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UPPDRAG, SYFTE & METOD

I samband med framtagande av nytt kunskapsunderlag 
för Norrköpings parkmiljöer inför en kommande grön-
strukturplan har Norrköpings kommun valt att göra 
en förenklad analys av Lenningska parken. 
Syftet med utredningen är att på en övergripande nivå 
specificera miljöns kulturhistoriska värden som kan 
identifieras inom utredningsområdet i koppling till 
parkmiljön samt vilken berättelse som miljön repre-
senterar. Analysen utgår från Riksantikvarieämbetets 
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Miljöns 
övergripande värdebärande grönstruktur beskrivs 
kortfattat utifrån de uttryck, egenskaper och särar-
ter som identifierats. Förundersökningen tar inte 
ställning till något enskilt förslag till förändring eller 
bevarande. 

Kulturmiljöanalysen beskriver kortfattat miljöns his-
toriska kontext, övergripande kulturhistoriska värde 
och värdebärande uttryck och egenskaper. Vidare 
ges förslag på rekommendationer som ska bidra till 
att främja en fortsatt möjlighet till läsbarhet av den 
kulturhistoriskt intressanta miljön i förhållande till 
sannolika åtgärder. Detta är en förenklad rapport och 
ska på en mycket övergripande nivå fungera som ett 
vägledande underlag vid kommande planering i om-
rådet. I kommande skeden i processen kan en fördjup-
ning av utredning komma att krävas utifrån vad som 
ska göras inom utredningsområdet. 

Utredningsområde & avgränsning

Utredningsområdet omfattar Lenninska parkens histo-
riska utbredning.    

Miljön ingår i riksintresse för Kulturiljövården Norr-
köping [E52] och där miljön bedöms vara ett uttryck 
för riksintresset. Inom ramen för denna utredning har 
ingen analys av riksintresset och miljöns koppling mot 
omgivande landskapsrum gjorts. Endast på en mycket 
översiktlig nivå från planområdet mot omgivning. 

Källor & litteratur

• Kartmaterial är hämtat från kommunens digitala 
webbkarta

• Detaljplan aktbeteckning: 0581K-P0013 samt 
22A:2193

• Norrköpings stadsarkiv 
• Ett antal historiska bilder har studerats, vilka är 

hämtade från Norrköpings stadsmuseeums bildar-
kiv. 

• Norrköpings historia 1870-1920, sid 225-227. 
• Norrköpings tidning- https://www.nt.se/

img/2008/9/25/4253142.pdf

Flygfoto från 1960-talet över Lenningska sjukhemet
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KULTURMILJÖNS FÖRUTSÄTTNINGAR 

John Lenning (1819–1879), född i Norrköping, var 
klädfabrikör och ägare till Drags fabriker. Han var med 
att utveckla stadens industri under 1800-talet. Han 
var son till Kristian Lenning som år 1810 anlade Drags 
klädfabriker. Efter studier och arbete i England tog 
han plats i ledningen för sin fars företag år 1854 och 
fick snart företaget att blomstra. John Lenning fick ge-
nom sitt arbete med företaget, som blev välkänt både 
i Sverige och utomlands, flera offentliga uppdrag både 
för Norrköpings stad och för svenska staten. År 1879 
avled Lenning och efterlämnade då en stor förmögen-
het. Sitt intresse för Norrköpings stad och arbetarna 
vid de stora industrierna visade han genom stora do-
nationer. En del av denna donation gick till att anlägga 
ett sjukhem i form av det Lenningska sjukhuset. 
Dödsboet överlämnade en stor summa till staden för 
ett ”anskaffande av lämpliga lokaler och erforderlig 
inredning för ett sjukhem åt obemedlade, obotligt sju-
ka, tillhörande Norrköpings samhälle” samt för vården 
av de sjuka. För arbetet utsåg fullmäktige en styrelse 
för sjukhemmets ledning och en tomt i stadens utkant 
pekades ut på det så kallade Krogargärdet. 
Ritningar för anläggningen gjordes av arkitekten C T 
Glosemeyer och det nya sjukhuset i klassicistiskt stili-
deal stod klart 1888 och hade då plats för 70 patienter. 
Här kunde den ”obemedlade” i samhället erbjudas 
kostnadsfri vård. Genom åren har donationerna från 
Lenningska fonden kombinerats med ekonomiskt stöd 
från andra donationer från bland andra brukspatronen 
Jakob von Leesens och hans hustru Ulrika Charlottas 
samt Anders Alreiks testamente.

