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Sammanfattande resultat
D en kommunala översiktsplanen (Ö P) är ett övergripande dokument för en kommun där
den fysiska miljön och landskapet som helhet vägs in eller är utgångspunkten får planeringen på ett naturligt sätt. Där tas dessutom mellankommunala hänsyn. ÖP fu ngerar vägledande för kommunernas detaljplanearbeten och därmed kan helhetsperspektivet följa
genom planprocessen från en övergripande nivå till detaljnivå. ÖP kan spela en viktig roll
för implementeringen av den europeiska landskapskonventionen (ELC).
Våra resultat visar att landskapsbegreppet används på en mängd olika sätt. I nuläget finns
därför ingen grund får att själva ordet landskap, som är det centrala begreppet i ELC, per
automatik kommer att vara till hj älp i implementeringen i svenska kommuner. Vår slutsats
är &~rför att ett o mfa ttande arbete behövs för att skapa en medvetenhet om ELC i Ö P-
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processer runt om i landet. De olika betydelser som ordet landskap kan anta i ÖP behöver
diskuteras i syfte att skapa acceptans för begreppets mångfald. Ingenting i våra studier tyder
på att man bör eftersträva entydighet i begreppet landskap. Däremot ser vi det som önskv;irt i ÖP med en förklaring av ordet inledningsvis och därefter i anslutning till vatje gång
som ordet används med en ny innebörd, så att planförfattarna på ett naturligt och medvetet
sätt kan växla betydelse i dokumentet och läsaren enkelt kan följa omdefinieringama. Med
hjälp av en medveten begreppsanv;indning är det möjligt att visa hur man relaterar sammanhanget till ELC. Det krävs en medvetenhet om ELC hos planförfattarna för att på
detta sätt underlätta implementeringen.

Bakgrund och syfte med projektet
Den europeiska landskapskonventionen (ELC) undertecknades av Europarådets ministerkonferens i Florens, Italien den 20 oktober 2000 (Europarådet, 2000). Men redan 1983
utformade Europarådet en deklaration om europeisk regionplanering där följande kan
återfinnas: "särskild uppmärksamhet bör riktas mot områden med stor naturskönhet,
värdefullt kulturarv och arkitektoniska värden (European regionallspatial planning charter,
1985)." ELC kräver att det enskilda landet inför strategier och åtgärder för att v~irna,
planlägga och förvalta landskapet. Det innebär att landskapet har blivit ett överordnat
politiskt mål sett i ett internationellt sammanhang. (Bruun, 2009). Sverige ratificerade ELC
den 5 januari 2011 och den trädde i kraft den 1 maj samma år. Som en följd av detta bör
den kommunala planeringen beakta denna konvention i förekommande planprocesser,
exempelvis den kommunala översiktsplanen.
Den kommunala översiktsplaneringen upplever för närvarande något av renässans i
Sverige. För att stimulera planeringen för vindkraft anslog regeringen under perioden
2007-2010 110 miljoner till stöd. När föreliggande projekt startade hade ca 200 kommuner och ungef:ir hälften av landets länsstyrelser fatt stöd för bland annat översiktlig planering för vindkraft och för landskapsanalyser i samband med detta. Följaktligen upplever vi
en synkron aktivitet inom kommunal översiktsplanering som inte har sin motsvarighet
se<bn slutet av 1980-talet vid införandet av plan- och bygglagens regler om kommuntäckande översiktsplaner (ÖP). Planeringsfrågor som rör vindkraft hanteras i många fall som
tillägg till ÖP, och inför projektstart under 2009-2010 hade även ca 15 kommunomf:1ttande ÖP antagits varav flera av dem behandlar vindkraft.
Vindkraften har aktualiserat nya fr~'lgeställningar om produktionslandskap och samband
mellan landskapets förvaltning, landsbygdsutveckling och om delaktighet i utvecklingen av
landskapet. Förutsättningar finns att utforma dessa frågor i översiktsplaneringen. Ett antal
kommuner har sökt planeringsstöd för att särskilt hantera landskap i översiktsplaneringen,
till exempel i fonn av landskapsanalyser. Boverket har också, tillsammans med bland annat
Riksantikvarieämbetet (Raä), gett ut vägledning kring analys av landskapet i samband med
planering för vindkraft (Boverket, 2009).
Landskap, betraktat med utgångspunkt från ELC, aktualiserar också frågan om samspel
mellan lokal och regional nivå. Från en nyligen genomförd studie vid MKB-centntm SLU
vet vi att ett antal kommuner har samarbetat med sina grannkommuner kring landskapsfrågorna (Sandström et al. 2010). Under 2006-2007 har även sju län i ett pilotprojekt utvecklat regionala landskapsstrategier (Naturvårdsverket, 2008) . För 2010 fånns ett uppdrag till
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samtliga länsstyrelser om landskapsstrategier for biologisk mångfald, ett uppdrag som åtminstone till del tar stöd i ELC (Naturvårdsverket, 2009).
Syftet med denna studie är att bedöma vilken roll den kommunala översiktsplaneringen
kan spela vid en implementering av ELC. Detta genom studier av hur begreppet landskap
hanteras och tolkas i den kommunala översiktsplaneringen. Denna typ av planering är en
av de tillämpningar som Raä identifierar som viktiga for att utveckla landskapspolitik. ELC
påverkar redan idag planeringspraktiken, till exempel inom översiktsplaneringen for vindkraft. Denna studie av hur landskapet hanteras i översiktsplaneringen syftar därfor till att
lyfta fram erfarenheter vid implementeringen av ELC.

