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Argument för en intresseavvägning mellan det klassiska egendomsskyddet och 
allmän kulturvärn – några tilläggssynpunkter

Allmän bakgrund

Skydd av kulturella värden med rättsliga medel är ett relativt ungt fenomen. Insikten att 
historia, kulturell utveckling, konst och uppfinningar kan ha betydelse för ett samhälles eller 
en nations identitet har sina rötter i humanismen och nationalismen, närmast i den form den 
utvecklades på 1800-talet. I början gällde det inte speciellt att upptäcka och taga hänsyn till det 
som redan uppstått utan att bilda nya verk och upplevelser som uppfyllde vissa kulturella krav. 
Man kunde anta historiska förebilder från klassiska tider men det fanns inget speciellt intresse 
att skydda dessa mot förstörelse. Tiden ända från antiken till 1800-talets början omfattade 
ju gigantiska förstörelser i krig och omröjningar; man var van vid att använda gammalt som 
material för nytt byggande, oaktat dess historiska betydelse. Det som överlevt upp till våra 
tider har gjort det närmast därför att kyrkor, fästningar och andra byggnadsverk inte så lätt 
kunde tagas isär. Vissa ställen, i likhet med Venedig och andra gamla städer, har kunnat 
undvika politiska stormningar och har varit utsatta närmast för naturens krafter. Kungariken, 
kejsardömen, andra aristokratiska och kyrkliga institutioner har visserligen med flit försökt 
att upprätthålla det som stod i deras ägo för att bevisa makt och välstånd; alla dessa åtgärder 
var samtidigt kulturgärningar till de senare  generationernas lycka, men de genomdrevs utan 
rättsligt tvång eller samhällets interventioner. 

Kanske förhåller det sig så att när denna spontana och frivilliga skyddstradition har 
fallit bort eller visat sig vara otillräcklig, men man samtidigt inte vill bryta av traditionen, har 
behovet att inventera  kultur i form av synliga föremål demokratiserats och förvandlats till ett 
samhällelligt intresse, visserligen buret av sagda nationella och romantiska insiktsbakgrund. 
Utan en viss nationalistisk eller lokalpatriotisk insikt torde en modern socialstat kanske 
inte känna speciellt intresse för skyddet av kulturområden, åtminstone inte om det kräver 
samhällets ekonomiska insatser. Därför uppstår frågan om vem som är skyddspliktig och på 
vems bekostnad skyddet bör kunna genomdrivas, om detta inte sker genom frivilliga insatser, 
d.v.s. på rättsinnehavarens eget initiativ. 
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Rättsliga grunden för skyddsbehovet

Identifiering av värden förutsätter en bred överenskommelse vad beträffar målsättningar och 
entydiga värderingskriterier. Kulturminnen och andra objekt är rättsligt sett saker med begränsat 
omfång och samtidigt föremål för äganderätt eller andra rättigheter. I fråga om immobila 
saker kan dessa då likställas med fast egendom samt beskrivas med samma definitioner som 
beståndsdelar och pertinenssaker. Om annat inte antas vid skyddsregleringen, kan dessa 
sakrättsliga begrepp tjäna som utgångspunkt. Expropriationsrätten å sin sida bestämmer vilka 
delar och rättigheter som kan inlösas i samband med fast egendom. I princip faller då lösa 
föremål utanför regleringen och deras samhälleliga skydd kräver speciella instrument. Detta 
gäller t. ex. inredningsföremål om själva byggnaden inte anses vara värdefull som kulturobjekt. 
Ingrepp i individers och samfunds privata lösa egendom är ett problem för sig som även kan 
ha människorättsliga dimensioner. I ett fritt samhälle kan t. ex. museer inte mot ägarens vilja ta 
konstföremål i sin besittning hur stort dess nationella eller kulturhistoriska värde än må vara. 
Detta vore närmast konfiskation.