Kort historik
I anslutning till sjukhusbyggnaden anlades en park. 
Upphovsmannen har inte gått att fastställa men möj-
ligen står Glosemeyer bakom parkens formgivning, 
eller möjligen den dåvarande stadsträdgårdsmästaren. 
Närmast byggnaden anlades en mer formell trädgård, 
men i öster och söder anlades en engelsk park med 
slingrande gångvägar och oregelbundet planterade 
solitära träd, däribland lind, alm, ek, hästkastanj, lönn, 
björk, hängask, bok och ask.

I sydöstra delen av parken uppfördes vattentornet år 
1903 efter ritningar av arkitekten Werner Northun. 
Tornet fick karakteristiska fasader i rött tegel med 
mönsterhuggning och lisener. Vattentornet togs ur 
drift 1980 när ett nytt vattentorn i Kättsätter byggdes.
Parkens form med den engelska parkens slingrande 
gångar bestod närmast oförändrad fram till 1930-talet 
då vissa förändringar i gångarnas sträckningar hade 
gjorts och entrésidans mittaxel hade försetts med en 
ny rak gång.

Foton från omkring 1960 visar att parken hade genom-
gått en förenkling och delar av den tidigare parkmar-
ken med slingrande gångar hade ersatts av odling i den 
nordöstra delen. Vidare hade en parkeringsyta an-
lagts i nordost. Gångvägarna vid denna tid motsvarar 
dagens gångsystem. Från 1960-talet och framåt börjar 
parken i öster och söder att naggas i kanterna genom 
att ny bebyggelse uppförs inom den tidigare parken. 
1997 kompletterades sjukhemmet med ett nytt boende 
för dementa. Den ursprungliga byggnaden totalreno-
verades 2002

Parkens form med den engelska parkens slingrande 
gångar bestod närmast oförändrad fram till 1930-ta-
let då man ser att mindre förändringar i gångarnas 
sträckning har gjorts och där entrésidans mittaxel har 
försetts med en ny rak gång.

På ett ortofoto som i arkivmaterial är daterat 1962 
har parken genomgått en förenkling och där delar av 
den tidigare parkmark med slingrande gångar ersatts 
av odling i den nordöstra delen. Vidare har en par-
keringsyta anlagts i nordöster.  Gångarna som kan 
skönjas på ortofotot stämmer väl överens med dagens 
gångsystem. 

Från 1960-talet och framåt börjar parken i öster och 
söder att naggas i kanterna genom att ny bebyggelse 
uppförs inom den tidigare parken. 

Större förändringar 

Förändrad markbeläggning och växtlighet
• De grusade ytorna i gårdsplan och vägsystem har 

i senare tid belagts med asfalt och marken under 
de moderna parksofforna har belagts med betong-
plattor.

• Ny växtlighet har tillkommit på flera platser utan 
artmässig förankring i befintlig miljö. Mot norr 
finns en rad av unga oxlar och utmed gränsen i 
samma del av fastigheten finns sentida häckar av 
vresros och oxbär. Även kring soluret har plan-
teringar tillkommit med sentida arter i form av 
spirea.

• Ytan som utgör sjukhemsträdgårdens mittersta 
del har i senare tid belagts med betongplattor och 
kantats av plantering av vinbär, spirea, daggkåpa 
och smultron.

• Parken har reducerats i storlek vid flera tillfällen i 
samband med nybyggnationer.
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KArtor från kommunens webkarta och ortofoto från stadsarkivet i Norrköping visar platsens utvekling över tid från 1900 fram til 1979. 
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Uttdrag från historiska bilder från Norrköpings stadsmuseums bildarkiv: 

Sjukhemmet, foto Norrköpings stadsmuseum NHM CW 12771,  
fotograf Carl Werngren

Kaffedrickning vid Lenningska sjukhemmet. Med på bilden kan Rådman Emil Löwenius vara. Bilden tagen i juli år 1937. Lenningska sjukhemmet stod 
färdigt år 1888, Norrköpings stadsmuseum NHM CW 19904, fotograf Carl Werngren

Vy över Norrköping mot norr från Vattentornet. I vänster bildkant syns 
del av Lennings sjukhem. Längre bort nuv. Ebersteinska skolan, Tekniskt 
gymnasium 1938-59. I bakgrunden skymtar Kriminalvårdsanstalten. foto 
Norrköpings stadsmuseum NHM CW 026173,  
fotograf Per-Olov Persson

Lenningska sjukhuset. Exteriör. Vykort från tiden kring sekelskiftet. Foto Norrköpings stadsmuseum NHM A 022615.  
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Lenningska sjukhem

På fotot syns Lenningska sjukhemmet med sin omgivande park och vattentornet i förgrunden idrottsparken i Norrköping. Vy mot nordöst. Engelska radhusen t.h. Åkerfält med div. hus. foto Norrköpings stadsmuseum NHM 
CW 31676.
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Värdebeskrivning

KULTURMILJÖNS VÄRDE 
Den kulturhistoriska utredningen och värde-
ringen genomförs enligt Riksantikvarie- äm-
betets Plattform Kulturhistorisk värdering 
och urval, Värderingen görs i tre steg. 

