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P E T E R S C H A N T Z

E N I N T R O D U K T I O N T I L L S J U T E X T E R

Ett mångfasetterat experiment 4





4
Nationalstadsparken instiftades i syfte att främja en hållbar

samhällsutveckling (6:48). Men utvecklas parken i den rikt-

ningen? Hur har de myndigheter som har haft att verkställa

riksdagens beslut agerat? Vilka utvecklingsbehov finns och

vilka lärdomar kan dras? Denna typ av frågeställningar har

stimulerat till de studier som följer och som främst avser föl-

jande områden:

• värdefrågor

• kunskapsunderlag

• lagtolkning

• förvaltning

• lagtillämpning

• rättstillämpning

Texterna har sitt ursprung i ett intresse för frågeställningar

kring tätortsnära grönområdens roll för fysisk aktivitet,

rekreation och välbefinnande, inte minst i relation till en

hållbar utveckling. I kapitel 5 och 8 belyses parken utifrån

dessa perspektiv. I den första texten presenteras även exempel

på planeringsunderlag med bäring på social naturvård, dvs.

vård och utveckling av naturvärden för människans behov. 

Om sakunderlagens betydelse…

Mötet med naturen är parkens mest uppenbara värde för oss
människor. Men denna natur har både påverkats av människan
och påverkat hennes tankar, känslor, ord och gärningar vilket
lett till olika former av kulturella uttryck. Kulturen har därige-
nom vävts samman med naturen och låter sig icke avläsas så
lätt. Den behöver därför en text som får oss att se det som
annars ligger tyst i landskapets minne. 

Vad som anges och vad som inte anges i detta sammanhang,
av vem och i vems intresse blev angelägna frågeställningar när
jag tog del av officiella beskrivningar av kulturvärden från
Stockholms och Solna kommuner. De präglades av ett partiku-
lärt, objektsinriktat förhållningssätt med fokus på materiella
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”{---} ju större kunskap ett samhälle

har om sig självt, och ju mer mångfa-

setterad denna kunskap är, ju mer den

innefattar också andra perspektiv än

de härskande och styrandes, desto

längre livslängd kan det samhället

räkna med {---} En av samhällsveten-

skapernas mest centrala uppgifter blir

att ständigt söka efter det osynliggjor-

da och förnekade i ett samhälle. Just

där kan farorna för ett samhälles

överlevnad befinna sig. Detta medför

också att en sådan forskning kan bli

på kort sikt kontroversiell.”

(Professorn i historia, Ann-Sofie Ohlander i
”Röster om samhällsvetenskap”,

Forskningsrådsnämnden, Utbildnings-
departementet, nr 2, 1997, s. 17-18.)

”En viktig förutsättning för parkens

framtid är {…} att allmänhet och spe-

ciellt de ideella föreningarna även i

fortsättningen värnar om och argu-

menterar för områdets kvaliteter och

kritiskt bevakar myndigheters, fastig-

hetsägares och förvaltares göranden

och låtanden.”

(Länsstyrelsen i Stockholms län, Planenheten.
1996. Samordningsuppdraget om

Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunns-
viken-Djurgården, Rapport 1996:2, s. 5.)

Haga-Brunnsviken sedd
från Tivoliberget vid
Bergshamra.
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kulturlämningar, särskilt hus samt bebyggelsemiljöer (se t.ex. 3).
En mängd andra former av kulturvärden lyste samtidigt med sin
frånvaro. Problemet framstod som kritiskt i relation till: 

• demokratiska processer vid fysisk planering 

• lagstiftningen för nationalstadsparken avsedd att skydda det
historiska landskapets kulturvärden 

• det potentiella värdet av kulturmiljöbeskrivningar för all-
mänheten i andra avseenden 

Den första aspekten kan vidgas till frågan om hur både natur- och
kulturvärden, liksom miljökonsekvenser och illustrationer av pro-
jekt anges i planhandlingar för fysisk planering. Utifrån dessa ska
allmänhet och politiker kunna bilda sig en uppfattning om projekt
inom ramen för den kommunala planprocessen. Om presentationen
är bristfällig riskerar vi att få ett försvårande av de demokratiska
processerna. Om sedan ärendet överklagas kommer ett undermå-
ligt eller i värsta fall missvisande officiellt material utgöra ett
underlag för myndigheternas bedömning av planärendet. Detta
gäller särskilt om länsstyrelsen och regeringen förhåller sig passi-
va till de beskrivningar som kommunerna levererar. Detta har hit-
tills varit praxis. I den sista instansen – Regeringsrätten – riskerar
slutligen ett sådant underlag att leda till problem i rättstillämp-
ningen och risk finns för direkta rättsförluster. 

I figur 1 illustreras olika faktorer och möjligheter vid rätts-
prövning i Regeringsrätten samt underlag för studium av rätts-
tillämpning. Ett fall, t.ex. en detaljplan, skall bedömas. Grunden
är lagen samt den information som når rätten om projektet.
Lagen ska tolkas, informationen värderas och här ställs sökan-
dens underlag mot kommunens. 
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Rättsprövningar skall alltså innefatta, förutom ren lagtolk-
ning, även inslag såsom faktabedömning och bevisvärdering
samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opar-
tiskhet och allas likhet inför lagen (4:23-25, 234).