Kortfattad teori- och metoddiskussion
I den svenska plan- och bygglagen används begreppet landskap i formuleringar som "stadsoch landskapsbild" eller "stads- och landskapsmiljö". Om begreppsparet "stads- och landskapsbild" tolkas som motsatspar kommer landskap att betyda landsbygdens och/eller vildmarkens landskap. Vi far då en gränsdragningsproblematik i övergången mellan stad och
land. Om begreppsparet "stads- och landskapsbild" tolkas överlappande (ej dikotomiskt,
men inkluderande) så att stad är en delmängd i landskap, uppstår inte motsvarande gränsdragningsproblematik. Det naturliga är då att betrakta stad som en tät agglomeration i ett
vidare landskap. Det som talar for en sådan tolkning är exempelvis användningen av begreppet stadslandskap, dvs. ett inordnat landskapsavsnitt i ett större territorium.
I miljöbalken används begreppet landsbygdslandskap vid sidan av begreppet bebyggelse
vilket visar på en distinktion mellan dessa begrepp Uämfor .Lagtolken, 2006:36). Inom
landskapsarkitektur och kulturgeografi ses landskapet som något mer än enbart det fysiska,
vilket innebär att landskapet är mer än det visuella: det är bärare av de foreställningar som
kan upplevas i landskapet (e.,(!. Sjögren, 2004). Det senare kan uppfattas som ligga i linje
med definitionen av landskap i ELC. Vissa forskare uppfattar att betydelsen av begreppet
landskap har blivit vidare än tidigare synsätt, att det är en visuell vy eller ett panorama av
naturskön miljö (Scazzosi, 2004). Följaktligen finns här en viss diskrepans mellan svenska
lagregler och E.LC vilket kan innebära att begreppet landskap tolkas olika beroende på
vilken utgångspunkt man väljer Qämfor Bell, 1999). En viktig utgångspunkt är att
ekonomisk tillväxt och omsorg om landskapet går hand i hand (Riksantikvarieämbetet,
2008).
Vid implementeringen av ELC i Sverige kan det därfor krävas en delvis ny syn på
landskapet i t ex den kommunala översiktliga planeringen: Vi menar att planeringen for
vindbmk ställer nya eller delvis annorlunda krav på den översiktliga planeringens hantering
av landskapet eftersom denna energiform genererar så påtagliga forändringar av
landskapskaraktären på både lokal, regional men även nationell nivå. Därfor används
översiktlig planering for vindkraft som ett av studieobjekten i detta projekt.
Metod
En granskning genomfordes av utställda eller antagna kommunala översiktsplaner, eller
tillägg till kommunala översiktsplaner med fokus på vindkraft. Totale granskades 20 planer,
tio kommuntäckande ÖP och tio tillägg på temat vindkraft, och urvalet gjordes till-
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sammans med Raä och Boverket. Urvalet hade en jämn spridning över landet for att innehålla olika landskapstyper och planerna var antagna tidigast 2005.
Dokumentstudierna genomfordes i tre delar. Vi angrep frågan om vad som planfotfattama lade i begreppet landskap genom 1) att studera det sammanhang där ordet landskap
används forsta gången i huvuddokumenten, 2) att kartlägga alla former av ordet landskap
som används i huvuddokumenten och vi jämförde detta med 3) att kardägga alla former av
ordet i ELC.
Med utgångspunkt från de 20 planerna valdes sedan fem kommuner ut som studerades
mer ingående genom att tjänstemän som varit involverade i planeringsprocessen
intervjuades. Intervjuundersökningarna syftade till att kvalitetssäkra dokumentstudierna så
att misstolkningar av dokumenten kunde undvikas och att en fördjupad förståelse av dem
kunde erhållas. Val av kommuner for intervjuer gjordes i samarbete med Raä och
urvalskriterier var att den aktuella kommunen hade ett utvecklat mellankommunalt
samarbete eller hade utvecklat en landskapsanalys som planeringsunderlag. En
semistmkturerad intervju enligt en intervjumatris genomfordes i respektive kommun
genom att tjänstemän besöktes på deras arbetsplatser. Detta for att t ex i högre grad kunna
ta del av arbetsmaterial, underlag mm som användes i planeringsprocessen. Exempel på
övergripande frågor som ställdes var:
• Hanterar planen landskapsbegreppet?
• Vilka aspekter av landskapet analyserades?
• Förhåller sig planen till kulturmiljön och identifierade kulturella värden?
• Hur relateras kulturmiljöer till resterande landskap?
• Om planen behandlar vindkraftsutbyggnad: Hur analyserades relationen till
landskapet?

