off site eller Samma slag/Annat slag/Samma plats/Annan 
plats– som kan kombineras på olika sätt.20 Resonemanget kan även föras för 
kulturmiljöer, men leder vanligen till att kombinationen In-kind/On-site ute-
sluts, då den rimligen innebär att den nuvarande situationen behålls. In-kind/
off-site kan för en kulturmiljö handla om flytt av byggnad. För alternativet 
Out-of-kind/On-site är exemplet Gäddeholm tillämpligt. Out-of-kind/off-site 
kan exemplifieras med en arkeologisk undersökning som innebär att kunskaper 
tillförs till andra medan platsen omvandlas. Se nedan för ett resonemang kring 
Kulturmiljölagen och dess konsekvenser.

On-site Off-site

In-kind Utjämning sker på eller intill 
platsen där skada sker och är av 
samma typ.

Skada ersätts med samma typ på 
annat ställe. 

Out-of-
kind

Kompensation sker på platsen 
men ett miljövärde av annan typ 
tillförs. 

Kompensation sker på annan 
plats och av annan typ. 

Figur 1: Efter Jesper Persson (2012). 

Åtgärder för fauna och flora kan utföras enligt de fyra kombinationsmöjlig-
heterna. De kan leda till goda resultat antingen på plats eller i närheten för att 
uppnå nya värden. För kulturmiljöer är huvudalternativen att undvika eller 

19  Detaljplan för Kopparlunden. Dp1367.
20   Jesper Person s 163.
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minimera enligt principerna om en balanserad samhällsbyggnation i Västerås 
stad.  Om kompensation av ett borttaget kulturobjekt ska vara ett alternativ 
är antagligen den vanliga lösningen att det sker Out of kind och Off site. För 
både natur och kulturmiljöer är det viktigt att analysera vilka grundläggande 
värden som är väsentliga att hävda. Därefter måste en konsekvensanalys göras 
som visar vilka möjligheter som finns att agera i det enskilda fallet.

Ytligt sett kan naturvärden oftast ersättas, träd med ett nytt träd etcetera. 
Det kanske även i bästa fall kan göras inom detaljplaneområdet. Däremot kan 
man inte påstå att stora träd kan ersättas av nya mindre träd med hänsyn till 
de livsbetingelser som finns på stora, äldre träd för fauna och flora. I Västerås 
förekommer mistel ofta i träden. De är fridlysta21 vilket innebär att länsstyrelsen 
måste ge tillstånd till borttagande av mistel. För att kompensera nedtagna träd 
med mistel i ett planområde försöker Västerås stad vanligen att i detaljplanerna 
lägga in bestämmelser om plantering av nya träd som är lämpliga mistelvärdar. 
Dessa träd kan då fungera som värdar för mistel inom planområdet, enligt 
villkor från länsstyrelsen. Det finns då även möjlighet att plantera mistel i 
träden för att påskynda återetableringen.22

Handlar kompensation däremot om betingelser för faunan kan det vara 
svårare. Ett förstört habitat, för exempelvis den fridlysta salamandern, kan kom-
penseras genom att goda betingelser för djuret etableras i närheten.23 Däremot 
kan man ifrågasätta om det är en meningsfull balansering att ersätta salaman-
derhabitatet med goda betingelser för exempelvis en fågel. 

Kulturvärden är svåra att ersätta, men kan möjligen kompenseras på annat 
sätt. En borttagen gravhög eller en riven 1700-talsbyggnad är borta för alltid 
och kan inte ersättas med en ny gravhög eller ett nytt hus. Om ett hot finns 
mot en kulturmiljö måste i första hand ett resonemang föras i termer av att 
undvika eller minimera. Det är inte accepterat att balansera ett intrång i en 
kulturmiljö genom att säga att man bygger något liknande. Däremot kan det 
vara möjligt att kompensera ett intrång genom någon annan åtgärd.

Kulturmiljölagen för primärt inte en diskussion om kompensation. Lagen 
inleds med ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmil-
jö. Ansvaret för detta delas av alla.”24 Lagens huvudsakliga syfte är att skydda 
fornlämningar, värdefulla byggnadsmiljöer, kyrkor mm. I lagen finns dock 

21  Artskyddsförordningen bilaga 1.
22  Detaljplan för kv Isolatorn, Dp1732. S 4.
23  Dp 1788.
24  KML §1.
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bestämmelser om när det är tillåtligt att ta bort en fornlämning. Länsstyrelsen 
får ställa villkor för tillstånd att ta bort en fornlämning genom krav på 1. 
arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen, ta till vara 
fornfynd och förmedla resultaten, eller 2. särskilda åtgärder för att bevara 
fornlämningen.25 Lagen anger även att det är arbetsföretaget, som berör forn-
lämningen, som är ansvarigt för kostnaderna för de åtgärder som beslutas av 
länsstyrelsen. Dessa villkor kan, även om lagen inte är formulerad så, ses som 
kompensatoriska åtgärder då de medför att en borttagen fornlämning ersätts 
med dokumentation, konservering av fynd och kunskapsförmedling. 

Lagstiftningen kring fornlämningar26 kan således sägas ha kompensatoriska 
inslag, även om det inte i lagtexten är formulerat på det viset. Fornlämningarna 
är skyddade och får inte skadas. Om det av någon anledning trots allt är nöd-
vändigt att ta bort dem, kompenseras detta med att exploatören får bekosta 
en arkeologisk undersökning som syftar till att dokumentera all dold kunskap 
och information som finns i fornlämningen. Genom borttagandet och den 
arkeologiska undersökningen förstörs för all framtid just det objektet eller 
platsen. Kompensationen kan sägas uppstå genom att forskning och allmänhet 
tillförs nya kunskaper om en plats och dess historiska betydelse. Den arkeo-
logiska undersökningen ger möjlighet att genom kunskapsförmedling tillföra 
forskarsamhället och allmänheten nytt kunnande om en specifik plats eller 
företeelse. Drivkraften bakom denna kunskapsinhämtning och förmedling 
ligger hos samhället, som vill kompensera förlusten av ett arkeologiskt objekt 
på sin plats i naturen, med ökad kunskap. För en exploatör finns drivkraften 
i detta skeende, som innebär en reell kostnad, i att denne får möjlighet att 
utveckla ett projekt som förutsätts leda till vinst.

Om en plan för byggnation i ett kvarter oundvikligen innebär rivning av 
ett äldre hus är det vanligen mycket svårt att kompensera detta inom planens 
yta. I Västerås, liksom i flera andra städer, har lösningen i vissa fall varit att 
byggnaden återuppförts på ett friluftsmuseum. Detta är en form av kulturhis-
torisk kompensation som å ena sidan räddar en byggnad, men å andra sidan 
rycker den ur sitt sammanhang. Byggnaden förvandlas från en levande miljö 
i ett större sammanhang, där den fyller en funktion, till att bli ett museiföre-
mål. Det senare fyller givetvis en given funktion på många sätt. Besökare får 
exempelvis möjlighet att se och gå in i byggnader som de kanske annars aldrig 

25  KML §13.
26  KML (SFS nr1988:950).
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skulle ha möjlighet att besöka. Samtidigt har under 1900-talet denna form av 
kompensation varit ett alibi för vissa städer att totalt förändra sin stadsbild. 

Översiktsplan Hacksta
Hacksta är ett område i Västerås västra utkant. Avsikten med planen är att 
området ska utvecklas till ett verksamhetsområde för logistikföretag och 
verksamheter med behov av närhet till hamnen strax sydost om området, det 
nationella vägnätet, E18, och järnväg. Ett av målen för översiktsplanen var även 
att ge området en grön profil där storskaliga byggnader och verksamheter ska 
balanseras av ett nätverk av gröna stråk.27 I planområdet finns redan ICÁ s 
centrallager som är en mycket stor och hög byggnad. Den har i viss mån angett 
skalan för de byggnader som kan tänkas tillkomma i framtiden.

Kulturmiljön i området bestod av öppna storskaliga åkermarker med inslag av 
åkerholmar i sydväst och sydost. På dessa finns en stor mängd gravar. Merparten 
av dessa åkerholmar är undantagna från exploatering. En arkeologisk utredning 
visade dock att stora delar av åkermarken har rester efter förhistorisk bebyg-
gelse. Diskussioner med länsstyrelsen ledde till att boplatsytorna kommer att 
undersökas av arkeologer allt eftersom det blir aktuellt att bebygga dem.

Figur 2. Markanvändningskarta ÖP 59, Översiktsplan för Hacksta, de gröna ytorna skyd-
das.

27  Öp 59.
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Det gröna nord-sydliga stråket i öster från Bäckby till Gränsta koloniområde 
och i förlängningen Lundbyskogen och Önstensborg-Johannisberg ansågs 
som viktigast. Även den gamla vägen i väster förbi Ösby och det gröna stråket 
i anslutning till denna skulle bevaras som en viktig länk till landskapet söder 
om planområdet. Allén mellan Saltängsvägen och järnvägen redovisades som 
skyddsvärd i översiktsplanen, men dispens från biotopskydd för att lägga igen 
öppna diken och ta bort åkerholmar söktes hos länsstyrelsen. För att avskärma 
området kring Lundby kyrka anger planen att åkerholmar ska skapas som 
även kan användas för att etablera växtlighet liknande den som finns på de 
naturliga åkerholmarna.

Om utvecklingen följer intentionerna i översiktsplanen har man genom 
undvikande åtgärder lyckats skapa förutsättningar för att uppnå följande delmål 
i Hacksta-området:

•  skydda gravfältsområdena 

•  skydda och utveckla de gröna värdena inom området

•  ge goda förutsättningar för spridning och skydd för växt- och djurliv

•  ge goda förutsättningar för rekreation och naturupplevelser för arbe-
tande och besökare

•  skydda och stärka naturen och gröna områden som viktiga länkar 
mellan bostadsområden i norr och natur- och kulturmiljöer i söder.

Arkeologiska undersökningar av boplatsområdena vid Hacksta kan enligt 
resonemanget ovan betecknas som kompenserande. Boplatserna tas bort, men 
ny kunskap om hur förhistoriska platser i Västmanland är placerade och upp-
byggda tillförs. Undersökningar av åkermarker framför allt väst om Västerås de 
senaste 20 åren har visat på helt andra bebyggelsemönster än vad som tidigare 
antogs vara förhärskande i trakten. 

De nya åkerholmarna vid Lundby kyrka kan ses som en kompensationsåt-
gärd enligt miljöbalken med avseende både på kulturmiljö och naturmiljö. Det 
öppna landskapet norr om kyrkan tillförs nya landskapsvärden som är av godo 
för kulturmiljön kring den medeltida kyrkan. Det kan i bästa fall motverka 
intrycket av det storskaliga nya verksamhetsområdet norr om kyrkan. De nya 
åkerholmarna ger även möjligheter för växter och djur att få nya livsutrymmen 
som ersätter förlorade åkerkanter och mindre impediment.

Området kommer att bli hårt exploaterat med olika typer av industribygg-
nader. Uttrycket mot omgivningen kommer att bli mycket annorlunda jämfört 
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med den historiska användningen av området. De balanseringsåtgärder som är 
möjliga inom området ger dock möjligheter för flora och fauna att fortsätta att 
existera inom området på ungefär samma sätt som de existerar idag. Det som 
framför allt försvinner är ensartade åkermarker som byts ut mot industritomter. 
De kända förhistoriska gravfälten blir kvar och kommer, precis som idag, även 
i framtiden att fungera som refuger för flora och fauna. Gravfältens samman-
hang med boplatserna kommer dock att försvinna helt. Det fåtal avstyckade 
fastigheter som finns inom planområdet bildades innan översiktsplanen trädde 
i kraft. De ligger inte i närheten av skyddsobjekten. Den detaljplan28 som finns 
för en mindre del av översiktsplaneområdet innehåller skyddsföreskrifter för 
objekt som är utpekade i översiktsplanen. Dessa kan användas som grund i 
framtida diskussioner om avstyckningar från den kommunala fastigheten.