Den internationella regleringsnivån

De flesta västerländska nationerna har antagit speciell lagstiftning för skyddet av kulturminnen 
och andra värdefulla byggnader eller omnejder. Kategoriseringen av skyddsvärden beror dels på 
internationella målsättningar med för det mesta högsatta skyddkriterier, dels på nationella och 
lokala värderingar med ett större urval av kriterier för skyddsbedömningen. De internationella 
källorna kan delas i två huvudgrupper, överenskommelser som gäller individuellt urvalda 
kulturminnen (UNESCO-listan) och andra som uppställer närmast principer för nationellt 
agerande (Europarådets konventioner). Givetvis binder båda konventionsnivåerna de stater 
som godkänt överenskommelserna. Skyddsinstrumenten är för det mesta desamma som 
tillämpas för nationellt värdesatta kulturminnen. 

Europeiska unionens lagstiftning saknar bestämmelser om skydd av byggnader och 
kulturarv. Detta beror i huvudsak på att unionen inte har direkt lagstiftningskompetens inom 
detta område. Man försöker att väcka medlemsstaternas intresse närmast genom indirekta medel, 
framför allt understöd för bevarandet och främjandet av landskapsmiljöer. Unionen är dock 
delaktig i likhet med medlemsstaterna i de viktigaste internationella skyddskonventionerna.

Inom Förenta Nationerna har UNESCO i uppdrag att ta vara av det globala världsarvet. 
Alla torde känna till världsarvskonventionen från år 1972. Stater kan anhålla om att för 
kulturarvet viktiga ställen införs i världsarvslistan. Samtidigt förpliktas staterna att genomföra 
åtgärder för att hållbart skydda kulturarvsminnet mot förstörelse och oändamålsenlig 
förändring. Referenten Jørn Holme redogjorde i sin rapport vid detta Nordiska Juristmöte för 
vissa norska UNESCO-kulturminnen. Enligt min uppräkning har Danmark sex, Finland sju, 
Island två, Norge sju och Sverige femton kulturminnen på UNESCO-listan. Det finns också 
en annan förteckning över kulturminnen som hotas att förstöras. Inom Europa rapporteras av 
dessa endast två miljöer, ett minne i England (Liverpool), ett annat i Kosovo.

Kriterierna för UNESCO-status består av i konventionen inskrivna kulturella och 
naturspecifika egenskaper. Det är viktigt att observera hur kulturminnebegreppet har utvidgats 
att omfatta förutom arkitektoniska föremål även landskapsvärden. Sedan 1992 tillämpas 
vid världsarvsbedömningen begreppet kulturlandskap; detta betonar vikten av att omfatta 
även naturområden som utgör bevis på samverkan mellan folk och natur, t .ex. stridsorter, 
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samlingsplatser m.m. Dessa får sakna estetiskt eller annat kulturellt värde. Denna ansats 
förekommer likaså i nationella lagar. 

Ett stort globalt hot då man tänker på kulturminnen som inte ännu står under skydd 
består dels i väpnade konflikter, dels i ekonomisk utveckling med uppkomsten av nya 
massiva trafik- och bosättningsområden, speciellt i länder där detta kan ske utan föregående 
kulturmiljöbedömning. Inom UNESCO antogs 1954 en  konvention om skydd för privat 
egendom under beväpnade konflikter (Haagkonventionen). Konventionen anger allmänna 
spelregler t. ex. vid ockupation av främmande land. I detta sammanhang beaktas även lös 
kulturegendom. 

För Europas del bör Europarådets ansträngnigar beaktas. Vad skyddsstrategin beträffar 
har Europarådet i likhet med UNESCO två utgångspunkter, en byggnadsorienterad och en 
landskapsorienterad konvention. Dessa är konventionen till skydd för Europas arkitekturarv 
(Granada-konventionen 1985) och landskapskonventionen (Florens-konventionen 2000). 
Den förstnämnda konventionen anger relevanta kulturella definitioner och förpliktar parterna 
att vidtaga juridiska och andra skyddsåtgärder. Allmänt mål är att understryka en gemensam 
europeisk kulturhistorisk identitet. Den därtill anknytande Valetta-konventionen 1992 har som 
mål att hindra förstörning av kulturminnen genom byggnings- och andra projekt. Man kan väl 
förstå att även ur nordisk synvinkel kan preventiva åtgärders effektivitet vara avgörande för 
hur själva skyddet  senare genomförs. Ägaren bör kunna förpliktas att vara återhållsam med 
sina ändringsprojekt så länge en skyddsåtgärd är eller kan bli anhängig. 