Hur ska man då hantera brister i sakunderlagen och de pro-
blem som det medför för rättssäkerheten? Det civila samhället
har vad gäller bevisföring ett underläge. De statliga expertorga-
nen inom kultur, natur och friluftsliv sorterar under regeringen
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FIGUR 1. Vid rättsprövning grundas
rättstillämpningen på vissa faktorer,

varav det sakunderlag som når rätten
är en kritisk faktor. För vidare 

förklaring se texten.



och står därmed ej till allmänhetens/sökandens tjänst i denna
typ av situationer. Den enda möjligheten är därför att på andra
sätt visa på sakförhållanden, t.ex. genom yttranden från obero-
ende experter.

Rätten har ej expertkunskap i frågor om t.ex. natur, kultur
samt friluftsliv och har därmed svårt att värdera yttranden från
sakkunniga. Likväl ska den göra en faktabedömning och bevis-
värdering. Till stöd för kvalificering av sakfrågan finns förvalt-
ningsprocesslagen (2): 

Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vid behov

anvisar rätten hur  utredningen bör kompletteras. Överflödig utredning får avvi-

sas. (8 §)

Regeringsrättens undersökningsplikt i relation till denna para-
graf  begränsas i rättsprövningslagens 1 § och 3 §. Där anges att
sökanden skall ange på vilket sätt som avgörandet i ärendet stri-
der mot någon rättsregel samt vilka omständigheter han vill
åberopa till stöd för detta (5:2, 9-10, 13). Rätten har, med stöd
av förvaltningsprocesslagens 24 §, emellertid möjlighet att
hämta in yttranden om den icke anser sig själv kunna bedöma
själva sakfrågan: 

Rätten får inhämta yttrande över fråga, som kräver särskild sakkunskap, från

myndighet, tjänsteman eller den, som eljest har att gå till handa med yttrande i

ämnet, eller anlita annan sakkunnig i frågan. (24 §)

I praktiken verkar dock denna möjlighet nyttjas mycket restrik-
tivt, varför sakunderlagen från kommunen och sökanden och
värderingen av dessa blir avgörande. Det är alltså bl.a. därför
som flera av studierna fokuserar på innehåll och kvalitet i kom-
munernas beskrivningar av främst kulturvärden men även av
naturvärden, miljökonsekvenser och illustrationer av projekt. 

Jag menar slutligen att det också av andra skäl är angeläget
att beskrivningar av natur- och kulturvärden inte står för ett
brus utan har karaktären av information som är väl strukturerad
och ger förståelse för helheter och sammanhang. Om de gör det
kan de underlätta en förankring i tid och rum och bidra till att
skapa en begriplighet av vår omvärld. Och det är en viktig kom-
ponent för att skapa en känsla av sammanhang, vilket anses
vara en faktor av värde för att stärka hälsan (1).

….och brister som ledde till studier

Det var mot denna bakgrund och brister i beskrivningarna av
det historiska landskapets kulturvärden som kapitel 6 skrevs.
Denna text, liksom den efterföljande fallstudien av kulturvärden
knutna till tre friluftsgravar, har ett holistiskt förhållningssätt
till begreppet kulturmiljö och bygger på ett konsekvent sökande
efter immateriella värden. Detta är ett avgörande annorlunda
angreppssätt jämfört med tidigare, och väsentligen fortfarande,
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gällande beskrivningar från de båda kommunerna. 
De texter som sedan följer fördjupar och breddar dessa per-

spektiv. De belyser allmänna och specifika problembilder och
utvecklingsmöjligheter vad gäller kunskapsunderlag kring kul-
turvärden (kapitel 8-9), analyserar olika begrepp med koppling
till lagstiftningen för nationalstadsparken, samt ger en ram för
analys av människans relation till landskap (kapitel 8). 

Vidare granskas kulturmiljöbeskrivningar knutna till två
detaljplaner (kapitel 9) samt de rättsprövningar i Regerings-
rätten som dessa planer blev föremål för (kapitel 10). I den
sistnämnda texten, vars fokus bl.a. ligger på giltighet och tillför-
litlighet i rättstillämpningen, behandlas även frågor om natur-
värden, biologisk mångfald och miljökonsekvensbeskrivningar. 

En sjunde text kompletterar tidigare studier med en analys
av tre andra rättsfall i Regeringsrätten samt en bedömning av
kommunernas och länsstyrelsens förvaltningsmässiga tillämp-
ning av lagen och möjliga långsiktiga konsekvenser av hittillsva-
rande lag- och rättstillämpning. Främst i avslutningarna till
kapitel 10 och 11 ges förslag till strukturella förändringar för
att råda bot på de problembilder som studierna redovisar. 

kapitel 5-10 kan läsas som fristående texter, medan kapitel 11

knyter direkt an till kapitel 10 och även i viss mån till
kapitel 9, utan att upprepa dessa texters bakgrund, resultat och
slutsatser. 

Avslutningsvis vill jag…

tacka dem som har bidragit till texternas utveckling. Bengt
Hamdahls granskning av texterna kring rättstillämpning har jag
särskilt värdesatt. Flera av studierna har tidigare publicerats i
Riksantikvarieämbetets tidskrift Kulturmiljövård, men har
utvecklats när de nu ges ut i samlad form. Slutligen skall nämnas
att jag har haft förtroendeuppdrag i ideella organisationer som
följt utvecklingen inom nationalstadsparken. Kravet på saklighet
i de studier som följer har varit desto mer angeläget att uppfylla. 
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