1. I det första steget avgränsas en berättel-
se, denna utgörs av en tids- eller pro-
cesskontext eller en blandning av dessa 
båda.  

2. I det andra steget identifieras vilka ut-
tryck som är bärande och möjliggör att 
berättelsen är utläsbar. I detta steg ingår 
även en bedömning i vilken grad miljön 
återspeglar berättelsen och hur relevant 
berättelsen är.  

3. I det tredje steget bedöms det kultur-
historiska värdet utifrån lagstiftningens 
begrepp.

1. Värdena är knutna till uttryck för en av-
gränsad historisk period kan vara känslig 
för dominerande nutida tillägg.  

2. Landskap som präglas av och där vär-
dena är knutna till utvecklingen av en 
viss verksamhet eller aktivitet över tid, 
kan vara känsliga för tillägg som saknar 
samband med verksamheten eller akti-
viteten.  

3. Kulturmiljö där uttrycken återspeglar 
olika tiders kontinuerliga nyttjande av 
en viss plats, kan vara känsliga för tillägg 
som förändrar eller bryter mot platsens 
specifika förutsättningar och egenskaper.

RAÄ:s övergripande känslighetskriterier:

Den sammantagna anläggningen visar en tydligt 
avgränsad tidskontext i senare delen av 1800-talet. 
Miljön berättar på ett pedagogiskt sätt om hur ett 
sjukhem planerades vid denna tid med en monumen-
tal sjukhusbyggnad i en för tiden typisk arkitektur 
enligt nyklassicistiskt stilideal. Arkitekturen är typisk 
för institutionsbyggnader vid tiden. 

Till byggnaden hör den karakteristiska parkmiljön, 
symmetriskt formad i byggnadens entrésida och i 
miljön närmast runtom huskroppen, och som sedan 
sträcker sig ut i en mer organiskt gestaltad engelsk 
park. Lika tidstypisk som byggnaden är, lika represen-
tativ är parken för det sena 1800-talets manifesterande 
sjukhusanläggningar. Stor vikt lades vid patienternas 
närhet till grönska då natur och växtlighet, särskilt i 
konstnärlig komposition, ansågs bidra till patienternas 
förbättrade hälsa. 

Förutom att spegla parkens ursprungliga användning 
och koppling till sjukhemmet, vittnar bevarad ge-
staltning på ett bredare plan om det sena 1800-talets 
trädgårdsarkitektur, präglad av den romantiska stilen 
med mjuka former, slingrande gångar och oregelbun-
det planterade lövträd. Arterna dominerades tidsen-
ligt av inhemska sorter som alm, lind, bok och lönn 
med inslag av mer exotisk variant, som hängask och 
hästkastanj.

Bevarade strukturer och en stor del äldre växtmaterial 
förmedlar platsens äldre karaktär, vilket förstärks i 
sammanhanget med den äldre sjukhusbyggnaden. Par-
ken respektive byggnaden uppvisar inbördes enskilda 

värden som i samexistens förstärker anläggningens 
historiska läsbarhet ytterligare. 

Anläggningen med byggnad och park är vidare ett 
viktigt uttryck för Norrköpings industriella storhetstid 
och speglar den typ av inrättningar som kom att upp-
föras i industrins efterspel samt den betydelse som den 
Lenningska familjen under denna tid hade för delar av 
stadens byggande.

Miljön med sjukhusbyggnad och park ska betraktas 
som en sammantagen anläggning, motsvarande ett 
särskilt värdefullt område enligt 8 kap. 13 § plan- och 
bygglagen.

Miljön ingår även i utpekat riksintresse för kulturmil-
jövården Norrköping [52] och är en del i uttrycket för 
riksintresset som ett uttryck för ”de speciella ekonomiska 
och sociala förhållandena som storindustrin skapade, såsom 
folkparker och andra donationer, bostäder för olika sociala 
skikt och folkrörelsens byggnader.”  

• Hela miljön ingår i riksintresse för kulturmiljövår-
den Norrköping [E52] och är en del av riksintres-
sets uttryck och värde.  

• Byggnaderna med Lenningska sjukhemmet och 
Vattentornet är utpekade i gällande detaljplan (q) 
särskilt värdefull byggnad och omfattas av för-
vanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL. 