Översiktsplan Gäddeholm
Gäddeholms gods etablerades på 1500-talet genom sammanslagning av två 
egendomar och avhysning av två bondbyar.  Gäddeholms fideikommiss instif-
tades i början av 1700-talet. I samband med avskaffandet av fideikommissen 
1963 gavs Gäddeholm en möjlighet att omvandla fideikommisset till fideikom-
missaktiebolag för att långsiktigt skydda de kulturhistoriska värdena i egen-
domen. 2002 köpte Västerås stad egendomen för att få möjligheter att möta 
efterfrågan på mark för bostäder.29

För att kunna genomföra den tänkta utvecklingen av området beslutade 
staden i samråd med länsstyrelsen att avsätta huvudparten av den ursprungli-
ga fastighetens inägor samt bebyggelsecentrum som ett kulturreservat. Detta 
område är ett bra exempel på ett storskaligt herrgårdsjordbruk som grundläggs 
på 1500-talet. Genom kulturreservatet kan de kulturhistoriskt intressanta 
och viktiga delarna skyddas. Samtidigt innebar det att det skulle vara möjligt 
att exploatera skogsområdena. Dessa hade, av en tidigare ägare, till stor del 
avverkats och vissa delar återplanterats med granskog. De bedömdes inte längre 
ha några betydande kultur- eller naturvärden, då dessa förstörts genom de 
omfattande avverkningarna.

Målet för planeringen av Gäddeholm var, förutom att ge planförutsättningar 
för nya bostadsområden, att skapa förutsättningar för att;

28  Dp 1649.
29  Öp 60.
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•  identitetsskapande byggnader, parker och andra natur- och kulturmil-
jöer ska visas respekt och ges en än mer framträdande roll/betydelse.

•  tillgängliga park- och naturområden av god kvalitet och med olika 
funktioner görs tillgängliga.

•  mycket värdefulla områden för biologisk mångfald utvecklas och beva-
ras.

•  attraktiva mötesplatser/samlingspunkter för gemenskap och kultur 
ska skapas.

•  tillgängligheten till stranden ska värnas.30

Figur 3. Den röda linjen visar gränsen för det drygt 300 ha stora kulturreservatet Gädde-
holm.

Planen kan anses vara ett exempel på steg 1, att undvika, i Balanseringsprincipen. 
Genom att bostadsområden placeras i den gamla, men i huvudsak avverkade, 

30  Öp 60 s 8.
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skogsmarken kan de öppna, intressanta kärnområdena i egendomen bevaras. 
Samtidigt är den även ett exempel på steg 3, kompensera, då exploateringen av 
skogsmarkerna till del kompenseras med att reservatsområdet i delar behålls 
för all framtid i ett dokumenterat äldre skick. Detta ger även förutsättningar 
för att de biologiska värdena inom reservatet ökar. 

Skogen har alltid varit en av de ekonomiska baserna för gården. Den har 
gett bränsle till den tegeltillverkning som pågått sedan 1600-talet och fram 
till 1950-talet. Leran till teglet togs på egen mark i skogskanterna. Gården har 
haft ett sågverk som använt den egna skogen och producerat varor för avsalu. 
Slutligen avverkades merparten av skogen för att hålla liv i gården.31 Genom att 
staden utnyttjar dessa avverkningsytor för framtida exploateringar ges även eko-
nomiska förutsättningar för en långsiktigt hållbar skötsel av kulturreservatet. 
De två detaljplaner32 som hittills tagits fram för ny bebyggelse i Gäddeholm 
reglerar fastighetsförändringar som hanteras av stadens fastighetskontor. Staden 
står som exploatör av marken och säljer enskilda villatomter till enskilda hus-
byggare. I planarbetet för Malmen, Dp 1747, har under remisshanteringen 
framkommit uppgifter om tidigare inte kända habitat för vattensalamander 
som berörs av delar av planen. Detta har inneburit i den slutliga planen att 
ett område för villor tagits bort och fler dammar grävs inom detta område 
för att gynna salamandern. Detta är att se som en typisk On Site/In Kind-
kompensation eftersom det inte gick att undvika alla habitaten om man skulle 
få till ett nytt villaområde. Som en sidoeffekt av denna åtgärd ökade avståndet 
mellan villabebyggelsen och kulturreservatet vilket ytterligare stärker reservatet. 
Sammantaget är Gäddeholm ett bra exempel på bra balansering mellan olika 
intressen. Det finns även inslag av kompensation för faunahabitat.

Detaljplan för Kopparlunden
Kopparlunden är ett stort före detta industriområde som är centralt beläget 
i Västerås. Det består av mycket stora industribyggnader som uppförts från 
1800-talets slut till mitten av 1900-talet. All verksamhet inom området har 
skötts av ett enda bolag som dock bytt namn och ägare flera gånger under 
1900-talet. I början av 1990-talet lades det mesta av den metallhantering som 
skedde i området ned. Dåvarande ägarens, Outocumpu Copper, lokala led-
ning insåg att industribyggnaderna hade ett stort kulturhistoriskt värde. De 

31  Gäddeholm - En kulturhistorisk utredning.
32  Dp 1623 och Dp 1747.
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kontaktade staden för att diskutera hur området skulle kunna utvecklas utan 
att tappa dess identitet. För att möjliggöra en omvandling av området från 
tung industri till modern diversifierad näringsverksamhet utarbetade Västerås 
stad en detaljplan för området i nära samarbete med ägarna. Som en grund 
för planarbetet genomfördes ett par kulturhistoriskt inriktade dokumentatio-
ner som identifierade de värden som fanns i området.33 Dokumentationerna 
ledde till att tämligen omfattande skyddsbestämmelser skrevs in i planen. De 
är inriktade på byggnaderna som uppfördes fram till andra världskriget, samt 
kontoret från 1950-talet.

Planen för Kopparlunden är en god representant för ett balanserat tänk-
ande i samband med utveckling och förändring av ett industriområde. Även 
om det inte fanns en medveten teoribildning bakom tänkandet resulterade 
planarbetet i en balanserad avvägning mellan bevarandeintressen och utveck-
lingsmöjligheter. Planen har gett möjligheter till att etablera en rad nya företag 
och verksamheter i området. Fortfarande står ett antal byggnader tomma, 
men över 1000 personer har idag sin verksamhet i området. Ingen byggnad är 
riven, men flera har byggts om från industrihallar till moderna kontors- eller 
verksamhetslokaler anpassade till dagens krav. Fastighetsägarna har genom att 
ta till sig planens intentioner kunnat se att de haft attraktiva lokaler att erbjuda 
som även gett dem goda intäkter.34 

Kopparlunden är nu uppdelad mellan flera fastighetsägare. Det har lett till 
att de har önskemål som inte går att utföra inom nuvarande bestämmelser. 
Samtidigt har staden intresse av att utvidga planområdet. Detta har lett till 
att en ny plan är under utarbetande. Till denna har de gamla kulturhistoris-
ka inventeringarna utvärderats och kompletterats med inventering av de nya 
områdena. Detta har medfört att de 20 år gamla värderingarna kvarstår, men 
att även modernare bebyggelse har värderats som värdefull. Den kommande 
planen35 kommer att innehålla ett fortsatt skydd av byggnader enligt den gamla 
planen. Till detta kommer även skydd av industrienheter från 1950-talet. Planen 
kommer att ge möjlighet till nybyggnation på öppna ytor mellan befintliga 
byggnader. Det kommer även att vara möjligt att etablera bostäder i vissa delar 
av området. Sammantaget kommer detta att med största sannolikhet leda till en 
god balans mellan bevarandeintressen och förändringsmöjligheter. Planarbetet 

33  Dellbeck 1993 och Franzén 1994.
34  Muntlig information från anonyma fastighetsförvaltare.
35  Dp 33.
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har gjorts i en nära dialog mellan staden fastighetsägarna och allmänheten. 
Det har inneburit att inte minst fastighetsägarna fått upp ögonen för den 

positiva betydelse området har för Västeråsarna. Dialogarbetet är en väsentlig 
del i planframtagandet. Det leder generellt till att det finns förutsättningar för 
att fånga in synpunkter som stödjer tankar om hänsyn till kulturmiljöerna. 
Genomförandeavtalen är inte skrivna ännu då detaljplanen inte är antagen, 
men kommer att innehålla skrivningar om hur kulturmiljövärdena ska hanteras 
och vilket ansvar som fastighetsägarna har.

Figur 4. Del av industribyggnad i Kopparlunden. Foto: Jan Melander.

Slutsatser
Även om vägledningsdokumentet ännu inte är antaget av kommunfullmäktige 
så har grundtankarna i dokumentet börjat tränga in i den praktiska vardagen i 
stadens handläggning. I framtagandet av planer tas stor hänsyn till befintliga 
värden för att uppnå en balanserad samhällsutbyggnad. Detta gäller inte bara de 
här redovisade exemplen, utan gäller även en rad andra planer. Målsättningen 
är att staden ska hantera natur- och kulturvärden så tidigt i planeringen att 
det inte uppstår några frågetecken eller konflikter i samband med att avtal ska 
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tecknas och byggen startas. För att uppnå detta deltar kultur- och naturhand-
läggare vanligen från början i planarbetet. Målsättningen är att undvika eller 
minimera ingrepp. Det är först i sista hand som det handlar om kompensation 
enligt angiven modell.

Hackstaplanen innebär att naturen hanteras genom en minimering av 
ingrepp i det som identifierats som värdefull natur. Där kan man påstå att 
en balanserad situation uppstått. När det gäller kulturmiljön så förändras 
åkerlandskapet totalt i och med byggandet av industribyggnader. En form av 
kompensation sker genom att de arkeologiska lämningarna undersöks och ny 
kunskap tillförs stadens historia. 

Gäddeholm kan framför allt ses som en balansering av de olika intressena. 
Exploateringen av de redan avverkade och i vissa fall återplanterade skogsområ-
dena balanseras av etablerandet av det stora kulturreservatet. I detaljplaneringen 
av de nya bostadsområden som skapas tas den slutliga hänsynen till de värden 
som identifieras på mikronivå inom planområdet. Där kan det både vara fråga 
om minimering eller kompensation för att uppnå både en god bebyggd miljö 
och bevarande av identifierade värden.

Kopparlunden har höga kulturhistoriska värden som hanteras i den befint-
liga planen och i den kommande planen. Genom att sträva efter en balanserad 
exploatering uppnås värden som både kommer stadsmiljön och fastighetsägarna 
tillgodo genom att de behåller en värdefull miljö som är ett säljargument. 

Sammantaget kan man se att de tre fallen bidrar med exempel på hur det 
är möjligt att analysera stadsutvecklingsprojekt med utgångspunkt från en 
analysmodell som utgår från tankar om en balanserad samhällsbyggnation.
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ABSTRACT
This paper provides a case study. The idea is to test compensation measures for cul-
tural heritage as a solution on problems in property management. The paper is writ-
ten in parallel with an assignment to revise the cultural program for Hammarö, 
where Prästängsvägen is one important cultural environment. The buildings at 
Prästängsvägen are not in danger of immediate exploitation, but they are not protected 
against a future demolition. However, maintenance has been sporadic, which means 
that the buildings and therefore the environment are slowly disappearing together 
with its cultural and historic values.

How can the cultural values be saved for the future? Four different types of compen-
sation have been tested: 1) voluntary exchange of land, 2) exchange of land by force/
law, 3) changing use of buildings and 4) relocation of buildings. The main findings 
show that it is possible to use compensation for protection of value in culture heritage, 
both as a tool in order to implement parts of a culture program and as measures for 
saving values that are threatened.

Keywords: compensation measures, cultural program, values, cultural heritage
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Arbetarbostäder på Prästängsvägen 
i Skoghall, Hammarö kommun 
– prövning av kompensation som 
lösning 
Cecilia Wingård

Syfte och frågor som belyses i artikeln
Syftet med denna artikel är att redovisa och pröva idén om kulturmiljökom-
pensation i ett enstaka fall, Prästängsvägen, i Skoghall, Hammarö kommun. 
Med kulturmiljökompensation menas i detta fall åtgärder som syftar till att 
återskapa kulturvärden i landskap och bebyggelse som skadas. Det kan både 
vara gradvisa skador genom förfall, genom bristande underhåll eller en direkt 
negativ påverkan genom rivning. 

Figur 1. Några av husen utmed Prästängsvägen. Foto: Cecilia Wingård.
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Jag kommer att presentera Prästängsvägen såsom varande en del av tätorten 
Skoghall med dess historik som bruksort. Jag kommer att redovisa boende-
miljöns värde som de redovisats i Hammarö kommuns kulturmiljöprogram, 
värden som sedan motiverar eventuella kompensationsåtgärder. Förslag på 
kompensationsåtgärder, som diskuterats internt inom Kulturlandskapet, är: 
frivilligt markbyte, ändrad användning, tvångsförvärv, samt flytt av hus. En 
kompletterande avsikt med artikeln är att pröva hur forskningsbaserade resultat 
från studier av kompensation vid exploateringar kan omsättas i en professionell 
praktik.1

Bakgrund – presentation av fallet
I samband med revidering av kulturmiljöprogrammet i Hammarö kommun 
2014, lyftes en problematik kring bostadsområdet Prästängsvägen. Denna 
problematik är inte på något sätt unik utan återfinns på många andra ställen 
i Sverige vilket också gör att diskussionen kan överföras till liknande miljöer.