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
ÖP är ett övergripande dokument för en kommun där den fYsiska miljön och landskapet
som helhet vägs in eller är utgångspunkten for planeringen på ett naturligt sätt. Där tas
dessutom mellankommunala hänsyn. ÖP fungerar vägledande for kommunernas detaljplanearbeten och därmed kan helhetsperspektivet fo~ja genom planprocessen från en övergripande nivå till detaljnivå. På detta sätt har ÖP forutsättningar att spela en viktig roll for
implementeringen av ELC.
Våra resultat pekar på att landskapsbegreppet används på en mängd olika sätt. I nuläget
finns därfor ingen grund for att själva ordet landskap, som är det centrala begreppet i ELC,
per automatik kommer att vara till hjälp i implementeringen i svenska kommuner. Inga
justeringar i lagtexten med anledning av införandet av ELC kommer att ske. Vår slutsats är
därfor att ett omfattande arbete behövs for att skapa en medvetenhet om ELC i ÖP-processer runt om i landet. De olika betydelser som ordet landskap kan anta behöver diskuteras i syfte att skapa acceptans for begreppets mångfald. Ingenting i våra studier tyder på att
begreppet landskap bör eller kan göras entydigt. Däremot ser vi det som önskvärt i Ö P
med en förklaring av ordet inledningsvis och därefter i anslutning till varje gång som ordet
används med en ny innebörd, så att planförfattarna på ett naturligt och medvetet sätt kan
växla betydelse i dokumentet och läsaren enkelt kan följa omdefinieringarna. Med hjälp av
en medveten begreppsanvändning är det möjligt att visa hur man relaterar sammanhanget
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till ELC. Det krävs därfor kunskaper om ELC hos planforfattarna for att på detta sätt underlätta implementeringen.
l vårt sample om 20 Ö P fann vi 119 ord som innehöll ordet landskap på något sätt. Ur
detta identifierade vi tre huvudsakliga användningsområden för ordet landskap:
1.
Policy
2.
Process
3.
Karaktärisering
På policynivå användes landskapsbegreppen på ett sätt som svarade mot 11arfor någonting
bör övervägas (exempelvis övergripande begrepp så som helhetsvärde hos landskapet,
landskapsstrukturer, landskapsklassificering, landskapsförändring). Såväl ELC som Ö P innehöll begrepp på denna nivå. Processnivån gällde planeringsprocessen i vid bemärkelse
och begreppen där svarade mot /mr någonting kan uppnås (exempelvis juridiska begrepp,
planeringsbegrepp, strategiska begrepp). Såväl ELC som ÖP innehöll begrepp även på
denna nivå. Slutligen identifierade vi den nivå som vi kallar karaktärisering. Den innehåller
en mängd ord som beskriver landskapet och de fenomen som står i fokus for planeringen,
dvs. denna grupp av landskapsbegrepp svarar mot vad, eller vilka kvaliteterna är, som planeringen (på policy eller processnivå) forhåller sig till. Endast vårt sample om ÖP innehöll
denna nivå. Landskapsbegreppet används således på ett konkretare sätt i ÖP än i ELC.
De tre begreppsnivåerna är en sortering av de 119 orden som vi fann i vårt sample.
Dessa tre nivåer kunde vi uttolka genom en stegvis kategorisering. Vi fann begrepp som