Florens-konventionens krav påminner om de målsättningar och strategier som 
traditionellt förekommer i nationell naturskydds-och planläggningsrätt. Närmast består 
konventionens betydelse i att de landskapsdefintioner som förekommer i konventionen bör 
anpassas till nationell motsvarande lagstiftning och strategisk planering. Konventionen 
omfattar dessutom bestämmelser om offentligt deltagande och liknande processuella regler.

Instrument

Planering
Ur nordisk synvinkel förekommer det närmast två instrument: ingreppsregleringen i byggnads- 
och planläggningsrätt och särregleringen angående skydd av kulturminnen och byggnader. 
Det finns principiella olikheter i de nordiska länderna vad beträffar konsekvenserna för 
rättighetsinnehavare av avsett skyddsföremål. I fråga om planering utgår man från en 
helhetsbedömning som medför vissa inskränkningar i markägarnas rättsliga ställning, 
speciellt vad gäller förväntad ökning eller fokusering av byggnadsrätten. På allmän nivå kan 
äganderätten kan inte stå i vägen för genomdrivandet av för planen i fråga viktiga intressen. 
Dessa kan bestå av trafikförbindelser, nya bostadsområden, infrastrukturer, energianläggningar 
med mera. Vad som är ändamålsenligt ur markplaneringens synpunkt bestäms vanligen i lag 
men kommunen som planeringsmyndighet får tämligen fritt ställa upp utvecklingsvisioner som 
grund för planen. Numera sätter konsekvensbedömningen tämligen stränga krav angående 
bibehållandet av existeranda infrastruktur och byggnadsförråd.

Historiskt sett gäller detaljplaneringen närmast bestämmande av kvantitativ 
byggnadsrätt och förknippade infrastrukturer. Bestående byggnader kan, utan ställningstagande 
till deras estetiska eller kulturella värde, de facto ”skyddas” därigenom att tomten i fråga förblir i 
planen utan ökad byggnadsrätt. Skulle detta ske på ett olikvärdigt sätt uppstår eventuellt rättslig 
kritik mot planemyndighetens verkliga intentioner. I princip, ur finsk synpunkt, får en stadsplan 
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medföra orimliga verkningar för äganderätten endast om de är nödvändiga för planens syftemål 
och skadan ersätts enligt överenskommelse eller stadgade ersättningsgrunder. Förlusten kan 
kompenseras även genom att utöka byggnadsrätten annorstädes, om äganderättsförhållandena 
ger möjlighet därtill.

Modern planeringsrätt har ett bredare urval av ändamål som bör beaktas. Till 
dessa hör miljöhänsyn och skyddet av landskapsbilden. Kommunen kan då, skulle den ha 
kulturella ambitioner, använda dessa faktorer som argument för planeringslösningar. Det synes 
emellertid att dylika planeringssyften inte utan problem kan genomdrivas på markägarnas 
bekostnad utan även då bör en skälighetsbedömning företagas. Vad som är viktigt att observera 
är att en markägare i allmänhet inte kan ifrågasätta en plans innehåll eller syfte på den grund 
att kommunen hade överskridit sin kompetens genom att använda argument hänvisande till 
miljö eller landskapsvärden. En delfråga består visserligen däri vilken sakkunnig information 
som krävs för att kommunen får åberopa denna vid antagandet av planebestämmelser. Det 
torde vara svårt att skilja rent kommunalpolitiska intressen från objektiva värderingar då 
det gäller begränsningen av markanvändning. Kommunen synes dock ha ett tämligen stort 
frirum åtminstone då det gäller att utesluta områdesbestämningar som kunde vara skadliga 
för framtidens hållbara utveckling. Därför bör man i planeringsprocessen inte kräva alltför 
slutgiltig sakkunnig dokumentation av kulturhistoriska eller estetiska värderingar för en viss ort. 