Bostadsområdet utmed Prästängsvägen har i tidigare kulturmiljöprogram 
samt byggnadsinventeringar utpekats som mycket kulturhistoriskt värdefullt. 
Marken och byggnaderna ägs av Stora Enso, ägare till Skoghallsverken. Ett av 
problemen gällande Prästängsvägen är att området är reglerat som industrimiljö 
i gällande detaljplan från 1964. Planen har alltså sedan 1964 varit att bruket 
ska expandera och bostäderna ska rivas. Bruket har ännu inte expanderat mer 
än att ett nytt renseri har byggts, i nära anslutning till bostadsområdet men 
på tidigare använd mark. Rivningsviljan är inte uttalad från brukets sida, men 
trots det är det ett flertal hus som rivits (ett av husen på grund av omfattande 
vattenskador), men då med motiveringen att det skulle vara alltför kostbart att 
renovera husen. Dessutom får inga nya hyresgäster flytta in när en lägenhet 
blir tom. 

1  Kulturarv i samhällsplaneringen – kompensation av kulturmiljövärden (2014).
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Figur 2. Karta över brädgården och bostadsområdena på Vidön 1952. De svartmarkerade 
husen finns kvar än idag. De omarkerade är rivna. Kartan utgör en del av en större karta över 
Skoghall 1952. Kartan är hämtad från Hammarö kommuns arkiv.

Till detta kommer att de boende i området känner stark anknytning till området 
och till sina hus, och de upplever heller inga problem med för höga bullernivåer 
från bruket. Kommunen ser inga möjligheter att lägga några bevarandekrav 
på området, mer än rekommendationer i sitt kulturmiljöprogram. Stora Enso 
ser ingen framtid i området som boendemiljö och de vill även ha en säkerhets-
korridor runt bruksområdet. 

Problematiken kretsar primärt kring brister i förvaltningen av kulturmiljön, 
där kommunen trots utpekande av området i kulturmiljöprogrammet inte har 
haft tillräckligt starka styrmedel för att kunna bevara området. 

I gällande översiktsplan för Hammarö kommun (från 2004) står:

Under senare tid har en tämligen omfattade renovering av byggnaderna 
skett genom ägarens försorg. De kulturhistoriska intressena får väl anses 
tillvaratagna men bebyggelsen saknar lagstadgat skydd mot rivning eller 
förvanskning. Fastighetsägaren har dock försäkrat att så inte skall ske 
om marken inte nödvändigtvis behövs för industriändamål.2

2  ÖP 2004.
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Följden av detta är att skyddandet av områdets kulturhistoriska värden ligger 
helt på fastighetsägaren, dvs Stora Enso. Om de väljer att expandera industri-
området så kommer husen att rivas och då har inte kommunen eller de boende 
något att säga till om.

Figur 3: Vy över Skoghallsbruket 2014. Foto: Cecilia Wingård.

Historik
Hammarö ligger i Klarälvsdeltat precis söder om Karlstad. Skoghall, Hammarö 
kommuns enda tätort, har sin utveckling tätt sammankopplad med framväxten 
av Skoghallsverken. Uddeholmsbolaget grundades 1668 och var ursprungli-
gen ett svenskt järn- och skogsindustriföretag med ett flertal bruk runtom i 
Värmland, bl a Munkfors, Hagfors och Stjärnfors. År 1854 byggde de en ångsåg 
i Skoghall. Den tekniska nyheten ångsåg gjorde det möjligt att anlägga en 
såg som var oberoende av vattenkraft och därmed kunde placeras vid kusten, 
nära hamnarna. När elektriciteten ersatte ångkraften byggdes 1914 en ny såg 
i Skoghall. Samma år brann Uddeholmsbolagets sulfitfabrik i Årås, längre 
norrut i Värmland, och detta skyndade på tanken att koncentrera all cellulosa-
industri till Skoghall. Först byggdes sulfitfabriken och året efter sulfatfabriken. 
På kort tid blev Skoghallsverken Uddeholmsbolagets flaggskepp med flera 
tusen anställda. I och med bolagets satsning så eskalerade även bostad- och 
samhällsbyggandet. Arbetarna behövde någonstans att bo. En medveten och 
konsekvent planläggning med starka rötter i järnbrukstraditionen lade grunden 
till tätortens successiva tillväxt. Bolaget lät inte bara bygga arbetarbostäder till 
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sina anställda utan bidrog även till hela samhällets struktur med gator, affärer, 
skolor m m.3

Bostadsområdena var stark knutna till vilken fabrik man arbetade i, eller till 
vilken status man hade, vilket gjorde samhället starkt segregerat. Till exempel 
bodde sågverksarbetarna i Rölon, sulfitarbetarna i Lunden och sulfatarbetarna 
i Lillängen. Förmän och tjänstemän samlades i Edsvik. Byggnadernas storlek, 
utformning, placering och färgsättning avslöjade de boendes tjänsteställning 
inom företagshierarkin.4

   

Figurer 4 och 5. Två olika typer av arbetarbostäder utmed Prästängsvägen. Det fasadteglade 
till höger har likadan utformning som majoriteten medan det till vänster skiljer sig såväl i 
utformning som storlek. Foto: Cecilia Wingård.

I samband med uppbyggnaden av den nya sågen 1914 förlade man brädgården 
till Vidön, ön strax nordväst om Hammarö i Klarälvsdeltat, och då byggdes 
även de brädgårdsanställdas bostäder upp i närområdet, utmed Prästängsvägen. 
Vart och ett av de snarlika husen rymde fyra familjer och varje lägenhet fick en 
egen ingång med förstukvist. Där byggdes även ett par tjänstemannabostäder av 
annan karaktär. Längst västerut byggdes bolagschefens/disponentens villa 1918 
med flygelbyggnader, brygga, bad- och båthus och tillhörande trädgårdsmäs-
tarbostad. Idag kvarstår tjänstemannabostäderna, disponentens villa samt tio 
panelade, putsade eller fasadteglade arbetarbostäder utmed Vidö-ra á (-raden) 
eller Brädgårds-rá a som området kallas i folkmun. Dessa byggnader är de enda 
bolagsägda arbetarbostäderna kvar i Skoghall. De övriga har antingen rivits 
eller gått över till kommunalt eller privat ägande.

3  Hesselstedt, Lunnemar (1991).
4  Kulturmiljöprogram Hammarö kommun (1990).
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Skoghalls bruk är idag en del av koncernen Stora Enso, vars styre sitter i 
Finland. Bruket hade som mest några tusen anställda men med effektivise-
ringar och teknisk utveckling har de idag 850 anställda. Trots minskningen 
har bruket ännu en viktig roll som arbetsgivare, inte bara för Hammaröborna 
utan även för grannkommunerna.5

Kulturhistoriskt värde – begrepp och modell
Kulturarvet omfattar uttryck och företeelser i samhället, såväl materiella som 
immateriella, som fungerar som källa till berättelser om människans historia. 
Det inbegriper traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, 
arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap. Vad 
kulturarvet mer specifikt innehåller är en pågående process som förändras i 
takt med samhällets skiftande värderingar.6 I kulturmiljövården har det genom 
diverse policydokument såväl internationella (Europarådskonventionen 1985, 
ICOMOS 1999), som nationella (Propositionen Kulturmiljövård 87/88:104) 
som lagar (PBL 2010:900, Kulturmiljölagen 1998:950, Miljöbalken 1998:808) 
formulerats intentioner för kulturmiljövårdens mål och inriktning. Bland annat 
ska bevarandearbetet spegla hela samhällets historia, så att varje generations 
arbete och byggande återspeglas i den yttre miljön. Den ska också syfta till 
att främja den enskildes känsla av trygghet och förankring i tillvaron samt 
förståelsen människor emellan. De kulturhistoriska kvaliteterna i en byggd 
eller odlad miljö ska också ses som en tillgång för dem som bor och vistas där.7

Det har gjorts många försök att kategorisera och förtydliga värderingen 
av kulturhistorisk bebyggelse. Axel Unnerbäck definierade 1995 i en artikel 
Kulturhistoriskt värde (Kulturmiljövård 1995) värdebegrepp i ett försök att 
kategorisera och metodisera värderingen.8 Detta utvecklade han sedan i boken 
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (2002). Unnerbäck formulerade ett fler-
tal kategorier som i sin tur är indelade i två huvudkategorier; dokumentvärde 
och upplevelsevärde. Dokumentvärde står för den objektiva värderingen och 
upplevelsevärde för den subjektiva värderingen. Under dessa ställer han mer 
specificerande underkategorier. Under dokumentvärde ligger till exempel bygg-

5  http://renewablepackaging.storaenso.com/about-us/mills/skoghall-mill/swedish (2014-
11-04).

6  Www.raa.se (2015-02-12) samt Fördjupad utvärdering – kulturmiljö och kulturhistoriska 
värden Rapport från Riksantikvarieämbetet 2007:6.

7  Unnerbäck (2002) sid 13f.
8  Unnerbäck (1995).
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nadshistoriskt, arkitekturhistoriskt, socialhistoriskt och samhällshistoriskt 
värde. Under upplevelsevärde ligger bland annat arkitektoniskt, konstnärligt, 
miljöskapande och kontinuitetsvärde.9 Till dessa kan man koppla förstär-
kande värden såsom autenticitet, kvalitet, sällsynthet/representativitet eller 
pedagogiskt värde.

När det gäller en värdering av en specifik byggnad eller byggnadsmiljö väljs 
grundmotiv samt eventuellt förstärkande motiv och dessa sammanvägs till en 
motivering till varför en byggnad bör bevaras. I vilken grad och exakt vad det 
är som ska bevaras för att byggnaderna även fortsättningsvis ska behålla sina 
värden måste specificeras från fall till fall. Resultatet av värderingen överförs 
sedan till praktisk handling för att kunna tillgodose bevarandemålet, dels 
genom skyddsbestämmelser utifrån PBL (2010:900) och /eller Miljöbalken 
(1998:808), dels genom eventuella vårdplaner, beroende på nivå av bevarande.10 

Värdet i kulturmiljöprogrammet med Prästängsvägen som exempel
Eftersom Skoghalls historia är så starkt förknippat med bruket och dess med-
följande strukturer är det viktigt, kulturhistoriskt sett, att bevara miljöer och 
struktur för att förstå Skoghalls grundläggande identitet. Prästängsvägen är 
en sådan viktig miljö. Det finns fler (Lunden, Rölon och Edsvik), men det har 
rivits en markant del av den äldre bebyggelsen i Skoghall under andra halvan 
av 1900-talet. Det är en mycket liten del av den ursprungliga bruksorten kvar. 
Men en kulturmiljö behöver inte bara förloras genom att byggnader rivs och 
att landskap förändras i en hast. Det kan gå så långsamt att man inte inser vad 
man gått miste om innan det är försent.

Bebyggelsemiljön utmed Prästängsvägen bedömdes i kulturmiljöprogram-
met 1990 som kulturhistoriskt värdefull med motiveringen:

Bebyggelsemiljön utmed Prästängsvägen illustrerar ett kvardröjan-
de brukstänkande, som vittnar om Uddeholmsbolagets övergripan-
de samhällsansvar, men också om ambitioner att med förebild från 
järnbrukssamhällenas patriarkaliska uppbyggnad styra de anställdas 
bostadsförhållanden i ålderdomlig anda. Området ger en god inblick 
i företagens medvetna arkitektoniska strävanden till helhetslösningar 
för de olika fabriksenheterna. De kulturhistoriska värdena ligger dels i 
den väl sammanhållna bebyggelsegruppens autenticitet med byggnader, 
vägar, trädgårdar m m, dels i de enskilda byggnadernas utformning, 

9  Unnerbäck (2002) sid 24f.
10  Unnerbäck (2002) sid 35f.
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planlösning, materialval, snickeriutföranden och färgsättning. Genom 
sin relativa ursprunglighet uttrycker de gången tids stilideal och bygg-
nadsskick och utgör därmed värdefulla dokument från den industriella 
anläggningstiden.11

I ovanstående värdering användes inte de värden som Unnerbäck sammanställ-
de. Om man istället ska använda sig av Unnerbäcks värdebegrepp vid värde-
ringen av kulturmiljön Prästängsvägen så är det framförallt ett samhällshistoriskt 
värde och identitetsvärde som ska läggas på området. Till de begreppen kan man 
också koppla ett förstärkande värde som autenticitet eftersom husens exteriöra 
utformning samt strukturen i området är mycket välbevarad. Ytterligare ett 
förstärkande värde är det pedagogiska; att genom husens olika utformning och 
storlek, som var beroende på tjänstegrad, se den tidigare segregerade strukturen 
och hierarkin. Då husens arkitektur är starkt förknippad med brukets medvetna 
helhetstänkande kan man också ge husen ett arkitektoniskt värde.