Inom ramen för denna utredning har ingen djupgående 
värdering gjorts. 
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Norrköping [E52]

Motivering:
Stadsmiljö och industrimiljö kring 
kraftkällan Motala ström, som tydli-
gare än någon annan plats i landet 
speglar den industriella utveckling-
en, dess förutsättningar och den 
miljö detta skapat under särskilt 
1600-talet och 1800-talets senare 
del.

Uttryck för riksintresset:
Industrianläggningar från skilda 
tider, även utanför det centrala 
industrilandskapet, med högt 
markutnyttjande, storslagna fa-
brikskomplex, dammar, broar och 
det forsande vattnet. Stadskärnan 
med enstaka bevarade medelti-
da drag, landets första rätvinkliga 
rutnätsplan på Saltängen från 1613 
och det därmed sammanhängan-
de Johannisborgs slott, samt den 
dominerande rutnätsplanen från 
mitten av 1600-talet. Den äldre 
stadens mer småskaliga bebyggelse, 
kyrkor och offentliga byggnader och 

den storstadsmässiga stenstads-
bebyggelsen från 1800-talets slut. 
Gaturummens och torgens karak-
tär och stadens siluett. De allékan-
tade promenaderna, och offentliga 
byggnader, parker och plantering-
ar i anslutningar till dessa. Järn-
vägsmiljön och Inre hamnen, med 
magasinsbyggnader, kajer, tullhus 
m.m. Uttryck för de speciella eko-
nomiska och sociala förhållanden 
som storindustrin skapade, såsom 
Folkparken och andra donationer, 
bostäder för olika sociala skikt och 
folkrörelsebyggnader. Kneippens 
kurortsmiljö och Borgs villastad 
med tidstypisk plan och stora, in-
dividuellt utformade villor på stora 
tomter. Röda stadens egnahems-
område, m. fl. bebyggelsemiljöer 
som speglar utvecklingen vid 
1900-talets början. Rester av gamla 
infartsvägar och andra spår av 
det landskap som tidigare omgav 
stadskärnan.

Riksintresse för kulturmiljövården 3 kap. 6 § miljöbalken

Lenningska sjukhemmet. Foto Norrköpings stadsmuseum NHM CW 3945, fotograf Carl Werngren.
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VÄRDEBÄRANDE GRÖNSTRUKTURER

Kvarvarande strukturer Kvarvarande äldre växtmaterial

• Området väster om den gamla sjukhemsbyggnaden 
uppvisar ännu en formell, symmetrisk trädgård 
men som genomgått en del förenkling och förny-
else. 

• I sjukhemsparken, belägen öster om sjukhems-
byggnaden, är det organiskt formade gångsyste-
met till stora delar välbevarat men med sentida 
asfaltsbeläggning.

• I huvudbyggnadens mittaxel mot öster löper 
gångvägen i en vid cirkel enligt äldre form och i 
cirkelns centrum står ett solur. 

• Huvudbyggnaden omges som i äldre tid av en 
hårdgjord gårdsplan men idag av asfalt. 

• I anslutning till den äldre huvudbyggnaden finns 
ett par äldre belysningsstolpar. 

• Grindparti mot norr är en ytterligare äldre detalj. 

1. Entrésidans parkmiljö (väst/nordväst)
Den formella sjukhemsträdgården i nordväst har en 
tydligt äldre karaktär tack vare stora, ursprungliga 
ädellövträd i form av lind och hästkastanj. I västlig 
riktning i sjukhemsbyggnadens mittaxel kantas den 
hårdgjorda ytan av klippta, äldre men sekundärt till-
komna pyramidalmar. Trädgårdens gräns mot väster 
kantas av ursprungliga lindar. Utmed samma sträck-
ning finns en bred, mjukt formad häckplantering med 
äldre friväxande buskar av arterna snöbär, try och 
sibirisk ärtbuske med solitära inslag av schersmin. 
Ursprungliga lindar finns även exempel på utmed fler 
sträckor av kvarterets yttre gränser, även några indivi-
der mot vägen i öster där nyexploateringen skett.

3. Södra delen av parkmiljön med Vattentornet
I kvarterets sydvästra område finns en mängd äldre 
växtlighet, bland annat i form av en fruktträdgård, 
klippta lindhäckar, hasselbuskar samt buskage av sy-
ren och sibirisk ärtbuske. Även här finns storväxta so-
litärer i form av bok, lind, björk, hästkastanj och lönn.

Parkmiljön kring Vattentornet
Bergspartiet med vattentornet i sydost är betydligt 
mer naturpräglat, dominerat av äldre granar med 
inslag av tallar.