Särregleringens utrymme

Vid markplanläggningen har landskaps- och kulturminnesskyddet sålunda en underordnad 
roll gentemot syftet att åstadkomma en sund och ändamålsenlig samhällstruktur. Lagen 
kräver i allmänhet även en jämlik och skälig reglering av privata intressen ägarna emellan. 
Kommunerna torde därför vara återhållsamma vid antagandet av strikta skyddsåtgärder i 
stadsplan för att undgå ersättningsplikt. Jämlikhet betyder antingen att markägarna åläggs 
inom ett utsträckt område, till exempel gammal stadsdel, att avstå från ökad byggnadsrätt och 
nöja sig med saneringsorienterade förbättringar eller i fråga om ett inskränkt område erhålla 
kompensation i form av byggnadsrätt bakom eller under skyddsobjektet. Visserligen kan en 
markägare själv erbjuda sin fastighet till föremål av en ”skyddsplan” men även i sådana fall 
ligger avgörandet hos planeringsmyndigheten eftersom kommunen kan ha ett motsatt intresse i  
att effektivera områdesbyggandet exempelvis inom ett centralt beläget affärskvarter.  

Ur likvärdighetssynpunkt borde planeringen av landskaps-, kultur- och 
miljöskydd genomföras så att samma krav eller argument tillämpas på alla jämförbara 
delområden i planen. Endast då detta inte kan uppnås torde speciell lagstiftning krävas. 
Lagstiftningsutvecklingen har emellertid varit en annan t. ex. i Finland där byggnadsskydds- 
och fornminnesskyddslagstiftningen antogs redan innan markplaneringslagen gav effektiva 
instrument för beaktandet av skyddsbehov. Planeringslagstiftningen hade i viss mån släpat 
efter. Numera med reformen av sagda lagstiftningen (1999) har tyngdpunkten förskutits till 
det ”normala”: speciallagstiftningen skall tillämpas närmast i sådana fall då stads- och annan 
detaljplanering inte ger tillräckligt skydd åt kulturhistoriska och liknande värden. Detta kan 
vara fallet speciellt utanför planerade områden, på statlig mark eller då planen ur praktiska skäl 
inte har kunnat aktualiseras.

Fördelen med att ge prioritet åt planeringslagstiftningen speciellt i fråga om 
byggnads- och landskapsskydd är att alla berörda står på samma sträck då det är fråga om 
ersättning för inskränkningarna. I finsk rätt uppstår ersättningsplikt endast om begränsningarna 
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förhindrar ett skäligt utnyttjande av egendomen. Å andra sidan innebär själva planeringen den 
inskränkningen att planebestämmelser inte får vara oskäliga för innehavare av fastighet. I fråga 
om stadsplan är detta visserligen tillåtet om de allmänna målsättningarna i planen det kräver 
men då uppstår alltså ersättningsplikt för kommunen, undantagsvis för staten.

Även inom markplaneringsrätten kan likvärdighetssynpunkten leda till att 
skyddsbestämmelser blir oskäliga. Detta är fallet då ett skyddsvärde förekommer endast inom 
enstaka byggnadsplatser och belastar dessa. Vid senare planläggning medför detta eventuellt 
att en tomt med skyddsvärde kan gå miste om ökad byggnadsrätt, som tillkommer andra inom 
samma planeringsområde. Kommunen är visserligen skyldig att inlösa området eller att betala 
ersättning om området inte längre kan användas på ett skäligt nyttosamt sätt (MBL 101 §). 
Utebliven delaktighet i ökning av byggnadsrätten betyder emellertid i och för sig inte att läget 
blir oskäligt för ägaren om tomten i fråga även fortsättningsvis kan användas på ett nyttosamt 
sätt. Även om finsk lag inte vid planeringen ger konstitutionellt eller skadeståndsrättsligt 
skyddad förväntningsrätt att erhålla ökad byggnadsrätt genom stadsplan kan läget uppenbara 
sig som olikvärdigt om tomter inom samma område behandlas betydligt olika vad fördelningen 
av byggnadsrätt beträffar. I en tillspetsad situation kunde slutresultatet bli att byggnadsskyddet 
på grund av oskälighet inte kan genomdrivas i plan utan man måste tillgripa den speciella 
skyddslagstiftningens instrument.  

Grundlagen 

I likhet med andra stater omfattar Finlands konstitution en bestämmelse om egendomsskydd 
(Grundlagen 15 §): 

«Vars och ens egendom är tryggad. Angående expropriation av egendom för allmänt 
behov mot full ersättning bestäms genom lag.» 