visade på generella och överordnade perspektiv på landskapet, på olika faser av planeringsprocessen, på den historiska dimensionen av landskapet, på olika användares upplevelseperspektiv, på markanvändning, på naturgeografiska fenomen, på skalrelaterade frågor om
landskapet, och slutligen på lokala platsnamn. Vi föreslår att de tre begreppsnivåerna som vi
identifierade kan fungera som ett ramverk for alla dessa kategorier, för att göra komplexiteten i begreppsanvändningen hanterbar. Med hjälp av de tre nivåerna kan de komplexa
frågorna om implementeringen av ELC genom ÖP successivt introduceras. Resultaten från
de kompletterande intervjuerna har vi valt att presentera separat i bilaga 1.
Före)jggande projekt var en begränsad studie av pilotkaraktär. En ansökan om utökat
eller nytt projekt har utarbetats kring angränsande frågeställningar, men inte beviljats. Där
har vi pekat på frågeställninga r som vi finner angelägna att gå vidare med. Dessutom ser vi
att man i vidare studier även bör ta in kringdokumenten till ÖP, exempelvis miljöbedömningen, samrådsredogörelsen och landskapsanalysen. Miljöbedömnjngarnas och landskapsanalysernas relevans i relation till såväl ELC som landskapsbegreppen är uppenbar. Men vi
vill även lyfta fram betydelsen av samrådsredogörelsen for implementeringen av ELC. I
samrådsredogörelsen finns Länsstyrelsens utlåtande till kommunernas samrådshandlingar
angående ÖP. Länsstyrelserna är härigenom en viktig kanal for att tillgodose statens
intressen i uttolknjngen av ELC. Det är därfor viktigt att uppmärksamma Länsstyrelserna,
exempelvis deras kulturmiljöenheter eller motsvarande, på möjligheten och ansvaret får att
stödja R aä med implementering av ELC. Vidare forskning kan exempelvis studera hur
Länsstyrelserna arbetar med utlåtanden om ÖP, vilka direktiv eller riktlinjer de har att forhålla sig till och hur utfallet blir.
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Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare forskning inom området
I flera europeiska länder började ELC gälla redan år 2000. Forskning på europeisk nivå om
ELC i allmänhet har bedrivits sedan dess. Viktiga nätverk utgör bland annat Uniscape
(http://www.uniscape.eu) och ECLAS (http://eclas.org). Införandet av ELC i Sverige
har varit på gång under ett antal år, men startade först 2011. Forskningen om svenska forhållanden i relation till ELC har därfor pågått under en kortare period än i de delar av
Europa där konventionen ratificerades tidigare.
Ö versiktsplan infordes som begrepp i svensk lagstiftning redan år 1987. Forskningen
angående översiktsplanering i allmänhet är därför omfattande, men när det gäller potentialen hos de svenska kommunernas översiktsplaner för implementeringen av ELC står
mycket lite att finna eftersom frågeställningen är ny. Vi hade gärna tagit del av en översikt
av hur motsvarigheten till ÖP har fungerat i andra länder d;ir ELC ratificerats. Någon sådan översikt har vi inte stött på och inte heller haft resurser att genomfora inom projektet.