Förutom de kulturhistoriska värdena finns det andra värden i området. 
Värdefullt för allmännyttan är att det finns bostäder som kan ge medborgarna 
tak över huvudet. Värdefullt för de boende är att det är ett gemytligt område 
som de trivs i. Anledningen till att de trivs kan förstås grunda sig i ovanstående 
identitetsvärde samt i estetiska värden.

Kompensation som metod
Kompensation vid exploatering av kulturmiljön definieras i rapporten Kulturarv 
i samhällsplaneringen – kompensation av kulturmiljövärden. I första hand som 
”åtgärder som vidtas för att ersätta en negativ påverkan, gottgöra skadliga ingrepp, 
uppväga eller återskapa förlorade värden i landskapet”.12 

Utöver det görs en precisering med fem grundvillkor som måste uppfyllas: 
Det måste föreligga (1) en exploatering av områden med kulturmiljö som (2) 
leder till en negativ påverkan (skada eller förlust av värden/ kvaliteter), vilket i 
sin tur (3) påkallar ett behov av gottgörelse (åtgärder), som (4) regleras i avtal 
med exploatören eller fastställs i myndighetsbeslut och ska (5) genomföras 
inom en bestämd tidsrymd.13

Grundtanken har varit, både inom naturmiljövården och kulturmiljövården 
där kompensation har använts, att kompensation är en sista utväg, när alla 

11  Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun (1990).
12  Kulturarv i samhällsplaneringen – kompensation av kulturmiljövärden (2014) sid 84.
13  Ibid.
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andra möjligheter har utagerats. Efter tysk förebild ingår samhällsplaneringens 
kompensationsåtgärder i den så kallade balanseringsprincipen vilket innebär att 
exploateringar som förstör kulturmiljöer i första hand bör undvikas, därefter 
minimeras genom utformning och först i tredje hand kompenseras. I boken 
MKB – perspektiv på miljökonsekvensbeskrivningar behandlas ekologisk och 
miljömässig kompensation, med kulturmiljön i bakgrunden. Erik Skärbäck 
och Kristina Rundcrantz (2007) skriver ett avsnitt om kompensationsåtgärder 
där de talar om balans som ett nyckelord. Kompensation blir här ett sätt att 
balansera exploateringar som skadar miljön genom att de också ska ge tillbaka 
motsvarande funktioner och värden till landskapet. För att säkerställa biologisk 
mångfald, alternativt bibehållna kulturvärden, anses kompensation kunna 
användas som metod.14

Synsättet ses i rapporten Kulturarv i samhällsplaneringen – kompensation av 
kulturmiljövärden (Red. Grahn, Swedberg, Rönn 2014) som en nödlösning 
och ett ”defensivt och störande krav i ett sent skede istället för ett positivt och fram-
åtsyftande agerande i samhällsplanering för att ta tillvara och återskapa kvaliteter 
i kulturmiljön”.15 Med andra ord anser författarna att kompensation bör föras 
in tidigare i diskussionen. Kompensation ska fortfarande ske i sista hand men 
ska medvetandegöras tidigare för att förtydliga konsekvenser av exploateringen 
samt öppna för bättre anpassning till rådande miljöer. Slutsatser som görs i 
rapporten är att det är viktigt att integrera kompensationskraven tidigt i sam-
hällsplaneringen. Kanske inte så mycket i översiktsplan som i detaljplan och 
bygglov. Drivkraften ligger i exploateringen. Det är många gånger först när ett 
område har utsetts som lämpligt för en exploatering som det handlar om att 
identifiera, beskriva och bedöma kulturvärden. Det är också då som behovet 
av gottgörelse visar sig och åtgärdsförslag kan tas fram som gör att kulturmiljön 
som helhet behåller sina kvaliteter.16

Två beslutsmetoder, och beslutsfattare, kommer fram i den litteratur om 
kompensation som undersökts enligt Grahn m fl. Den första metoden går ut 
på att forma kompensationsåtgärder i frivilliga avtal, dvs det blir en förhand-
lingsfråga mellan kommuner och exploatörer. Den andra metoden är att avgöra 
åtgärder via myndighetsbeslut med lagligt stöd exempelvis genom detaljplaner.17

För att lättare bena ut vilka kompensationsåtgärder man kan göra för att 

14  Skärbäck, E. & Rundcrantz, K. (2007) sid 295.
15  Kulturarv i samhällsplaneringen – kompensation av kulturmiljövärden (2014) sid 94.
16  Ibid sid 95.
17  Ibid sid 91.
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gottgöra skador på kulturmiljöer och återskapa kvaliteter i landskapet, har 
Grahn m fl sammanställt fyra principiellt olika kompensationsstrategier:

•  Samma typ av värde på samma plats – skada och kompensationsåtgärd 
är rumsligt förbundna med varandra.

•  Samma typ av värde på annan plats – rekonstruktion av värdet fast på 
annan plats i landskapet. Skada och kompensationsåtgärd rumsligt 
separerade.

•  Annan typ av värde på samma plats – nya värden tillförs med samma 
kvaliteter som ursprungliga.

•  Annan typ av värde på annan plats – nya värden tillförs men inte på 
samma plats som de ursprungliga. Det sammanlagda kulturmiljövärdet 
bibehålls vilket behöver sättas in i en sammanvägd helhetsbedömning 
av kulturarvet.18

För att kunskapen om kulturmiljökompensation ska utvecklas krävs en erfa-
renhetsåterföring inbyggd i samhällsplaneringen, exempelvis genom att kul-
turmiljöns kvaliteter beskrivs, analyseras och värderas både före exploateringen 
och efter genomförandet av byggprojekt.19

Kompensationsåtgärder
För att överföra och testa kompensation som metod på fallstudien Prästängsvägen 
kan man testa de grundvillkor som måste uppfyllas för att åtgärderna ska kallas 
kompensationsåtgärder: 

1. En exploatering i en kulturmiljö...; än är det inte uttalat att en exploa-
tering är på gång inom området men tanken finns med i form av en 
detaljplan med industriändamål. Vad händer när det är dags? Brist på 
underhåll och framtidsplan för bevarande av området som bostäder 
kan man säga är en form av degenerering av kulturmiljön. Detta är en 
process som medvetet eller omedvetet bäddar för en framtida explo-
atering då kostnaderna för en upprustning kommer att bli allt högre 
och därmed lättare motiverar en rivning (se exempel Haga i Göteborg 
på 1970-talet). Enbart degenerering kanske till och med kan likställas 
med en exploatering?

18  Kulturarv i samhällsplaneringen – kompensation av kulturmiljövärden (2014) sid 89.
19  Ibid sid 97.
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2  ...som leder till en negativ påverkan...; vid rivning är det ännu ett område 
med bruksarbetarbostäder som försvinner vilket naggar på Skoghalls 
identitet som bruksort. Vid bristen på underhåll leder förfallet till en 
negativ spiral som så småningom leder till rivning.

3  ...vilket i sin tur påkallar ett behov av gottgörelse...; bruket har skapat 
kulturhistorien och skoghallsbornas identitet men har nu släppt det 
ansvar som företaget en gång hade. När bruket ytterligare bidrar till 
nedmonteringen av identiteten kan man kräva en gottgörelse av dessa 
värden till allmännyttan.

4. ...som antingen regleras i avtal eller fastställs i myndighetsbeslut; antingen 
ska valda åtgärder avtalas med Stora Enso eller så måste detaljplanen 
ändras till bostadsändamål vilket kräver en juridisk utredning om det 
är möjligt. Önskvärt vore också om ett avtal kunde träffas angående 
fortsatt underhåll … och ska genomföras inom en bestämd tidsrymd; 
vid ett eventuellt avtal bör en vårdplan upprättas med åtgärder och 
tidsplan för dessa.

Nästa steg är att se vilka kompensationsåtgärder som är möjliga. Då måste man 
se till de värden som formulerats för att sedan avgöra vilka värden som skulle 
kunna kompenseras. Det är ingen lätt sak. Ur kulturhistorisk synvinkel bör 
hela Prästängsvägen bevaras som det är för att även i framtiden kunna berätta 
en del av Skoghalls historia. Bevarandet av det arkitektoniska och autentiska 
värdet förutsätter att husen även fortsättningsvis ska se ut som de gör, såväl till 
material som till utformning. Det pedagogiska värdet förutsätter att husens 
koppling till tjänstegraden kan utläsas.

Det samhällshistoriska värdet ligger som ett övergripande värde över de 
ovanstående, liksom identitetsvärdet som kommer som en följd av samhällets 
historia och medborgarnas delaktighet i den. Då förutsättningarna är dåliga 
för ett komplett bevarande måste dock även övriga premisser tas hänsyn till. 
De boende vill bevara det som gör att de trivs så bra i området. Stora Enso vill 
bara bevara det som går att försvara ekonomiskt. Allmännyttan behöver ha 
praktiskt boende till sina medborgare. Den viktigaste förutsättningen för att 
kunna bevara Prästängsvägen ligger i att husen får finnas kvar. Men för att en 
kulturmiljö ska kunna bevaras inför framtiden är det även av stor betydelse 
att husen i miljön brukas. Det underlättar underhållet och ger fler argument 
för bevarande.

Utifrån ovanstående formulerade värden rekommenderas därför följande 
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kompensationsåtgärder. Försök har även gjorts att koppla åtgärderna till de 
fyra kompensationsstrategierna: 

• Frivilligt markbyte: I första hand rekommenderas markbyte baserat 
på en frivillig överenskommelse. Syftet med denna åtgärd är att bevara 
och utveckla Prästängsvägen i Skoghall som ett levande bostadsom-
råde med stora kulturhistoriska värden. Metoden går ut på att ersätta 
fastighetsägaren (Uddeholmsbolaget) med annan industrimark i kom-
munen. Eftersom Prästängsvägen är klassad som industrimark behöver 
markbytet kompletteras med en ny detaljplan som anger bostadsän-
damål som markanvändning. Samma typ av värde på samma plats men 
med nya förutsättningar.

• Tvångsförvärv: I andra hand rekommenderas att äganderätten av mar-
ken överförs till kommunen genom expropriation, som är en form 
av tvångsförvärv. Också i detta fall är syftet att bevara bostäderna 
på Prästängsvägen och dess höga kulturhistoriska värden. Metoden 
utmynnar i ett rättsligt avgörande. Om ansökan om tvångsförvärv 
godkänns kommer fastighetsägaren att kompenseras ekonomiskt för 
ingreppet i äganderätten. Förvärvet behöver även denna gång följas 
upp med en ny detaljplan som anger bostadsändamål. Samma typ av 
värde på samma plats men med nya förutsättningar.

• Ändrad användning: I tredje hand rekommenderas att byggnaderna 
efter hand som lägenheterna blir lediga hyrs ut som lokaler till verk-
samheter, småföretagare, konstnärsateljéer el dyl. Hindret mot boende 
i industriområdet kompenseras med uthyrning av lokaler. Syftet med 
denna användning är både att bevara bebyggelsens kulturhistoriska 
värden och förhindra fortsatt förfall på Prästängsvägen. Av detta skäl 
behöver ansvaret för drift och underhåll av fastigheterna klargöras. 
Det är en kompensationsåtgärd som gör att området kan leva vidare 
med nytt innehåll. Rivna tomter bör kompletteras med nya byggnader 
för att återskapa kulturvärden som gått förlorade. Annan typ av värde 
på samma plats.

• Flytt av hus: I fjärde hand rekommenderas att byggnaderna på 
Prästängsvägen flyttas till ett annat område i Skoghall som behöver 
kompletteras med kulturhistoriska värden. Syftet med denna kompen-
sationsåtgärd är att återskapa kulturmiljövärden genom förflyttning 
av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna på Prästängsvägen. 
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Byggnaderna räddas från förfall på annan plats, även om det kul-
turhistoriska värdet påverkas negativt av flyttningen. Området som 
byggnaderna flyttas till får dock ett värdehöjande inslag i miljön.20 
Samma typ av värde på annan plats.

’Annan typ av värde på annan plats’ – ingen kompensationsåtgärd av detta slag 
anses bibehålla Prästängsvägens värde.