Om full ersättning inte stadgas krävs lagstiftning i grundlagsordning. Begreppet 
”full ersättning” är inte alltid entydigt eftersom man bör reflektera en expropriationsliknande 
åtgärds rättsliga verkningar gentemot den nivå som vore tillåten utan inskränkande lagstiftning. 
Utgångspunkten är vanligen att det som inte har förbjudits i lag anses vara tillåtet. 

Se Finlands Högsta domstols dom HD 2004:26: Ett bolags egendom hade blivit 
föremål för ett interimistiskt åtgärdsförbud med stöd av 9 § byggnadsskyddslagen. Förbudet 
hade sedermera upphävts. Bolaget hävdade att förbudet medfört ett avbrott i utnyttjandet av 
egendomen som inkomstkälla och yrkade på ersättning av staten. Fråga om det grundlagsstadgade 
egendomsskyddet förutsatte att ersättningsprinciperna i 11 § byggnadsskyddslagen även skulle 
tillämpas på en skada av nämnt slag.

En annan bestämmelse i Grundlagen gäller miljöansvar (20.1 §): 
«Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet.»
Denna bestämmelse är huvudsakligen riktad till lagstiftaren, mindre direkt till 

företagsidkare och medborgare. Lagstiftaren bör sålunda vidtaga åtgärder för åstadkommande 
av lagar som stadgar om t.ex. skydd av kulturminnen. I de nordiska länderna har detta skett.

Problematiken vid konstitutionell analys gäller i huvudsak frågan huruvida 
skyddsbehovet fyller kravet på allmänt intresse. Bör det finnas en rättsligt bindande och landet 
resp. åtminstone en region omfattande förteckning över viktiga skyddsobjekt eller kan man 
överlämna bedömingen från fall till fall åt en förvaltningsmyndighet? Om denna myndighet 
samtidigt vore ansvarig för skyddsförvaltningen, exempelvis museiverksamheten, uppstår då 
inte en intressekonflikt mellan rättssäkerhet och intresseagerande? 
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I finsk lag (Lag om fornminnen 295/1963) – likaså synes man ha förfarit i andra länder 
–  har man löst problemet för fornminnenas del genom att i lag identifiera vad som kan anses 
utgöra kännetecknet för ett skyddsobjekt («minnen av ...tidigare bebyggelse och historia»). 
Fornminnen katalogiseras som per se skyddade enheter. 

Fasta fornlämningar äro:

1) jord- och stenhögar, rösen, stenringar och andra stenläggningar och stensättningar, 
som fordom uppförts av människor;

2) gravar och gravfält från hednatid, även utan synligt märke ovan jord;

3) stenar och klippytor, på vilka från forna tider finnas inskrifter, bilder eller andra 
ristningar eller målningar, sliprännor eller andra slip- eller bultningsspår eller 
offergropar;

4) offerkällor, offerträd, offerstenar och andra kultplatser samt forntida tingsplatser;

5) bostadslämningar samt bo- och arbetsplatser från forna tider ävensom bildningar, 
vilka uppkommit vid användning av dylika bostäder eller platser;

6) forntida övergivna borgar, borgbackar, befästningar, fästen, vallar och vallgravar 
samt rester av dem, ruiner av kyrkor, kapell, kloster och andra märkliga byggnad-
er samt forntida gravplatser, vilka icke finnas på begravningsplats, som vårdas av 
församling;

7) stenar, kors och vårdar, vilka fordom rests till minne av någon person eller hän-
delse eller i religiöst syfte, samt andra dylika minnesmärken;

8) lämningar av forntida anmärkningsvärda färdvägar, vägmärken och broar samt 
vårdkas- och andra dylika anläggningar; samt

9) fasta naturföremål, till vilka anknyta sig åldriga seder, sägner eller betydande 
historiska minnen.

Gränsen mellan byggnadsverk som fornminnen och byggnader som kulturhistoriska eller 
estetiska objekt bestäms med hjälp av användbarheten av konstruktionen i sitt ursprungliga 
ändamål. Fornminnen saknar i regel denna egenskap. Skyddet består i ett allmänt 
ingreppsförbud. I finsk lag krävs inget myndighetsbeslut men för att ge bestånd åt ett fynd kan 
områdesskydd ske genom avgränsning och eventuellt inlösen. 