Resultatets relevans för kulturmiljön,
kulturarvet och kulturmiljöarbetet
D en europeiska landskapskonventionen (ELC) betonar hur vi människor upplever landskapet och lyfter fram landskapets sociala betydelse. Den understryker vikten av att människor kan delta aktivt i värdering och forvalening av landskapet.
Landskap innehåller flera viktiga beståndsdelar och särdrag som tillsammans ger människor upplevelser. Det kulturella arvet och landskapets identitet som man som individ känner sig hemmastadd i är viktiga beståndsdelar i vardagslivet. Landskapskonventionen definierar landskap som "ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär
är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/ eller mänskliga faktorer."
Landskapskonventionen betonar alltså hur vi människor upplever landskapet och lyfter
fram landskapets sociala betydelse. Den understryker vikten av att människor kan delta
aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. Vindkraften medför en påtaglig för;indring

av landskapet. Detta aktualiserar landskapet som en tillväxtarena, en forändring från det
muskeldrivna landskapet till det mer biobränsledrivna som vindkraften är en del i. Det
kulturlandskap som man är van vid kommer genom vindkraften ra nya landmärken som
förändrar landskapskaraktären. Vindkraft är ett bra exempel på ett for vår tid nytt sätt att
nyttia landskapet, vilket ställer andra krav på den översiktliga planeringen och på kulturmiljöarbetet. Översiktlig planering for vindkraft innebär att landskapet bör ses än mer holistiskt eftersom denna energiform medfor många sekundära och kumulativa effekter. Vid
sidan av vindbmk involverar översiktsplaneprocesserna i de svenska kommunerna hela
samhällets avtryck i landskapen med bred relevans for exempelvis kulturmiljön, kulturarvet
och kultt1rn1iljöarbetet.

Kvarstående arbetsinsatser - manusinlämning, publicering
Vi befinner oss i slutskedet av att fårdigställa manus till vetenskaplig artikel.
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Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Resultatet sprids på följ ande sätt:
• En vetenskaplig artikel i en internationell tidskrift
• En sam manfattning läggs ut på institutionen för stad och lands hemsida
• Användas i undervisningen på utbildningen får landskapsarkitekter och andra
kurser som ges vid institutionen får stad och land, SLU
• Publiceras i MKB-centrums nyhetsbrev till cirka 1 600 tjänstemän inom
kommuner, länsstyrelser och konsultföretag
• Denna rapport till Riksantikvarieämbetet
• Ett seminarium på Riksantikvarieämbetet (februari 2012)
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Bilaga 1. Intervjuer med kommunala tjänstemän
Denna intervjustudie ska betraktas som komplement till dokumentstudierna redovisade i bilaga l.
studien behandlar översiktsplaner eller tillägg till översiktsplaner som antagits mellan åren 2005 och
2010, det vill säga innan den europeiska landskapskonventionen trädde i kraft i Sverige. Ur planer
antagna inom detta tidsintervall valdes fem kommuner som studerades mer ingående genom att
tjänstemän som varit involverade i planeringsprocessen intervjuades. Valet av kommunerna gjordes i
samarbete med Riksantikvarieämbetet och urvalskriterier var t ex att kommunen skulle ha ett
utvecklat mellankommunalt samarbete eller hade utvecklat en landskapsanalys som
planeringsunderlag. Intervjuerna genomfördes i respektive kommun genom besök hos
tjänstemannen på dennes arbetsplats. Detta för att t ex i högre grad kunna ta del av arbetsmaterial,
underlag mm som användes i planeringsprocessen.