Slutsatser och diskussion
Skoghalls framväxt som tätort har föregåtts av Skoghallsbrukets etablering och 
expandering på orten. Uddeholmsbolaget såg till att arbetarna fick bostäder, 
serviceinrättningar, skolor, vägar, kyrka m m vilket gjorde Skoghall till en 
regelrätt bruksort med den mentalitet som medföljde; arbetaren och orten 
hamnade i beroendeställning till bruket. Under 1960-talet bröts brukets starka 
dominans över samhällets funktioner och ansvaret lades mer och mer över på 
kommunen. Enligt en muntlig källa fortsatte dock en god kommunikation 
mellan kommunen och Skoghallsbrukets ledning i många år framöver. Idag har 
inte företaget som äger bruket, Stora Enso, någon lokal koppling till platsen, 
ledningen sitter i Finland. Stora Enso är en stor, marknadskraftig koncern som 
har krav att gå med vinst och i kombination med att ledningen inte är lokal är 
det svårt att få gehör för bevarande av kulturmiljöer som inte betyder något 
för dess verksamhet. 

Skydd av kulturmiljöer finns inskrivet i såväl Plan- och bygglagen (PBL 8:13, 
8:14, 8:17) som i Miljöbalken (MB 1:1). Dessa lagar gäller alla i samhället, 
men ändå  verkar det vara svårt för olika myndigheter att hävda kulturmiljö-
värden i samhällsplaneringen när exploateringsintressen är drivkraften. Trots 
inskrivning i Kulturmiljölagen (KML 1:1) att kulturmiljön är en nationell 
angelägenhet med gemensamt ansvar, är det alltför ofta som kulturmiljön får 
stryka på foten gentemot exploateringsintressen.21 Den samhällsekonomiska 
vinsten förvandlas till ett avgörande argument för exploateringen och de (kort-
siktiga) ekonomiska intressena kolliderar med de kulturhistoriska (vilket på 
lång sikt är en förlust för alla). 

Trots kommunens utpekande av området i kulturmiljöprogrammet har de 
inte haft (eller sett sig ha) tillräckligt starka styrmedel för att kunna bevara 

20  De ursprungliga förslagen är omformulerade av en av granskarna.
21  Kulturarv i samhällsplaneringen – kompensation av kulturmiljövärden (2014) sid 91.
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området. Att tillämpa kompensation kan vara ett sätt att stärka och kvali-
tetssäkra kulturmiljöprogrammet i Hammarö. I det kommande programmet 
kommer därför att föreslås följande:

 1. Att kommunfullmäktige fastställer kulturmiljöprogrammet som ett 
styrdokument i kommunen, som ska ligga till grund för planeringen 
och utformningen av planprojekt och exploateringar.

 2. Att kommunfullmäktige inför krav på förvaltning av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer i kombination med bestämmelser om bevarande och 
förbud mot rivning i dessa områden.

 3. Att kommunfullmäktige ställer krav på kompensation när kulturmil-
jöns värden undermineras på grund av uteblivet underhåll eller riskerar 
en negativ påverkan genom exploateringar.22

Utöver ovanstående är det av stor vikt att förankra kulturmiljöprogrammet i en 
medborgardialog. Genom att involvera Skoghalls medborgare under samrådsfa-
sen ökar man chansen till påtryckningar från medborgarna som i vissa fall kan 
göra nytta. Om man i samband med det även kan få Stora Enso intresserade 
av att stärka sin roll i bevarandet av kulturmiljöerna i Skoghall skulle det ge 
företaget goodwill.

Enligt miljöbalken är kulturmiljön ett allmänt intresse som får förenas med 
krav på kompensation.23 Det är vanligare med ersättning till fastighetsägaren 
om en byggnad har kulturhistoriskt värde. Det allmänna ska ersätta enskildas 
förlust. Men kompensation vänder på ordningen, där är det fastighetsägaren 
som måste ersätta allmännyttan för skadan på kulturmiljön. Kulturmiljön 
som allmännytta får i detta sammanhang således högre status än nyttan för 
den enskilde/företaget. 

Prästängsvägens avsaknad av lagligt skydd och därmed osäkra framtid skapar 
en svår situation som inbegriper mycket frustration, inte bara hos kulturmiljö-
arbetarna utan även - och kanske framförallt - hos de boende, och en lösning 
vore önskvärd där alla parter kan känna sig nöjda. Kan man höja kulturmiljöns 
status och i och med det kunna genomföra någon av de föreslagna kompensa-
tionsåtgärderna kanske man kan göra området till den resurs som det faktiskt 
är istället för till en belastning.

22  Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun (i manus).
23  Kulturarv i samhällsplaneringen – kompensation av kulturmiljövärden (2014) sid 86.
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ABSTRACT
In the county of Bohuslän on the west coast of Sweden, wedged between the sea and 
the mountains, is one of Sweden ś World Heritage sites situated. In 1994, an area of 
45 square kilometers around the Tanum plain was inscribed on the UNESCO World 
Heritage List.  The area consist of a large concentration of rock carvings from the 
Bronze Age and a cultural landscape that spans over 8000 years, something worth 
preserving for future generations. 

Within the World Heritage area there is a Visitors Centre, a newly improved highway 
and a newly constructed resting/information point along the highway. Due to the 
construction of the highway a series of archeological excavations have taken place in 
the World Heritage area. 

In this article I discuss values and compensatory actions within a World Heritage area, 
taking my point of departure in the construction of a new highway and the resting/
information point Skräddö. Is it possible to compensate increasing traffic pressure 
within a World Heritage area with a highway resting point? Which values have been 
lost? Which values have been compensated? Which values are more important: cul-
tural heritage values, educational values or values measured in numbers of visitors?   

Key words: World Heritage, values, archaeology, cultural heritage, public outreach, 
compensatory actions.
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Värden inom ett världsarv?
Christina Toreld

Inledning
I norra Bohuslän, insprängt mellan hav och fjäll, ligger ett av Sveriges världsarv.  
1994 blev ett 45 km2 stort område kring Tanumslätten upptaget på Unescos 
världsarvslista. Här finns det en stor koncentration av hällristningar från brons-
åldern och ett kulturlandskap med 8000-åriga anor som nu är en angelägenhet 
för hela världen och som anses vara värt att vårda och bevara för kommande 
generationer.

Inom världsarvet finns ett besökscenter, en väg, en rastplats. Jag vill utifrån 
utbyggnaden av väg E6 och uppförandet av rastplats Skräddö inom Tanums 
Världsarv genom en empirisk studie diskutera kompensationsåtgärder i kultur-
miljöer. Kan man kompensera ett ökat trafiktryck inom ett världsarv med en 
rastplats? Vilka värden har gått förlorade? Vilka värden kompenseras? Vilka 
värden väger tyngst: kulturmiljövärden och antikvariska värden, pedagogiska 
värden eller värden mätt i besökssiffror?

Kompensation och skilda värden - definitioner
Kulturmiljökompensation kan definieras som åtgärder vilka vid exploatering av 
kulturmiljöer vidtas för att ersätta negativ påverkan, gottgöra skadliga ingrepp, 
uppväga eller återskapa förlorade värden1. 

Den generella idén med kompensationsåtgärder är att ersätta och bekosta de 
åtgärder som krävs för att återskapa värde på annan plats eller att återskapa nya 
värden på annan eller samma plats. I samhällsplaneringen kan kompensations-
åtgärder användas som ett verktyg och har juridiskt stöd i miljöbalken (MB2).  
Kulturmiljöer ses i miljöbalken som ett allmänt intresse som får förenas med 
krav på kompensation. I MB finns generella regler, förbud och specifika krav 
på gottgörelse i skyddade områden som kulturreservat och riksintresseområden. 
När ingrepp i kulturmiljöer sker, som vid exempelvis vägbyggnation, beslutas 

1 Grahn Danielsson et al 2014.
2 MB 16 kap; 7 kap.
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det om eventuellt borttagande enligt kulturminneslagen (KML 3). I KML 
finns inga bestämmelser kring kompensation men genom frivilliga överens-
kommelser mellan parter kan kompensationsåtgärder som ersätter förlorade 
kulturmiljövärden komma till stånd.4

Kulturmiljöers värde kan definieras utifrån olika parametrar. I grunden lig-
ger tanken om kulturmiljöer som historiska och humanistiska kunskapsbärare 
och identitetsskapare. En kulturmiljös antikvariska värden upprätthålls genom 
att vårda och bevara kulturmiljöerna men här finns också aspekten av brukan-
de – att kulturmiljöerna skall vara tillgängliga, kunna användas och förstås 
av allmänheten. Kulturmiljöers pedagogiska värden bygger på kulturmiljöns 
inneboende egenskap att kunna påvisa sin särart och sin möjlighet att vara kun-
skapsbärare och identitetsbärare. De pedagogiska värdena är också beroende 
av hur väl kulturmiljövården förmår att förmedla, förklara, tillgängliggöra och 
beforska kulturmiljöerna. Ett annat sätt att mäta kulturmiljöers värde kom-
mer till stånd då kulturmiljöerna används och brukas. Kulturmiljöerna blir 
på grund av sin särart, sin förmåga att skapa identitet del av en marknad som 
intresserar sig för hur många besökare som dras till en plats på grund av dess 
unika kulturmiljö. Samhället drar nytta av kulturmiljöers attraktionskraft och 
kulturmiljöerna bidrar till att skapa arbetstillfällen i exempelvis turistnäringen. 
Kulturmiljöers värde mäts då i form av besökssiffror.

Världsarv Tanum
Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av 
högsta kvalitet. Motivens variationsrikedom är ett unikt vittnesbörd om livet under 
europeisk bronsålder. Samspelet mellan den kontinuerliga bosättningen och mar-
kanvändningen, såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och landskapet 
gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på kontinuerlig mänsklig bosättning 
under åtta tusen år.5

En bildskatt från bronsåldern. Så kallas hällristningarna som finns inknacka-
de på granithällarna i Tanums Världsarv. Inom världsarvsområdet finns ungefär 
510 hällristningsplatser som tillsammans innehåller tiotusentals bilder. På vissa 
platser i världsarvet kan man se spåren av äldre landskapsskikt, ett medeltida 
och historiskt landskap där dåtidens bönder odlade sina marker och deras djur 

3 KML 2 kap.
4 Se Bakunic Fridén och Toreld kring kompensationsåtgärder Nya Älvsborgs fästning
5 Unescos världsarvskommittés motivering till Världsarv Tanum. Kriterium i, iii och iv. 

ICOMOS oktober 1994.
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betade på ängarna kan anas. Man kan också se spår av äldre tiders gravar i form 
av rösen och stensättningar. 

Trots att hällristningarna är inknackade i den hårda graniten så kommer 
de inte finnas kvar för evigt. Berg har vittrat ner under alla tider, det är natu-
rens gång. Hällristningarna hotas i vår tid av frost- och värmesprängning, 
skadliga ämnen från bilavgaser, havets salt och den allmänna försurningen. 
Söndervittringen går allt snabbare men insatser i olika projekt görs för att 
dokumentera, skydda och bevara ristningarna. Ett påtagligt hot för världsarvet 
utgörs av vägbyggnationer. Att anlägga en stor motortrafikled tvärs igenom ett 
så känsligt område får allvarliga konsekvenser för kulturmiljön. Det ursprung-
liga landskapet ändras dramatiskt, fornlämningar som utgör spåren av ett äldre 
landskapsutnyttjande tas bort och läggs under asfalt, möjligheterna till att läsa 
det äldre landskapet försvåras. 

Då Sverige skrev under och ratificerade världsarvskonventionen förband vi 
oss tillse att lagstiftning, organisation, utbildning och forskning som garanterar 
skyddet för världsarven.6 Vi har skyldighet att i gott skick överlämna de utvalda 
bevarade och skyddade kultur- och naturarven till kommande generationer. 
Dessutom har vi åtagit oss att öka förståelse för världsarvet hos allmänheten 
genom utbildning och information.

Figur 1. Lurblåsare från Kalleby i Tanums världsarv. Källa: Vitlycke museum.

6  Världsarvskonventionen. Se även Regeringens skrivelse 2001/02:171.
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Räddningen
För att Tanums Världsarv inte ska försvinna eller förlora sin världsarvsstatus 
arbetar många människor idag med världsarvet på olika sätt. En del arbetar 
med att forska om hällristningar och bronsålder för att öka sin och andras 
kunskap. De arkeologiska undersökningarna i Tanums Världsarv som gjorts 
för den nya väg E6 utgör en pusselbit i forskningen om världsarvet. Den nya 
kunskapen ligger till grund för hur man ska sköta om och bevara världsarvet, 
hur världsarvet ska förvaltas. 