Vad skyddet av kyrkliga byggnader beträffar är syftet med skyddet av en kyrklig 
byggnad är att trygga den kyrkliga byggda kulturmiljön som en del av kulturarvet, värna 
om byggnadens egenart och särdrag samt främja kulturellt hållbar vård och användning av 
byggnaden (Finlands kyrkolag 895/2013, 14:5).

En kyrklig byggnad som är uppförd före 1917 är skyddad direkt med stöd av lag 
enligt den finska kyrkolagen. Kyrkostyrelsen kan besluta att en kyrklig byggnad som tagits 
i bruk 1917 eller därefter ska förklaras skyddad, om detta är motiverat med avseende på 
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byggnadshistoria, byggnadskonst, byggnadsteknik eller särskilda miljövärden. Kyrkostyrelsen 
beslutar om byggnadsskydd på eget initiativ eller på förslagv av en församling, domkapitlet 
eller Museiverket. Skyddet av en byggnad gäller också byggnadens fasta inredning, målningar 
och konstverk som hör till byggnaden samt byggnadens gårdsområde.

Landskapsskydd och kulturarvsskydd

Fornminnen brukar sakna ett speciellt landskaps- eller naturvärde. Därför ägnar sig denna 
typ av skyddsreglering mindre väl för nutida samhälleligt behov. Landskapsskydd låter sig 
rättsligt jämföras med byggnads- och naturskyddsåtgärder; dessa genomförs antingen med 
hjälp av planläggning eller speciella fredningsbestämmelser. Dilemmat med att utvidga 
speciallagstiftningens instrument angående byggnadsfredning till att omfatta t. ex. för 
rekreationsändamål attraktiva landskap uppstår i huvudsak i förhållande till grundlagens 
rättssäkerhetsprincip. Markplaneringen kan, för att åstadkomma en balanserad och sund 
samhällelig enhet, medföra inrättande eller fredning av parker och liknande områden utan 
speciella kulturvärden men då antar man att det finns att acceptabelt intresse. Däremot i fråga 
om isolerade fredningsåtgärder bör man ställa högre krav på skyddskriterierna och även 
ersättningsplikt kan uppstå om samhället beviljas rätt att t.ex. exproperiera privat naturmark, 
med eller utan värdefull byggnad, för att inkorporera detta i ett område under offentlig 
förvaltning. Dessa kriterier i speciallagstiftningen avviker åtminstone i Finland från de 
principer som gäller för markplaneringen. 

Se Finlands Högsta domstols dom HD 1993:16 Skyddsföreskrifterna i 
byggnadsskyddslagen hindrade inte att en byggnad, som tidigare hade tjänat som teaterutrymme, 
användes för samma ändamål som tidigare, men de hindrade en ändring av byggnaden så att 
den kunde användas på sedvanligt sätt och på ett sådant sätt som medförde skälig nytta. Staten 
ålades att ersätta olägenheten och skadan till följd av detta. Ersättning kunde inte ges för att 
skyddsföreskrifterna för byggnaden hindrade byggande på vissa andra delar av tomten. 

Kulturarvsbegreppet

Ur sagda synpunkt är det intressant att analysera vad det moderna begreppet ”kulturarv” ur 
rättslig synvinkel betyder som en förlängd arm av fornminnesskyddet. Man  kan tänka sig 
att i regioner där man har ett stort bestånd av historiska byggnader och andra konstruktioner 
kunde antaga speciella kulturarvsplaner för att inventera, samordna och värdesätta de 
objekt som primärt bör införlivas i kulturarvet. Finlands kulturarvslag har i likhet med 
Sveriges kulturminneslag antagit en definition för kulturarvets innebörd. Kulturarvet består 
speciellt i byggnadsarvet som omfattar byggnader, konstruktioner, byggnadsgrupper eller 
bebyggda områden som är av ”betydelse med avseende på byggnadshistoria, byggnadskonst, 
byggnadsteknik”, samt parker, murar, broar m.m. Därutöver omfattar kulturarvet immateriella 
värden då det är fråga om historiskt betydelsefulla orter, men även konst, musik och dans 
utgör kulturkomponenter. Skyddet av en byggnad gäller också byggnadens fasta inredning, 
målningar och konstverk som hör till byggnaden samt byggnadens gårdsområde.