Urval av kommuner
De utvalda kommunerna var resultatet av ett strategiskt urval bestående av kommuntäckande
översiktsplaner (två kommuner), tillägg till översiktsplaner med fokus på vindkraft (2) och ett
exempel på mellankommunalt samarbete med en gemensam översiktsplan i två kommuner. De två
kommuntäckande översiktsplanerna gällde Örebro och Helsingborg och de två med tillägg till
översiktsplaner med fokus på vindkraft gällde Sollefteå och Tanum. Exemplet på mellankommunalt
samarbete på gemensam översiktsplan gällde Linköping och Norrköping. De har tagit fram en
gemensam översiktsplan över dessa städer som även omfattar området mellan dessa städer. Urvalet
av kommuner gjordes med utgångspunkt från dels de kriterier som nämnts ovan, dels geografiska
aspekter samt att kommunen tagit hänsyn till särskilda värden som finns inom kommunen, till
exempel världsarv. Ett annat kriterium var att all~ planer skulle vara antagna efter år 2005. Här har vi
ett undantag, Tanums kommun, vars plan inte är antagen på grund av att den överklagats men enligt
kommunen så tillämpas den ändå i brist på annat.

Genomförandet av intervjuerna
Två kommunala tjänstemän intervjuades tillsammans i respektive utvald kommun . Intervjuerna som
genomfördes var semistrukturerade, spelades in och följde en i förväg utarbetad matris (bilaga 3).
Matrisen bestod av fyra huvudfrågor med delfrågor under respektive rubrik. Delfrågorna fungerade
främst som stöd för intervjuaren och ställdes endast om respondentens svar inte täckte in dessa
frågor. Intervjuerna genomfördes mellan den 8 juni och den 18 augusti 2011 och varje tillfälle varade
cirka 1,5 timme. Innan intervjutillfället så skickades ett brev till respektive kommuns officiella epostadress med förfrågan om intervju av två tjänstemän som varit involverade i arbetet med att ta
fram kommunens översiktsplan (bilaga 4). Det innebar att respektive kommun va lde vilka två
tjänstemän som skulle intervjuas. De tjänstetitlar som respondenterna hade var kommunarkitekt,
planerare, kommunekolog, landskapsarkitekt och planchef. De utbildningar som respondenterna
hade var arkitekt, naturvetare, civilingenjör med inriktning lantmätare, landskapsarkitekt och
jägmästare. Samma person (Sandström) genomförde alla intervjurena.

Resultat
Här redovisas resultatet av intervjuerna. Resultatet följer intervjumatrisen (se bilaga 3).

Hanterar planen landskapsbegreppet?
Gemensamt för de intervjuade tjänstemännen vid kommunerna är att de anser att landskapet är
viktigt att beakta i planarbetet. Emellertid ger ingen av de fem översiktsplanerna någon definition på
vad som menas med begreppet landskap. Vid Örebro kommun säger man att " landskap finns lite här
och var i planen men inte så vi samlat det och diskuterat det på ett ställe eller tagit ställning till
landskapet". Detta citat kan sägas vara belysande för alla de kommuner där intervjuer genomfördes.
l vår följande redovisning använder vi utsagorna från de intervjuade tjänstemännen som om de
representerade respektive kommun.
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Kommunernas synsätt på landskapet
Kommunernas synsätt på hur landskapet ska beaktas i planen skiljer sig åt. Örebro har gjort en grov
indelning av kommunen i olika typer av landskap exempelvis Hjälmarelandskapet eller
jordbrukslandskapet. Denna kommun betonar det tätortsnära landskapet som viktigt eftersom "det
är där som de flesta bor''. Vidare menar Örebro att "Vi tänker ofta stora områden men vi har ju också
vardagslandskapet vilket kan vara t ex en park. Det har smugit sig in mycket om landskap men ingen
har direkt jobbat med landskap, kanske det om värdefulla områden som rekreation i Kilsbergen,
alltså fokus på rekreation, vilket grundat sig på tjänstemännens kunskaper och loka lkännedom,
kunskaper som reda n fanns på kontoret".
Sollefteå har på liknande sätt identifierat olika typer av karakteristiska landskap som förekommer i
kommunen, till exempel älvlandskap och skogslandskap. Tanums kommun lägger på grund av sitt
världsarv stor vikt vid landskapet och tar som exempel upp vindkraftsverk och att dessa inte tillåts
placeras i vissa områden. Kommunen har också tagit ställning till hur landskapet ska upplevas från
havet. Den Bohuslänska landskapskaraktären ska behållas och inte störas av stora vindkraftsverk när
man kommer med båt. Linköping/Norrköping angav att de "inte jobbat specifikt med landskapet i
denna plan men att detta kommer att beaktas i den delen som behandlar landsbygden där också en
landskapsanalys planeras". Detta kan tolkas som att de i sitt planarbete inte ser urbana områden som
ett landskap utan att det endast är landsbygden som utgör landskap.