2. Den engelska parken öster om byggnaden
Parken i engelsk stil visar traditionsenligt på friare 
gestaltning än den formella trädgården. Frånsett några 
nyplanterade träd är trädbeståndet uteslutande av hög 
ålder, sannolikt ursprungligt. I det relativt böljande 
och grästäckta parklandskapet står höga solitärer av 
arter som lind, alm, hästkastanj, björk, hängask, yngre 
blodbok (Fagus sylvatica ’Atropunicea’), skogsek, skogs-
lönn och ask. Sittplatserna, placerade symmetriskt 
utmed den cirkulära gångvägen, omges av äldre sy-
renhäckar. I parkens nordöstra område, intill den nya 
bebyggelsen, finns fem äldre äppel- och päronträd som 
utgör resterna av en tidigare fruktträdgård.
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Exempel på bilder från parken: 
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REKOMMENDATIONER 

Bevarande och utvecklande står inte i motsats till varandra, 
befintliga värden kan mycket väl berika och användas i 
utvecklingen av ett område. I förvaltande samt förändringen 
av äldre miljöer bör de kulturhistoriska värdena utgöra en 
grundförutsättning för den vidare planeringen. Vid en fram-
tida exploatering, utveckling eller förvaltning av området 
bör utgångspunkten vara områdets befintliga kvalitéer.

Hänsynsfull utveckling
• Bevarad grönstruktur i form av äldre uppvuxna 

ädellövträd, växtmaterial samt kvarvarande ur-
sprungliga gångvägar ska bevaras. 

• Återplantering, nyplantering och föryngring ska 
ske med tidsenligt växtmaterial som utgår från be-
fintliga, ursprungliga arter, och om möjligt genom 
genetisk föryngring med tex stickling eller stubb-
skott. I enskilt fall ska i första hand återplanteras 
med samma art/sort. Om det inte är möjligt, tex 
pga sjukdom, ska annan i parken förekommande 
art väljas. I tredje hand ska tidstypisk och platsty-
pisk art väljas, dvs en sådan art som skulle kunna 
ha planterats under sent 1800-tal i denna typ av 
miljö.

• Ingen ny mark inom parkmiljön får tas i anspråk 
för ny bebyggelse, detta då redan större intrång i 
den ursprungliga sjukhusanläggningen har gjorts i 
form av ny bebyggelse.

• Byggnadens ursprungliga verksamhet har en stark 
koppling till parken och dess utformning. Ny verk-
samhet får inte påverka läsbarheten av  byggnaden 
och parkens tidigare användning. Verksamhet som 
innebär att stora anspråk och ändring av exteriör 
på huvudbyggnad och parken ska undvikas. 

• För att utöka kulturmiljöns kunskapsunderlag bör 
inmätning göras av alla träd med en stamdiameter 
större än 30 cm, 1,5 meter upp på stammen.  Även 
träd med en mindre stamdiameter så som frukt-
träd och exoter ska ingå vid en inmätning. 

• Ändring inom miljön som kan påverka utpekade 
kulturmiljövärden ska ske i samråd med sakkunnig 
antikvarie.  
 

Stärka miljön
• Återställa gångar och andra hårdgjorda ytor med 

tidsenliga materialval som i högre grad samspe-
lar med den äldre karaktären. Asfalt respektive 
betongplattor är främmande material som med 
fördel kan ersättas av exempelvis grus eller sten-
mjöl. För att bibehålla gångvägars sträckning och 
utbredning kan exempelvis en stålkant sättas för 
att hålla grus eller stenmöjl på plats. 

• I kartan finns gångar (sträckad linje) som idag är 
eftersatta och delvis övervuxna. Dessa kan med 
fördel återställas och då beläggas med exempelvis 
grus eller stenmjöl tillsammans med övriga gång-
systemet.

• Förstärk och återskapa befintliga, äldre plantering-
ar med ursprungligt/tidstypiskt växtmaterial. En 
utvecklad växtlighet som stärker parkens estetiska 
värden för besökare kan väljas utifrån tidstypiska 
arter. Exempelvis kan spireaplanteringen kring 
soluret ersättas med en praktfull perennplantering 
med tidstypiska arter.

• Parkbänkar och andra trädgårdsmöbler bör an-
passas till miljöns historiska kontext. Välj exem-

pelvis bänkar av trä och stomme i gjutjärn/järn 
eller gjutgods.  Dagens bänkar i plast och stål är 
främmande material och bidar inte till att stärka 
miljöns sammantagna gestaltning. 

• Vid eventuella förslag om utvecklad belysning 
ska val av armaturer göras utifrån sin historiska 
kontext med armaturer typiska för tiden kring 
slutet av 1800-talet, här kan två äldre belysnings-
stolpar i parken idag fungera som referens.
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Grönstruktur - befintliga 
träd

Befintliga vägar

Vägar som kan stärkas

Utredningsområde

Byggnader inom planom-
rådet - särskilt värdefulla 
enligt 8 kap. 13 § PBL

Byggnader som tillkom-
mit inom tidigare parkens 
utbredning. 