Ett stort arbete görs med att dokumentera hällristningarna med olika tek-
niker. Dokumentationerna sparas i rapporter och digitala arkiv så att de ska 
finnas kvar i framtiden. På detta sätt kan man ta del av hällristningarna även 
om man inte kan se dem ute i landskapet. Andra arbetar med att försöka spri-
da ut kunskapen om världsarvet så att alla ska få möjlighet känna till varför 
världsarvet finns, vad det är och varför man ska skydda det. I deras uppgift 
ligger att skapa intresse och förståelse för världsarvet. Ju fler som engagerar sig 
i Tanums Världsarv desto bättre skydd kommer världsarvet att ha. 

Av alla de aktörer som verkar i världsarvet har jag till denna diskussion valt 
ut tre plattformar eller arenor som på olika sätt har, har haft och kommer att ha 
påverkan på världsarvet. De olika arenorna erbjuder också skilda möjligheter 
att uppleva världsarvet.

Besökscentret 
Besökscentret Vitlycke museum ligger som ett nav i hjärtat av Tanums 
Världsarv. Här finns kunskap och information, härifrån lotsar man besökare 
ut i världsarvet, här levandegör man bronsåldern och strävar efter att bidra 
med en upplevelse; med äkthet och med kunskap. Verksamheten ligger under 
Västarvet, Västra Götalandsregionen och klassificeras främst som ett besöksmål 
och är på så sätt riktad främst till besöksnäringen.

”Vitlycke museum är ett upplevelse- och kunskapscenter för Tanums 
Världsarv” Vitlycke Museums profileringsplattform.7

Vitlycke museums uppdrag ligger i att informera besökare om världsarvet, att 
på ett engagerande sätt inspirera besökare till kunskap om hällristningar och 
bronsålder. Basverksamheten består i huvudsak av skolprogram, guidningar i 
olika form och omfattning i världsarvsområdet samt aktiviteter för barn, famil-

7  Profileringsplattform - Vitlycke museum 2010.
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jer och andra besökare i den rekonstruerade bronsåldersgården. Besökscentret 
rymmer idag en utställning (”Bilder, bronser och berättelser”) som fokuserar 
på Tanum under bronsåldern, de resor som bronsålderns människor företog 
sig, hällristningar, forskning och dokumentation. På Vitlycke museum arbetar 
museipedagoger med arkeologisk kompetens, butiks- och receptionsperso-
nal, kommunikation- och marknadspersonal, teknik- och fastighetspersonal 
samt en enhetschef. Under en säsong besöker drygt 100 000 personer Vitlycke 
museum.8

Besökscentret Vitlycke museum rymmer också andra aktörer i världsarvet. 
Svenskt Hällristningsforskningsarkiv (SHFA) ligger under institutionen för 
historiska studier, Göteborgs universitet. SHFA:s syfte är att göra modern och 
historisk hällristningsdokumentation tillgänglig för forskning genom att skapa 
en ny infrastruktur där ett IT-system med forskningsdatabaser utvecklas. Ett 
webbaserat digitalt forskningsarkiv och ett publikt besöksarkiv ska tillgäng-
liggöra dokumentationen. SHFA kartlägger och registrerar hällristningsdo-
kumentation i fler än 80 offentliga och privata arkiv. Arkivens handlingar 
och samlingar skannas, digitaliseras och webbanpassas. SHFA bedriver även 
forskningsprogrammet  Från antikviteter för de bildade till kultur- och världsarv 
för alla. I maj 2012 undertecknades en gemensam avsiktsförklaring för åren 
2013-2015 mellan Göteborgs universitet och Västarvet. Målen är att etable-
ra ett samlat nationellt arkiv för hällristningsdokumentation och ett forsk-
ningsbibliotek i nya lokaler; att etablera en regional hub i WHC/UNESCO:s 
världsarkiv för hällristningar samt att samverka inom kunskapsutveckling, 
utbildning, konferensverksamhet och publik verksamhet för att stärka och 
utveckla Världsarv Tanum.9

Stiftelsen för Dokumentation av Bohusläns Hällristningar driver projekt 
hallristning.se som är ett privatfinansierat projekt med syfte att dokumentera 
och tillgängliggöra det unika bildmaterial som Bohusläns cirka 5000 hällrist-
ningar utgör. Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar har 
sitt kontor på Vitlycke museum. Stiftelsen skapades av Aina Barnevik 1995 
och har sedan dess bedrivit fältarbete på de bohuslänska hällarna varje år. Det 
är det mest ambitiösa projekt som någonsin genomförts i norra Europa vad 
gäller att rädda hällbildernas innehåll till eftervärlden. Hittills har cirka 2000 
hällristningslokaler bilddokumenterats. Samtliga hällristningar i mellersta 

8  Profileringsplattform - Vitlycke museum 2010.
9  http://www.shfa.se/.
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Bohuslän, kommunerna Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Uddevalla och Orust, 
har dokumenterats. Den senaste säsongen har projekt hallristning.se påbörjat 
sitt arbete i Tanums kommun.10

I Vitlycke Museums bronsåldersgård bedrivs en kommunal förskola för åld-
rarna 1 - 5. Världsarvsförskolan, vilken är den enda i sitt slag i Sverige, startade i 
januari 2007 som en långsiktig samverkan mellan Västarvet/Vitlycke museum 
och Tanums kommun. Utbyte och samverkan sker på organisationsnivå, i per-
sonalgruppen och för att ge förskolan en natur- och kulturarvsprofil.  Förskolan 
ska vara en förebild och en del av ett större sammanhang där ansvaret för 
mänsklighetens natur- och kulturarv är en del av en framtida hållbar utveckling.  
Läroplanen Lpfö 1998, reviderad 2010 är ett grundläggande styrdokument för 
verksamheten och Tanums kommun är huvudman.11

 
Figur 2. Vitlycke museum. Källa: Hans Lundenmark.

Värden 
Vilka värden har Tanums världsarv sett ur Vitlycke museums perspektiv? 
Stora pedagogiska värden, Vitlycke museum använder världsarvet som en scen 

10  Muntlig kommunikation Andreas Toreld hallristning.se 20141020.
11  http://www.vitlyckemuseum.se/.
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för sin verksamhet. Världsarvet ger (förhoppningsvis) ett större värde till de 
aktiviteter, visningar och skolprogram som utförs. Till skillnad från en rekon-
struerad forntidsby i närheten av någon annan fornlämningsmiljö har man här 
möjlighet att tala om universella värden, om arvet som är värt att bevara för hela 
mänskligheten - världsarvet. Vitlycke museum arbetar för att öka förståelsen för 
världsarvet hos allmänheten genom utbildning och information. Samarbetet 
kring Världsarvsförskolan borgar för pedagogisk långsiktighet. Kanske några 
av de barn som tillbringar sina tidiga år i världsarvsmiljön kommer att bli goda 
ambassadörer för Tanums Världsarv i framtiden?

Från Vitlycke museum ser man även det värde som mäts i besökssiffror, i de 
intäkter som kommer in till besökscentret i form av sålda produkter, aktiviteter, 
program och visningar. Världsarvet är fritt att besöka för alla, det kostar ingen-
ting att vandra i kulturlandskapet eller att beskåda hällristningarna. Vitlycke 
museum behöver dock ha ekonomisk täckning för sin verksamhet annars kan 
man inte bedriva någon verksamhet. Låga besökssiffror och minskade intäkter 
betyder nedskärningar i personal.

Världsarvets kulturmiljövärde och antikvariska värde ser Vitlycke museum 
som en tillgång eftersom man eftersträvar att förmedla en känsla av äkthet. Det 
är de autentiska hällristningarna i sin ursprungliga miljö som utgör kärnan 
i Vitlyckes verksamhet. Det antikvariska värdet har ett pedagogiskt värde. 
Vitlycke museum arbetar dock inte aktivt med att bevara kulturmiljövärde-
na inom världsarvet förutom att informera besökare om de hot som finns, 
vilka rättigheter och skyldigheter man som besökare har gentemot världsarvet. 
Dokumentation och bevarande utförs istället av andra aktörer, exempelvis 
SHFA och Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. 

Vägen
Genom Tanums världsarv skär väg Europaväg 6.  Under ett sommardygn 
kan trafiken uppgå till cirka 300 00 fordon. E6 förbinder södra Sverige med 
Göteborgs- och Osloregionerna. Vägen har särskilt stor betydelse för godstra-
fiken till och från kontinenten samt för turisttrafik under sommaren. Väg 
E6 ingår som del i ett nationellt stamvägnät, ett för Sverige strategiskt viktigt 
vägnät. 12

Vägen behövde byggas ut på grund av det stora trafiktrycket och en utbygg-

12  Väg E6, delen Pålen – Tanumshede MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR 
ARBETSPLAN 2011-03-01, Trafikverket
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nad hamnade i konflikt med världsarvsområdet. Vägen drar även genom 
Tanumslättens, Oppens, Kallebys och Fossums riksintresseområde (O52, 54, 
56) vars utbredning tangerar världsarvsområdet. Under en period om 12 år 
utreddes olika alternativa vägdragningar och slutligen kunde ett regeringsbeslut 
om ny dragning tas 2009. Den nya vägdragningen innebar att ett antal forn-
lämningar inom världsarvet fick undersökas och tas bort. Fornlämningarna 
som skulle tas bort behandlades som separata enheter utifrån sina fornläm-
ningsnummer. Ärendegången följde gängse procedur med upphandling och 
arkeologisk undersökning enligt KML. Undersökningarna delades upp på två 
delområden och utfördes av tre aktörer. Det norra delområdet undersöktes av 
Bohusläns museum (Västarvet) tillsammans med Riksantikvarieämbetet UV 
Väst och det södra av Rio Kulturkooperativ. Det övergripande syftet med under-
sökningarna är från kulturmiljövårdens sida att skapa meningsfull kunskap 
av relevans för såväl myndigheter som forskning och allmänhet. Trafikverket 
önskar å sin sida att förbättringarna av vägen ”kommer att gynna upplevelsen för 
alla tusentals besökare till Världsarv Tanum och Vitlycke Hällristningsmuseum.”13

 

Figur 3. Tanumslätten, mitt i Tanums världsarv. Källa: Markus Andersson.

13  http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/E6-genom-Bohuslan/
E6-delen-Palen-Tanumshede1/
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Vägen och arkeologin
Hur stort värde har de fornlämningar som hamnat i vägen för vägen tillskrivits, 
vilken arkeologi har utförts i världsarvsområdet på grund av väg E6?

Arkeologiska undersökningar för väg E6 har gjorts inom Tanums Världsarv 
även innan området blev utnämnt till världsarv. I början av 1990-talet gavs 
hällristningar som låg i vägen stor uppmärksamhet. Vid en förundersökning av 
ett gravfält och två hällristningslokaler som gränsade till den då nya vägsträck-
ningen upptäcktes en ny hällristningslokal, Tanum 190. Den nya hällristningen 
låg inom vägens arbetsområde och man beslutade att dess värde var så högt 
att hela hällristningen skulle flyttas. Nyupptäckta Tanum 190 skars loss med 
skärbrännare och flyttades till Vitlycke museum.14 Hällristningarna fick ett 
nytt liv som tillgängliga museiföremål vilka under 20 års tid har använts i den 
pedagogiska verksamheten på Vitlycke museum. Detta kan ses som en tidig 
form av kulturmiljökompensation där det hotade objektet bevaras men flyttas 
och får en ny funktion på en ny plats.

Nu är det inte möjligt att flytta in alla hällristningar och andra fornlämning-
ar som drabbas av exploatering på museum, det är inte heller önskvärt. Exemplet 
Tanum 190 krävde en stor arbetsinsats och genererade höga kostnader för en 
relativt liten utkomst. Det pedagogiska värdet ligger i att man kan se och röra 
vid hällristningen, man kan kontrastera den med hällristningar som finns i 
sin naturliga miljö, man kan använda den när olika dokumentationstekniker 
förevisas och man kan visa den som ett stycke arkeologi- och kulturmiljö-
vårdshistoria. Fornlämningsvärdet har gått förlorat då hällristningen tagits 
ur sin kontext.

Sedan flytten av Tanum 190 har de hällristningar och andra fornlämningar 
som drabbats av exploatering inom Tanums Världsarv följt gängse förfaran-
de med bedömning, justering av vägsträckning, beslut om borttagande med 
efterföljande arkeologisk undersökning, dokumentation och rapportering. 
Inga fornlämningar har flyttats efter Tanum 190 även då områdets status kan 
sägas ha höjts i och med utnämnandet till världsarv. Det har däremot inte varit 
enkelt att finna den mest lämpliga dragningen för vägen, där minst åverkan 
gjordes i världsarvsområdet. 