Finns mer underlag än vad som redovisas i planen?
De underlag som kommunerna utgått ifrån i sitt pla narbete visade sig vara mycket likartat. Det
handlar om tidigare framtagna planer och program som exempelvis naturvårdsprogram,
kulturvårdsprogram (om sådant fanns) samt förekommande översiktsplaner. Några av kommunerna
menade att de hade alltför gamla kulturvårdsprogram och har i planarbetet äskat medel t ill
revidering av detta. På frågan om det finns mer planeringsunderlag än vad som framkommer i den
antagna översiktsplanen så var det tre kommuner som visade på sådana vid intervjutillfället Det som
då presenterades var kartunderlag eller utredningar som exempelvis behandlade beräkningar av
framtida trafikökningar eller liknande dokument. Sollefteå kommun presenterade en serie häften,
Vägar till kulturskatter i Sollefteå, samt en bok i ämnet som tagits fram som ett led i
översiktsplanearbetet. Respondenterna menade att utredningar eller kartmaterial ses som
arbetsmaterial och därför redovisas de inte i planen. Det underlag i form av rapporter, program eller
liknande som kommunen tagit fram utöver planen är offentliga handlingar och f inns dä rmed
tillgängl igt för den intresserade.
Några av kommunerna är kritiska till Energimyndighetens utredning om riksintressen för vind bruk.
De menar att den bara "damp ner'' och att det kändes som ett steg tillbaka avseende dialog och
samråd mellan kommunen och en central myndighet. Remisstiden var kort vilket innebar att ärendet
inte fick den tid som krävdes för tillräcklig lokal förankring. Följaktligen uppstod i vissa fall konflikter
mellan olika intressen, i några fall till och med mellan olika riksintressen, vilket medförde att vindbruk
oftast fick stå t illbaka till förmån för annat. Ett exempel är i Örebro där politiken tog ställning mot
vindbruk i de riksintressen som finns i Hjälmaren. Där står två motstående riksintressen emot
varandra: friluftsliv och vindbruk. Flera respondenter menade att ett vindkraftverk är så påtagligt
inslag i landskapet som i de f lesta fall syns på långa avstånd vilket innebär att de krävs noggrann
planering för att finna områden dä r vindbruk kan t illåtas utan att skap alltför stora konflikter med
andra intressen.

Kännedom om europeiska landskapskonventionen
Tre av kommunerna kände till den europeiska landskapskonventionen (ELC) medan de övriga två inte
alls kände till den. Möjligen kan andra tjänstemän på dessa kommuner ha haft kännedom. En av de
kommuner, Helsingborg, som kände till ELC hade också haft frågan "Hur kommer den [konventionen]
att landa?" med sig i sitt arbete med översiktsplanen. Sollefteå och Linköping/Norrköping, har enligt
utsago försökt beakta ELC i översiktsplanen genom att betona landskapets upplevelsevärden.
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Linköping/Norrköping menar att "vi har en stark koppling till upplevelsevärden bland annat för att
skapa attraktivt boende".