Naturligt gångstråk

Byggetablering som ska 
återställas och åter bli en 
del av parkmiljön. 
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Lagstiftningens krav
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BEFINTLIGA STÄLLNINGSTAGANDEN

Det nationella övergripande miljömålet God bebyggd miljö 
grundar sig på att det kulturella, historiska och arkitek-
toniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyg-
gelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, användas 
och utvecklas. För kulturmiljön tillämpas Kulturmiljölagen, 
Miljöbalken samt Plan- och bygglagen.

Fastighetesindelning

Lenningska parkens historiska utbredning omfattar 
idag ett flertal fastigheter.

Gällande detaljplaner
Lenningska parken omfattas idag av tre gällande 
detaljplaner. Bollen 5 omfattas av DP  med aktbe-
teckning 0581K-22A:2193 från 1996, Bollen 2+7 av DP 
0581K-P11/25 från 201, resterande delar omfattas av 
DP med aktbeteckning 0581K-P00/3 från år 2000.
 

Idag finns två pågående planarbeten inom utrednings-
området, Bollen 2 o 7 som är ute på samråd och som 
kommer att innebära ett utökad byggrätt i höjd och 
plan. Vidare finns ett planbesked för Bollen 5 som ska 
möjliggöra för andra ändamål i huvudbyggnaden. 

Markanvändning enligt gällande detaljplaner – endast en 
del är allmän plats resten är kvartersmark med varierande 
innehåll bostad, skola, vård, kontor, parkering. 

Gulmarkerat område är beslutade planbesked och pågående 
planarbete. 
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Kulturmiljölagen
Utredningsområdet omfattar inga kända fornläm-
ningsmiljöer. Befintlig bebyggelse inom utrednings-
området omfattas inte av KML. 

Förvaltning

Ansvarsområden. Grönt är allmän plats där sam-
hällsbyggnadskontoret har ansvar för utveckling och 
skötsel. Rött är hyresbostäder. Blått är Norrevo kom-
munägt bolag som bla förvaltar skolbyggnader. 
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MILJÖBALKENS KRAV

Riksintresset för kulturmiljövård

Vad är en riksintressant kulturmiljö?

Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen spänner 
över en lång tidsrymd, från forntida boplatsområden till ef-
terkrigstidens förortsmiljöer och omfattar ett brett urval av 
miljöer som innefattar såväl landsbygd som stadslandskap.

De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer där ett bety-
delsefullt historisk skeende eller företeelse särskilt väl går 
att utläsa eller uppleva i dagens landskap. Sammantaget ska 
de ge en bred, nyanserad och övergripande bild av samhäl-
lets historia och de ska belysa ett brett spektrum av tidspe-
rioder, utvecklingsskeden och händelser som har varit av 
betydelse för samhällsutvecklingen.

Det är sammansatta miljöer där landskapet, bebyggelse av 
olika slag, kommunikationsstrukturer eller andra fysiska 
uttryck tillsammans bildar en komplex helhetsmiljö.

Riksintressen för kulturmiljövården är områden som för-
ändras i takt med samhällsutvecklingen, men där de kultur-
historiska värdena ska utgöra en särskilt tungt vägande as-
pekt vid beslut om ändrad markanvändning. Dessa områden 
bär på resurser och möjligheter som inte bara ska skyddas 
från skada, men också tas tillvara som de resurser de är i 
samhällsutvecklingen. Hushållningsbestämmelserna utgår 
från att olika aktörer genom god planering och hänsyn så 
långt möjligt ska hushålla med mark- och vattenområden 
och den fysiska miljön i övrigt.
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Miljöbalkens hushållningsbestämmelser

Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt intresse och av riksintresse regle-
ras i de s.k. hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken 
(1998:808). Bestämmelsernas syfte är att ge stöd i avgörandet av hur 
mark- och vattenområden ska användas, och reglerna ska tillämpas så att 
en god hushållning främjas. 

Bestämmelserna om 3 och 4 kap. miljöbalken aktiveras endast vid änd-
rad markanvändning, och kan därför inte användas för att upphäva en 
pågående verksamhet. De ska tas i beaktande vid vissa beslut eller till-
ståndsprövningar enligt bl.a. plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Miljöbalkens 3 kapitel 6 § avser sådana kulturmiljöer som anses särskilt 
värdefulla från en nationell synpunkt och som därför ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan påverka eller skada områdets karaktär. Ut-
trycket påtaglig skada avser sådana åtgärder som kan ha en bestående 
negativ inverkan eller tillfälligt ha en mycket stor negativ inverkan. 