Dragningen av motorvägen har varit omdiskuterad och ändrats ett flertal 

14  Pettersson, O. 1993. Hällristningar i vägen. Förundersökning av fornlämning 638 samt 
område i anslutning till tre hällristningslokaler: 133, 189 och 190, Hoghem, Tanums 
socken och kommun. Bohuslän. UV Väst Internrapport 1993:33.
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gånger under årens lopp. Arkeologiska utredningar och förundersökningar 
har varvats med naturintressen, markanspråk och ekonomi för att få till den 
lämpligaste vägdragningen. Minst åverkan på kultur- och naturvärden har 
vägts mot samhällsintressen och ekonomi. Den största anledningen till att 
vägsträckningen varit omdiskuterad var att den riskerade att hota världsarvet. 
Vid millennieskiftet tog arbetet med ny dragning av väg E6 genom Tanums 
världsarv fart och det gjordes miljökonsekvensbeskrivningar och utredningar 
för alternativa vägsträckor. Tidigare hade det utförts specialinventeringar med 
inriktning på hällristningar och kulturmiljö i området.15 Bohusläns museum 
genomförde ett kunskapsfördjupningsprojekt där man belyste kulturlandska-
pets utveckling från bronsåldern fram till dagens samhälle.  I samband med 
kunskapsfördjupningsprojektet studerades tillgängligt kartmaterial, olika arkiv 
och register. I tillägg gjordes även en ortnamnsanalys samt en pollenanalys i 
syfte att studera vegetationsutvecklingen samt isolationsfasen för brons- och 
järnåldern.16 Kulturmiljövårdsarbetet inför den nya vägsträckningen kan sägas 
ha varit mycket gott där Tanums världsarv har belysts ur en mängd aspek-
ter som innefattar hela innebörden av världsarvsmotiveringen: hällristning-
ar, bronsålder, landskapet, kontinuerlig bosättning och markanvändning i 
Tanumsområdet under åtta tusen år. 

15  Munkenberg, Betty-Ann, 2001. Nyfunna fornlämningar i Tanums världsarvsområde. 
Arkeologisk utredning av vägkorridorerna Röd 1, Röd 23 och Röd mitt, Bohuslän, 
Tanum socken. RAÄ UV Väst rapport 2001:19.
Ottander, Jan & Lindholm, Kristina. 2001. Väg E6, kompletterande bilaga till 
kulturhistorisk förstudie, Tanums kommun. Bohusläns museum rapport 2001:14.

16  Algotsson, Å. & Swedberg, S. 1997a. Bronsålderns bosättningsmönster. 
Specialundersökning av Världsarvsområdet, Tanum Delrapport 1. Bohusläns museum 
rapport 1997:11. Lindholm, K. 1997. Kulturlandskapet förutsättningar och förändring 
under 2500 år. Specialundersökning av Världsarvsområdet Tanum Delrapport II. 
Bohusläns museum rapport 1997:5. Svedhage, K. 1997. Tanumslätten med omgivning. 
Specialundersökning av Världsarvsområdet Tanum Delrapport III. Bohusläns museum 
rapport 1997:13.
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Figur 4. Ett äldre kulturlandskap på Tanumsslätten. Stora och Lilla Hoghems gårdar, skilda 
åt av gammal väg. Källa: Gundela Lindman.

Arkeologiska undersökningar längs E6 i Tanums världsarv
Gemensamt för de inledande studierna är det helhetsperspektiv som anläggs. 
Här talar vi om hela världsarvet, kunskapsuppbyggnaden kommer hela världs-
arvet till gagn. När sedan drygt tio år senare vägsträckningen väl har vun-
nit laga kraft, då vägen till slut skall byggas och exploateringsprocessen tar 
vid är det de enskilda fornlämningarna som berörs av vägen som hamnar i 
fokus. Då har helhetsperspektivet hamnat något i skymundan. Sju objekt 
skulle undersökas arkeologiskt och tas bort. Från norr till söder var dessa: 
den mesolitiska boplatsen Tanum 1802, boplatsen Tanum 2211, gravområde 
Tanum 2213 mfl, överhänget Tanum 1804, röset Tanum 1910, kokgropslokalen 
Tanum 1821 och stensättningen Tanum 1796. Undersökningarna delades vid 
anbudsförfarandet in i två delområden där Gerumsälven utgjorde en fysisk 
gräns. Separata kostnadsberäkningar och undersökningsplaner skulle upp-
rättas för respektive plats inom varje delområde och anbuden föll ut så att tre 
institutioner utförde undersökningarna. Den norra delen med Tanum 1802, 
Tanum 2211 och Tanum 2213 m.fl. tillföll Bohusläns museum/Västarvet i 
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samarbete med Riksantikvarieämbetet Uv Väst och den södra delen tillföll Rio 
Kulturkooperativ (numera Kulturlandskapet). Lokalerna skulle undersökas var 
för sig av respektive institutioner men i de efterföljande vetenskapliga bearbet-
ningarna och i de populära och utåtriktade satsningarna ansågs det viktigt att de 
undersökta fornlämningarna återigen tog sin plats som delar i en större helhet, 
i Världsarv Tanum. I förfrågningsunderlagen från Länsstyrelsen betonades 
de stora vetenskapliga och pedagogiska värdena då undersökningarna gjordes 
i ett världsarv. I uppdraget låg att väga samman resultaten från de enskilda 
undersökningarna med resultaten från tidigare undersökningar i området som 
exploateringsundersökningar, inventeringar och forskningsprojekt. Utifrån 
resultaten förväntades övergripande tolkningar kunna extrapoleras som i sin 
tur förväntades ge uppslag till utveckling av modeller av landskapsutnyttjande 
på en högre landskapsnivå.17 

En fornlämning är mer än en polygon på kartan. Flera av de undersökta 
lokalerna ändrade karaktär under pågående undersökning. Avgränsningar som 
gjorts vid förundersökningarna visade sig inte riktigt stämma, de tidsperioder 
lokalerna bedömts till justerades, lokalerna var ofta mer komplexa än vad de 
hade sett ut att vara i ett första skede. Någonstans längs vägen i den arkeologis-
ka processen tappades helhetsperspektivet bort för att sedan förhoppningsvis 
fångas upp i de vetenskapliga och populärvetenskapliga slutprodukterna. Ett 
slående exempel är Tanum 1796 som växte från en ensamliggande stensättning 
till en komplex stensatt ås med en underliggande stenåldersboplats.18  

Ett annat exempel är fornlämningskomplexet vid Hoghem där en gemensam 
undersökningsplan skulle upprättas för boplatslämningarna Tanum 1802 och 
221119 men där det snart visade sig att det skilde åtskilliga tusen år mellan 
lokalernas användningstid. Däremot visade sig de intill varandra liggande 
lokalerna Tanum 2213 och 2211 vara ett sammanhängande komplex där gravar, 

17  Förfrågningsunderlag avseende särskild undersökning inför utbyggnad av väg E6 genom 
Världsarv Tanum, delen Pålen-Tanumshede, sträckan söder om Gerumsälven, Tanums 
kommun. Länsstyrelsens diarienummer: 431-208-2011. Samt förfrågningsunderlag 
avseende särskild undersökning inför utbyggnad av väg E6 genom Världsarv Tanum, 
delen Pålen-Tanumshede, området norr om Gerumsälven, Tanums kommun. 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-16979-2011.

18  Östlund, A och Swedberg, S. Arkeologi söder om Gerumsälven. Särskild undersökning 
av Tanum 1796, 1821, 1910 och 2259 samt kompletterande särskild undersökning av 
Tanum 1796. Kulturlandskapet rapporter 2014:6.

19  Förfrågningsunderlag avseende särskild undersökning inför utbyggnad av väg E6 genom 
Världsarv Tanum, delen Pålen-Tanumshede, området norr om Gerumsälven, Tanums 
kommun. Länsstyrelsens diarienummer: 431-16979-2011.
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bosättningar, odling, vägar och aktiviteter från brons- och järnålder bildade 
en enhet.20

Värden
Ska man diskutera värden så är det ekonomiska värdet på en fornlämning inom 
Tanums Världsarv inte högre än hos någon annan likvärdig fornlämning. Det 
kostar inte mer att arkeologiskt undersöka en fornlämning inom världsarvets 
gränser än någon annanstans. 

Det antikvariska värdet och kulturmiljövärdet hos en fornlämning i världs-
arvsområdet förefaller vara högre innan ett ingrepp på fornlämningen äger 
rum. Då vägs fornlämningen in i sitt sammanhang, som en del av något större, 
som en del av världsarvsområdet. Det antikvariska värdet verkar också återta 
sin höga status efter det att fornlämningen tagits bort. Då kan resultaten 
från undersökningarna vävas in den forskning och förmedling som görs i 
världsarvsområdet, då lyfts blicken från den enskilda fornlämningen till dess 
relation till andra fornlämningar, till det kringliggande kulturlandskapet som 
återigen blir synligt. Det är just när fornlämningen hamnar inom den utmätta 
avgränsning som avgörs av ett undersökningsområde, ett arbetsområde som 
kulturmiljövärdet förminskas. Då är inte längre fornlämningen en del i ett 
större sammanhang, den begränsas av den polygon som markerar dess troliga 
gränser och av den troliga tidsperiod som fornlämningen blivit tilldelad vid 
förundersökningen. 

Det pedagogiska värdet följer samma bana. Det pedagogiska värdet är högt 
då fornlämningar och landskap diskuteras och analyseras som en helhet inom 
världsarvsområdet, det skapar en förståelse för hela världsarvsområdet och alla 
delar som världsarvet inbegriper. När fornlämningen undersöks enskilt så bidrar 
resultaten från undersökningen till att fornlämningen i sig kanske lättare kan 
förklaras pedagogiskt. Men det är inte förrän man lyfter in resultaten i det större 
sammanhanget som det pedagogiska värdet återigen ökar, det är då världsar-
vet återigen kan bli en helhet och den här gången med en än mer detaljerad 
berättelse. Vid undersökningarna av fornlämningarna längs väg E6 i Tanums 
världsarv värderades det pedagogiska värdet högt. Särskild vikt skulle läggas 
vid kommunikation av resultaten från undersökningarna, både vetenskapligt 

20  Claesson, P et al. Arkeologi norr om Gerumsälven. Arkeologiska undersökningar för 
väg E6 i Världsarv Tanum. Arkeologisk slutundersökning/teknisk rapport. Tanum 
1802, 2211 och 2213, Hoghem 1 :11 Tanum socken och kommun. Bohusläns museum 
Rapport 2014:40.
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och populärt. Ytterligare ett exempel på att de pedagogiska värdena hålls högt 
är de extra resurser som har lagts till en populärvetenskapligt hållen bok som 
förväntas redovisa resultaten från undersökningarna söder respektive norr om 
Gerumsälven. I boken ska kunskapsproduktionen från hela det arkeologiska 
projektet inför nybyggnation av E6 genom världsarvet beaktas. Den fördjupade 
kunskapen ska sättas in ett större sammanhang grundat på samspelet mellan 
den kontinuerliga bosättningen och markanvändningen i området under 8000 
år. Bokens råmanus förväntades kunna användas som underlag till kommu-
nikationsinsatser vid exempelvis rastplats Skräddö.21

Tack vare de arkeologiska undersökningarna kommer berättelsen om 
Tanums världsarv att nyanseras och fördjupas. Priset man får betala är att 
landskapet och kulturmiljön i världsarvsområdet oåterkalleligen har föränd-
rats. Där man kanske tidigare kunde ana spåren av det förflutnas landskap 
drar nu vägen fram.

Rastplatsen
Parallellt med utredningarna för en ny dragning av väg E6 genom världsarvet 
pågick ett arbete med en ny rastplats längs vägen.  Rastplatsen kommer att ligga 
ungefär mitt på sträckan i höjd med Ljungbytorp vid Skräddö och förväntas 
utgöra ”en entré till Världsarv Tanum”.22 
Utbyggnaden av en rastplats var en av de förutsättningar som gavs i regeringens 
tillåtlighet (Regeringsbeslut 2009-06-11). Efter omfattande utredningsar-
bete och remissarbete tillstyrkte Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen och Tanums kommun förslaget med den aktuella vägsträckning-
en och en rastplats väster om vägen. I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
för vägsträckningen konstateras att den nya vägen innebär negativ påverkan för 
världsarvet genom intrånget i känsliga fornlämningsområden. Konsekvenserna 
bedöms dock i MKB:n vara acceptabla i och med rastplatsen, som anses bidra 
till en utveckling av världsarvet.23

21  Förfrågningsunderlag avseende särskild undersökning inför utbyggnad av väg E6 genom 
Världsarv Tanum, delen Pålen-Tanumshede, sträckan söder om Gerumsälven, Tanums 
kommun. Länsstyrelsens diarienummer: 431-208-2011. Samt förfrågningsunderlag 
avseende särskild undersökning inför utbyggnad av väg E6 genom Världsarv Tanum, 
delen Pålen-Tanumshede, området norr om Gerumsälven, Tanums kommun. 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-16979-2011.