Det år givetvis omöjligt att objektivt – utan helhetsbedömning och en viss grad av 
nationell ”kulturplanering” – definiera vad som är kultur och vilka delar av dess komponenter 
har värdet av ”arv”.  Därför har jurister tämligen lite att bidra, förutom de processuella reglerna, 
till innebörden av de kriterier som tillämpas i ett enskilt fall av kulturarvsskydd. Därigen finns 
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det emellertid en koppling till landskapsbegreppet då landskap kan tjäna som inspirationskälla 
för konstnärer. Om  den skapade konsten ingår i kulturarvet vill man gärna också freda källan. 
Det är förståeligt att man svårt kan använda rättsliga tvångsmedel i dylika fall utan det flesta 
tas hand om av musei-och andra kulturinstitutioner på frivillig basis. 

Det rättsliga kulturarvsbegreppet bör definieras och tolkas restriktivt för att rättssäkerhet 
upprätthålls. Enligt finsk praxis skall den byggda kulturmiljöns och kulturlandskapens värde 
bestämmas med hjälp av bl.a. historiska, byggnadshistoriska, arkitektoniska, byggnadstekniska, 
konstnärliga och landskapliga värden. Man strävar att bestämma ett objekts värde på ett 
entydigt sätt. Vården och skyddet av områden och objekt reflekterar erkända värden på 
nationell nivå, landskapsnivå och lokal nivå. Man har även ansett kulturarvet vara del av 
nationalförmögenheten vars underhållskostnader bör ingå i statsbudgeten.

Det som blir kvar är det rättsliga tvånget. I fråga om naturskydd är man numera van 
vid att privat mark kan införlivas i nationalparker och andra skyddsområden. Även utanför 
naturskyddsområdena har man infört äganderättsinskränkningar, i vissa fall utan ersättning. 
För det mesta är det också tillåtet i lag att avslå en byggnads- eller annan ansökan utan 
ersättning på grund av risk om naturförstörelse. 

Det moderna kulturskyddsbehovet som en socialt begrundad inskränkning av 
egendomsskyddet synes inte ännu ha uppnått samma standard eller stabilitet som naturvården 
och miljöskyddet. Man kan visserligen fråga sig om detta överhuvudtaget är möjligt eftersom 
kulturella värderingar varierar med tiden och expertisens argument inte kan vara annat 
än subjektiva. På grund av detta torde det vara svårt att rättsligt ålägga rättsinnehavare 
aktiva förpliktelser som kräver hänsyn till kulturella värden förutom då det är fråga om 
byggnads- och områdesskyddet där en viss tradition sedan gammalt har uppstått genom 
byggnadsskyddslagstiftningen. 

Se Finland Högsta domstols dom HD 2003:85: Verksamheten vid en gruva hade 
lagts ner och ett gruvtorn samt silobyggnader på gruvområdet hade tagits ur bruk. Gruvtornet 
och silobyggnaderna förklarades skyddade med stöd av byggnadsskyddslagen. Enligt 
skyddsföreskrifterna fick ingen sådan åtgärd vidtas som skulle ändra byggnadernas ursprungliga 
karaktär. Eftersom det inte fanns användning för byggnaderna men skyddsbeslutet föreskrev 
att dessa skulle bevaras, skulle kostnaderna för nödvändiga reparationsarbeten enligt 11 § 2 
mom. byggnadsskyddslagen ersättas av staten.

En annan fråga gäller innebörden av hänsynsplikten angående kulturarvet. Det finns 
olikheter i nationella konstitutioner vad beträffar äganderättens sociala gränser. I en del stater 
kan en ägare förpliktas att aktivt skydda sin egendom i allmänt intresse. Om det är så även i 
verkligen synes  emellertid inte ha redogjorts i litteraturen. I finsk rätt kan man i regel inte 
ålägga en ägare att förvalta och ta vara om byggnader och områden i offentligt intresse utan 
överenskommelse och ersättning. Ett förbud att genomföra ändringar av en skyddad byggnad 
kan i verkligheten betyda att en sanering uteblir. Skulle aktiva skyddsföreskrifter ges i en 
stadsplan eller ett förvaltningsbeslut, kräver dessa oftast en samverkan med museimyndigheter 
eller sakkunniga. I utgångsläget bör man erkänna rätt till ersättning för genom skyddet ökade 
saneringskostnader eftersom finansieringen av statliga och regionala museiitressen bör ligga 
hos det offentliga, eventuellt hos kulturinstitutioner.