6§ Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse 
från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 
reglerar ansvarsfördelningen gällande hanteringen av riksintressanta om-
råden. Enligt förordningen är det den centrala myndigheten, i kulturmil-
jövårdens fall Riksantikvarieämbetet, som utser Riksintressen enligt 3 kap. 
Länsstyrelsen ansvarar sedan för att bestämmelserna följs inom länet, 
och ska ta de initiativ som behövs för att reglerna blir beaktade i arbetet 
med miljökonsekvens- beskrivningar och i planprocesser. Länsstyrelsen 
ansvarar för den geografiska gränsdragningen av riksintressena, men ska 
underrätta Riksantikvarieämbetet om klassificeringen eller avgränsning-
en i stort bör omprövas.

Allmänt råd (NFS 2005:17)

Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan uppstå om en åtgärd 
kan mer än obetydligt skada något eller några av de natur-, kultur- eller 
friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset. 

Även om den negativa inverkan endast förväntas pågå under en kor-
tare tid bör den anses utgöra påtaglig skada på natur- eller kultur-
miljön 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 som regel anses utgöra påtag-
lig skada på natur- eller kulturmiljön. 

Vid bedömningen av om en åtgärd kan påtagligt skada natur- eller kul-
turmiljön i ett område av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården 
eller friluftslivet bör det analyseras hur mycket, på vilka sätt och för hur 
lång tid åtgärden kan inverka negativt på de värden som utgör grund 
för att området har bedömts vara av riksintresse. Vid bedömningen av 
om en skada skall anses påtaglig bör det vidare beaktas att olika områ-
den är olika känsliga för påverkan och, vad avser naturmiljön, även kan 
ha olika återhämtningsförmåga. 

Vid bedömningen bör även tidigare ingrepp och/eller skador beaktas. 
Vid bedömningen bör också hänsyn tas till att ett ingrepp som endast 
berör en liten del av ett riksintresseområde kan ha en sådan grad av 
negativ inverkan på områdets värden att påtaglig skada uppstår. Detta 
gäller även sådana åtgärder utanför ett riksintresseområde som kan 
påverka värdena i området negativt så att påtaglig skada uppstår.
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PLAN- OCH BYGGLAGENS KRAV

I Plan- och bygglagen (PBL) hanteras särskilt värdefull 
kulturmiljö genom förvanskningsförbudet, varsamhetskrav 
och prövning av lokalisering samt avvägningarna mellan 
allmänna och enskilda intressen.  

Vid ändring i den byggda miljön ska alltid bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på ett sådant sätt som 
är lämpligt med hänseende till en god helhetsverkan. 

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om områdets 
särart/karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning. 
För att undvika en förvanskning måste därför bärande 
karaktärsdrag, egenskaper och särarter identifieras och 
pekas ut. Dessa ska skyddas och ligga till grund för val av 
ändringar och vidare exploatering, för att det kulturhisto-
riska värdet inte ska minska. Förvanskningsförbudet gäller 
alltid, och ska följas av alla, såväl kommunen som fastig-
hetsägare och hyresgäster. Förvanskningsförbudet ska 
tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön.
 
Kommunens ansvar
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt ansvar vid 
planläggning och frågor om lov i särskilt värdefulla mil-
jöer. Det är kommunens ansvar att det allmänna intresset 
bevakas och prioriteras. Kommunen har även ett uttalat 
ansvar att skydda de särskilt värdefulla kulturmiljöerna 
vid planläggning. Detta innebär att kommunen inte kan 
utarbeta en detaljplan som skadar den särskilt värdefulla 
kulturmiljön och ska besluta om lämpliga bestämmelser 
som garanterar ett fullgott skydd för miljön.
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Plan- och bygglagen ( 2010:900)
 
 
Kulturmiljö i Plan- och bygglagens andra kapitel

2 kap. 6 § 1 
Vid planläggning, i ärende om bygglov och vid åtgärder 
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna 
lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och pla-
ceras på den avsedda marken på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till
 
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kultur-
värden på platsen och intresset av en god hel-
hetsverkan.

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens åttonde kapitel

8 kap. 17 § 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, his-
toriska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden.

8 kap. 13 § 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kul-
turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får 
inte förvanskas.
   
  Första stycket ska tillämpas också på
1. Andra anläggningar som är bygglovspliktiga enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbe-
stämmelser i en detaljplan eller i  
områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser,
4. bebyggelseområden.

En byggad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL an-
tingen för att den har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del av en 
särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Vad som sägs om byggnader gäller även för bebyggel-
seområden.

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden. 
Exempel på detta är: 
• Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion 

som nu har blivit sällsynt.
• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor, 

arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska 
ideal samt värderingar och tankemönster.

• Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller verksam-
heter.

 
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. Ex-
empel på detta är:
• Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens ge-

nombrott, immigration eller emigration.
• Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade 

i sin samtid.
• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé.

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa till kunskap om 
äldre material och teknik.

En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar sär-
skilda estetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk 
gestaltning eller i utförande och materialval eller i konstnärlig gestaltning och 
utsmyckning.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt samman-
hang. Exempel på detta kan vara byggnader som haft storbetydelse i ortens sociala liv 
eller för ortens identitet eller i lokala traditioner.

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst 
förhållande eller i sitt sammanhang har få motsvarigheter som kan belysa samma förhål-
lande. 

Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga ka-
raktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem 
kan antas uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad.

Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull byggnad/be-
byggelse (BFS 2011:6)
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KULTURMILJÖLAGENS KRAV

Kulturmiljölagen (KML) inleder med att klargöra att det är en 
nationell angelägenhet att vi skyddar och vårdar kulturmil-
jön och ansvaret delar vi tillsammans: såväl myndighet som 
enskilda personer är skyldiga att visa hänsyn  och aktsamhet 
mot kulturmiljön. Lagen innehåller bland annat bestämmelser 
för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, forn-
fynd, kyrkliga byggnadsminnen och vissa kulturföremål.

Fornlämningar
Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider, som har tillkommit genom forna tiders bruk, 
som är varaktigt övergivna och tillkomna före 1850. Det är inte 
bara lämningen i sig som är skyddad utan till en fornlämning 
hör även ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett till-
räckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta 
område benämns fornlämningsområde och dess storlek avgörs 
från fall till fall av Länsstyrelsen. Lämningar som är yngre än 
1850 brukar kallas för övriga kulturhistoriska lämningar. 

Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt 
ändra eller skada en fornlämning.  Den som tänker t.ex. bygga 
något bör i god tid höra av sig till Länsstyrelsen för att ta reda 
på om någon fornlämning kan komma att beröras och om så 
är fallet samråda med Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som 
beslutar om krav på arkeologisk undersökning och gör bedöm-
ningen hur bevarandet ska avvägas mot samhällsintressen vid 
en eventuell exploatering. Länsstyrelsen kan även besluta om 
att en arkeologisk utredning ska utföras i områden som det 
inte finns kända fornlämningar i, men där det finns anledning 
att misstänka att det kan finnas lämningar. 
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Kulturmiljölagen (1988:950)

Fornlämningar i Kulturmiljölagen andra kapitlet:
 
1 §   Fornlämningar är skyddade enligt denna lag.

Fornlämningar är följande lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider, som har tillkommit ge-
nom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna:
   1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogår-
dar och andra begravningsplatser,
   2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrif-
ter, symboler, märken och bilder samt andra ristningar 
eller målningar,
   3. kors och minnesvårdar
   4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och 
andra allmänna ändamål,
   5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser 
samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana 
bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv 
och näringsfång,
   6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och 
försvarsanläggningar samt av andra byggnader och 
byggnadsverk,
   7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar för 
samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter, och
   8. fartygslämningar.
Fornlämningar är också naturbildningar som ålder-
domliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen 
är knutna till liksom lämningar efter äldre folklig kult. 
Lag (2013:548)

Ingrepp i fornlämning

10 §   Den som avser att uppföra en byggnad eller en an-
läggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god 
tid genom att inhämta information från länsstyrelsen ta 
reda på om någon fornlämning kan beröras av företaget 
och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat 
arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del forn-
lämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart 
anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Lag (2013:548).

12 §   Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 
eller skada en fornlämning ska ansöka om tillstånd hos läns-
styrelsen.

Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om fornläm-
ningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt 
förhållande till fornlämningens betydelse.

När det gäller ägaren av en fartygslämning eller ett fornfynd 
som hör till en fartygslämning får tillstånd lämnas, om inte 
särskilda skäl talar emot det.

Om någon annan än ägaren av marken eller vattenområ-
det eller ägaren av fartygslämningen ansöker om tillstånd, 
ska ansökan avslås om ägaren motsätter sig åtgärden och 
det inte finns synnerliga skäl för att lämna tillstånd. Lag 
(2013:548).
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsulföretag. 
Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, våra cirka 20 medarbetare finns 
över hela landet och har starka kompetenser som byggnadsantikvarier, 
arkitekturhistoriker, konstvetare, kulturgeografer, arkeologer och 
samhällsplanerare. Tillsammans ser vi till att WSP kan försörja myndigheter, 
allmänheten, företag, exploatörer och privatpersoner med tydliga underlag och 
utredningar, efter de senaste rönen inom kulturmiljöfältet. 
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