22 Trafikverket Gestaltningsprogram för arbetsplan. Väg E6 Pålen-Tanumshede.
23 Trafikverket Miljökonsekvensbeskrivning för arbetsplan. Väg E6, delen Pålen – 

Tanumshede.
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Rastplatsen kommer att vara tillgänglig för trafik på E6 i båda riktningarna. 
Rastplatsfrågan har varit en mycket viktig del i frågan om vägsträckningen 
genom världsarvet och möjligheten att kunna visa på den så kallade landskaps-
skalan med slätt, sluttning och bergslandskap som finns i världsarvet nedifrån 
Gerumsslätten och upp mot höjderna vid Skräddö.24 Rastplatsen planeras stå 
färdig i samband med när väg E6 invigs och öppnas för trafik sommaren 2015.

  

Figurer 5a och 5b. Utsikt från rastplats Skräddö (5a). Källa: Hans Lundenmark. Sling vid 
rastplats Skräddö från gestaltningsprogrammet för E6:an (5b). Källa: Trafikverket.

Arbetet med informations- och rastplatsen vid Skräddö är ett samarbete där 
Trafikverket finansierar anläggningen och världsarvets förvaltningsråds tre 
parter (Länsstyrelsen, Tanums kommun och Regional utveckling, Västra 
Götalandsregionen) bekostar gestaltning, innehåll och information vid plat-
sen. Västarvet genom Vitlycke museum utformar innehållet.

Utifrån Västarvets förslag till gestaltning, program, marknadsföring och 
kommunikation av Skräddö – porten till Världsarvet, är arbete med rastplat-
sen i full gång. Skräddö förväntas bland annat öka intresset för världsarvet, 
öka turismen, öka intäkter för aktörer i världsarvet och öka användningen av 
digitala tjänster inom världsarvet.25 

Rastplatsen kommer att bestå av miljöer utomhus såväl som under tak. Under 
tak kommer besökarna att kunna ta del av information om världsarvskonven-
tionen, svenska och internationella världsarv, Tanums världsarv, om landskaps-
utvecklingen i Tanum ur ett kulturhistoriskt perspektiv och om förhistoriska 

24 Trafikverket Arbetsplan Väg E6 från Pålen till Tanumshede, Tanums kommun, Västra 
Götalands län.

25 Förslag till gestaltning ”Skräddö – porten till Världsarvet” Vitlycke museum. 
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och historiska vägar. Utomhus kommer besökarna erbjudas rekreation i form 
av olika aktiviteter och promenadstigar. Som ett led i gestaltningen av utom-
husmiljön fanns det planer på att återigen flytta de hällristningar, Tanum 
190, som en gång låg i vägen för vägen och som nu vilar på Vitlycke museum. 
Dessa planer har skrinlagts och rastplats Skräddö kommer att förbli en plats 
där det inte finns några ursprungliga fornlämningar. Tanken är att besökarna 
skall lockas in i världsarvet för att uppleva de autentiska hällristningarna och 
kulturmiljöerna. 26 En miljö som görs tillgänglig från rastplatsen genom en 
vandringsled är skålgropslokalen och boplatsen Tanum 1771 som ligger vid 
och delvis under ett överhäng i världsarvet.27 

På rastplats Skräddö kommer man också att få möjlighet att göra en okulär 
tidsresa med hjälp av ett par Bronze Age Binoculars som tas fram i samarbete 
med Interactive Institute Swedish, ICT. Kikarna kommer vara placerade i utom-
husmiljön där man kommer att kunna skåda ut över den fysiska Tanumsslätten 
och genom en digitalt skapad överlagring med ljud och bild uppleva bronsål-
derns kulturlandskap i en förhöjd verklighet. Innehållet i visualiseringen utgår 
från Vitlycke museums utställning ”Bilder, bronser, berättelser”.  Förutom det 
primära målet att tillgängliggöra Tanums världsarv för nya målgrupper är 
utvecklandet av bronsålderskikaren ett forsknings- och samverkansprojekt 
med syfte att skapa kunskap om tekniska museipedagogiska tillämpningar, 
visualiseringsteknologi, interaktionsdesign och tillämpad IT.28

26  Muntlig information Hans Lundenmark, Vitlycke museum 20141022.
27  Muntlig information Claes Ström, Länsstyrelsen 20141015.
28  Projektplan Bronze Age Binoculars. Vitlycke museum, Västarvet. VA 750-2012.
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Figur 6. Dåtid möter nutid. Källa: Markus Andersson, illustration Fredrik Dimrå.

Värden
På rastplats Skräddö liksom på Vitlycke museum är det de pedagogiska värdena 
som väger tyngst. Rastplatsen är en informationsplats där man vill informera 
om Tanums Världsarv och inspirera till besök i världsarvet. Världsarvets värde 
mäts också här i antalet besökssiffror. På Vitlycke Museums hemsida uttrycks 
det som att det är inte bara världsarvet som står som vinnare när det vid E6 
finns en fysisk plats som lockar till besök i världsarvet, man menar också att 
informationsplatsen inte heller kan nog värderas för besöksmålsutvecklingen 
i norra Bohuslän och Västra Götalandsregionen.29

Ett stort antal människor kommer att besöka rastplats Skräddö på väg mot 
Oslo eller Köpenhamn när de är i behov av en rast av en eller annan anledning. 
Många av de som förut endast passerade förbi världsarvet kommer lämna 
världsarvet något mer informerade än tidigare. Hur många av dem som faktiskt 
gör en avstickare och besöker världsarvet återstår att se.

Konklusion
Kan man då tala om kompensationsåtgärder när man diskuterar världsarvet, 
vägen och rastplats Skräddö? I juridisk mening finns inga formella beslut fattade 

29  http://www.vitlyckemuseum.se/sv/Vastarvet/Verksamheter/Vitlycke-museum/
Varldsarvet/Skraddo/
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enligt Miljöbalken att rastplats Skräddö skulle vara en kompensationsåtgärd 
för vägens intrång i det känsliga världsarvsområdet.  Däremot anges i reger-
ingens tillåtlighetsbeslut att rastplatsen är en förutsättning för att vägen ska få 
lov att dras genom världsarvet och rastplatsen anses bidra till utvecklingen av 
världsarvet. Har då några värden gått förlorade i Tanums världsarv i samband 
med vägbyggnationen och på vilka sätt har de i så fall kompenserats? 

De fornlämningar som låg i vägen för vägen har undersökts och borttagits 
i enlighet med KML enligt gängse metoder. Den kunskap som undersök-
ningarna genererade har inkorporerats i forskningen kring Tanums världsarv. 
Värdena hos dessa kulturmiljöer har omvandlats från kända (och tidigare 
okända) fornlämningar till ny kunskap. Helhetsvärdet vad gäller kunskaps- och 
pedagogiskt hänseende har på så vis i och med borttagandet stärkts.

Har vägen förstört några andra värden i Tanums världsarv? Såsom vägen blev 
placerad så får den efter alla miljökonsekvensbeskrivningar och utredningar 
anses göra minsta möjliga åverkan på världsarvet. Vägen tar sig in söderifrån 
i världsarvsområdets östra kant för att sedan skära in i kulturmiljöerna vid 
Fröstorpsdalen och området vid Hoghem. Upplevelsen av världsarvet kommer 
att påverkas, men kanske inte i så hög grad för de som besöker områdets centrala 
delar kring Tanumsslätten. Om det ökade trafiktrycket kommer att påverka 
utsläpp, försurning och bidra till en påskyndad vittring av hällristningarna är 
fortfarande en fråga för framtida studier.

Skräddö bidrar till upplevelsen av världsarvet. Men som kompensations-
åtgärd så gäller kompensationen bara världsarvstanken. Tanken om att det 
finns ett världsarv i Tanums kommun, ett världsarv som man kan besöka 
och uppleva. Värdet som Skräddö kompenserar är enbart pedagogiskt, i en 
informativ aspekt där världsarvet som besöksmål beaktas och i en forskningsas-
pekt där nya metoder för att förmedla och informera om världsarvet tas fram. 
Kompensationen berör inte de antikvariska värdena eller kulturmiljövärden, 
Skräddö bidrar inte till att nya resurser avsätts till forskning, dokumentation, 
vård eller bevarande av världsarvet. Om man kan tala om rastplats Skräddö 
som en kompensation för dessa värden så är kompensationen ett uttryck för ett 
ersättande av (kulturmiljö) värde med annat (pedagogiskt) värde. 

Utifrån gällande lagstiftning (KML, MB) har Tanums världsarv skyddats 
och följer på så sätt Världsarvskonventionen. De pedagogiska värdena inom 
världsarvet har lyfts vilket också ligger i linje med Världsarvskonventionen. 
Det är däremot mer tveksamt om vägen och rastplats Skräddö garanterar att vi, 
som Världsarvskonventionen föreskriver, i gott skick kan överlämna världsarvet 
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till kommande generationer.
Rastplats Skräddö kan bidra med att fler får upp ögonen och intresserar sig 

för världsarvet i Tanum vilket i sig är positivt. Kanske kan detta gagna världs-
arvet. Frågan är, på vilket sätt? Kommer Skräddö resultera i att fler personer 
blir villiga att sponsra forsknings-, vård-, och bevarandeprojekt eller kommer 
resultatet visa sig i att besöksnäringen inom världsarvet blomstrar? 

Min slutsats blir att fornlämningarna inom Tanums världsarv behandlas 
som vilka andra fornlämningar oavsett var de befinner sig i landet. Området 
som sådant är viktigt – kanske inte beståndsdelarna i området – kakan är 
viktigare än ingredienserna.  Valet har fallit på att kompensera de pedagogiska 
värdena. Vid arkeologiska undersökningar kan det antikvariska värdet och kul-
turmiljövärdena vid en första anblick gå förlorat, men eftersom kunskapen för 
varje enskild fornlämning fördjupas och nyanseras i och med undersökningen 
bidrar undersökningen också till dessa värden. Har de pedagogiska värdena 
gått förlorade i och med att vägen byggdes? Platserna som undersöktes var inte 
uppmärksammade eller tillgängliggjorda för besökare innan de exploaterades. 
Vägbyggnationen har snarare uppmärksammat deras värde. 

Därför kan man kompensera enheten Tanums världsarv med en rastplats där 
man får information och kunskap om världsarvet. Världsarvets inre beståndsde-
lar (de enskilda fornlämningarna) är i det sammanhanget av mindre betydelse. 
Vård och bevarande har däremot fått stryka på foten. Jag undrar om det i ivern 
att skapa en ny spännande informationsplats där de pedagogiska värdena och 
besöksnäringen i världsarvet kommer att höjas, hade varit möjligt att lägga 
till en klausul om vård och bevarande? Frågan är vem som skulle stå som 
ansvarig för den kompensationen? Är det trafikverket som bygger vägen? Är 
det Vitlycke Museum som använder världsarvet som scen för sin verksamhet? 
Är det besöksnäringen som tjänar pengar på besökare i världsarvet? Eller är det 
kanske besökarna/passagerarna själva som skulle avlägga någon form av frivillig 
världsarvsskatt när de passerar genom eller vistas i världsarvet?  Det är positivt 
att de pedagogiska värdena lyfts fram men kanske borde även kulturmiljövär-
dena och de antikvariska värdena med vård och bevarande behövts höjas för 
att världsarvet även i framtiden ska kunna bibehålla sin tjuskraft på besökarna. 

Vägen är snart färdigbyggd och man kommer att kunna färdas trafiksäkert 
genom världsarvet på sin färd mot Oslo eller Köpenhamn. Inom kort kommer 
man kunna uppleva bronsålderns Tanum från rastplats Skräddös upphöjda 
position vid världsarvets östra gräns. Med Vitlycke museum som bas kommer 
man fortsätta att kunna göra inspirerande och fascinerande besök i världsarvets 
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naturliga miljö. Nya etableringar och nya diskussioner mellan kulturmiljö-
värden och antikvariska värden, pedagogiska värden och värden som mäts i 
besökssiffror kommer att ta vid i Tanums världsarv. 
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Denna antologi innehåller texter från en vetenskaplig konferens 
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