Sammandrag

Det moderna kulturmiljöansvaret kunde eventuellt likställas med markägarnas och andra 
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rättsinnehavares plikt att upprätthålla miljöer. Även reglerna för det offentligas ersättningsplikt 
kunde anpassas. Biotoper och arters livsmiljöer kan jämföras med byggnader och andra fasta 
egendomsdelar såtillvida att de förekommer sporadiskt på begränsade områder och åtnjuter sitt 
värde på grunder som överskrider det traditionella behovet att skydda människans hälsa och 
egendom. Bakom biotopskyddet ligger emellertid en internationellt antagen allmän princip, 
behovet att trygga biologisk mångfald. På denna punkt ligger skyddsbehovet av byggnadskultur 
på en lägre nivå då man i dagens läge, trots internationella överenskommelser, svårligen kan 
tala om ett samhälleligt behov att trygga kulturarvet på enskildas bekostnad. 

Det är rimligt att en ägare inte vore berättigad att aktivt bidra till förlusten av 
kulturvärden inom sin egendom men i många länder innebär t.ex. ett byggnadslov att 
existerande byggnader kan rivas. Bara för att en viss byggnad råkar ingå i en förteckning 
av värdefulla byggnader och om man på grund av en sådan inventering beslutar att förbjuda 
ekonomiskt nyttjande av byggnaden, vore detta en situation där ersättningsplikt bör utgå, 
givetvis om rättsordningens förutsättningar annars uppfylls. I ett annat läge kan man anse 
att byggnadsbehovet kan tillräckligt tillfredsställas exempelvis då den värdefulla byggnaden 
inkorporeras i ett nytt projekt; därvid synes inget betydligt ersättningsbehov uppstå om som 
kompensation på en annan del av fastigheten nytta byggande tilllåts.

Den framtida rättsutvecklingen synes kunna införliva kulturvärnsplikten i 
rättssystemet som en mera fokuserad och allmängiltig princip än vad läget är i dag. Om detta 
skulle medföra aktiva förpliktelser för rättsinnehavarna, bör skyddskriterierna ställas på ett 
entydigt och strikt sätt. Inom denna ram bör man ändå i första linje använda sig av likvärdiga 
och rimliga markplaneringsregler samt anknytande överenskommelser. Tvånget bör vara 
förbehållet undantagsfall, t.ex. då riksintresset inte kan genomföras genom stadsplanering. I 
sådana fall kräver människo- och grundrättigheter i allmänhet att ersättning utgår i fullt värde 
av nettoförlusterna. Om man tolkar de nordiska rättsordningarna i sin  helhet, torde detta redan 
nu vara gällande rätt, även om rättstillämpningen inte ännu har entydigt stadfästs. 

***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved professor Kirsti Strøm Bull, Norge: 

Etter koreferentens innlegg som ble kommentert av referenten, tok følgende ordet fra salen:
Skuli Magnusson, dommer, Island, Ditlev Tamm, professor, Danmark, Karin Bruzelius, 

høyesterettsdommer, Norge, Ole Knut Løstegaard, Justisdepartementets lovavdeling, Norge, 
Matti Niemivuo, professor em., Finland.

Kommentarene fra salen hadde gjerne form av spørsmål til referent og koreferent. En 
kommentar gjaldt domstolskontroll ved fredningsvedtak og et spørsmål gjaldt forvaltning av 
fredete samiske kulturminner i Norge og Finland. Størst oppmerksomhet fikk spørsmålet om 
erstatning og om eierens plikter ved fredning. Referenten, riksarkivar Jørn Holme, ønsket at 
han i høyere grad kunne ha med et løfte om økonomisk tilskudd når han går til fredningssak. 
Norge har i dag de strengeste reglene i Norden når det gjelder kompensasjon til eiere av fredete 
eiendommer. Innleggene fra referent og koreferent samt spørsmålene etterpå viste behovet for 
en nærmere sammenligning av reglene for kulturminnevern i Norden og hvorfor det i dag er så 
vidt store forskjeller mellom landene. Det ble uttrykt anerkjennelse for at man hadde tatt opp 
temaet kulturminnevern på det 40. nordiske juristmøtet. 