Samrådsförfarandet
Angående samrådsförfarandet menade alla kommunerna att de har ett väl utvecklat och ambitiöst
samrådsförfarande i sitt översiktsplanarbete. Exempel som gavs var öppet-hus-kvällar, omfattande
remissförfarande, mobil informationslokal som ställdes upp på 20 olika platser dit invånare kunde
komma och föra fram sina synpunkter på planen, god dialog med organisationer som LRF,
hembygdsföreningar, energibolag med flera. Ingen av kommunerna med kommuntäckande
översiktsplaner uppgav att sam rådsprocessen givit något särskilt om just landskapet. Däremot de
kommuner so m arbetade med översiktsplaner med fokus på vindkraft menade att synpunkter på
vindkraften i landskapet var vanliga inslag i samrådsprocessen. De kommuner som kände till ELC
menade att de i linje med konventionen redan har en utvecklad medborgardialog i enlighet med den
svenska lagstiftningen. För övrigt så betonades "naturligtvis" grannkommunerna som v ikt iga
samrådspartners.

Förhåller sig planen till landskapet?
Under denna rubrik var det svårt att få entydiga svar från respondenterna. Det som framkom var att
kommunerna lyfte fram rekreation, friluftsliv och naturupplevelser som viktiga delar vid upplevelser
av landskapet och därmed blir landskapet bärare av föreställningar som kan upplevas där. Även
landskapets kulturvärden lyftes fram i detta sammanhang. En kommun, Helsingborg, anger att de
ämnar revidera naturvårds- respektive kulturvårdsprogram och samtidigt slå ihop dem till ett
gemensamt program. l Linkö ping/Norrköpings fall så identifierades vilka likheter respektive skillnader
som förekommer mellan de två städerna. Härvid framkom exempelvis att Norrköping har nära till
havet och också en hamn medan Linköping är en gammal handelsplats med traditioner i handel som
följer med detta. Vidare har Linköping ett värdefullt ekla ndskap som saknar motsvarighet i
Norrköping medan den senare har andra kva liteter som inte Linköping har. På så sätt identifierades
likheter och skillnader och dessa presenterades sedan som exempel på hur de båda städerna
kompletterar varandra och därmed vinner båda kommunerna på ett utvecklat samarbete.
Angående värdefulla miljöer i landskapet så refererar kommunerna främst t ill riksintressen . Särskilt
en kommun, Örebro, ansåg att gamla riksintressen bör ses över, det vill säga nya värdegrunder
kanske ger ändrade gränser för dessa.

Analyseras landskapet och påverkan på landskapet?
Under denna fråga framkom tre olika arbetsmodeller som tillämpats i översiktsplanea rbetet.

Negativ planeringsmodell
En arbetsmodell som Tanums kommun använde var ett slags "negativ p lanering" vilket innebar att
planerarna började med att "ta bort alla områden med starka allmänna intressen" samt riksintressen.
Motiveringen till detta var "att uppnå så heltäckande underlag som möjligt avseende de olika
intressen och intressegrupper vi har i kommunen". Målet var att vi i så hög grad som möjligt skulle
försöka beakta dessa intressen, svarar en av informanterna. Trots detta så överklagades vår
vindkraftsplan så "det är inte lätt att tillgodose alla".

Konsultmodell
En annan arbetsmodell var att kommunen (Linköping/Norrköping) anlitade en konsult som gjorde
större delen av översiktsplanen. "Vanligtvis gör vi dessa planer själva medan konsulter anlitas för
detalj planer men i detta fall gj orde vi ett undantag". Ett viktigt motiv att kommunerna Linköping och
Norrköping gick samman och tog fram en gemensam översiktsplan för tätorterna inklusive området
mellan dessa var att gemensamt försöka öka sin attraktionskraft avseende etablering av företag och
befolkningstillväxt. De menade också att det var v iktigt att hå lla en hög beredskap i planarbetet för
att "inte vara någon stoppklots" för nationell eller regional utveckling, till exempel om ett nationellt
beslut kommer om att bygga j ärnväg för höghastighetståg mellan Stockholm och södra Sverige.
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Arbetsgruppmodell
En tredje arbetsmodell som Örebro tillämpade var att i startskedet tillsätta fyra grupper som
ansvarade för olika teman, natur, boende, infrastruktur och näringsliv. Därefter bildades nya grupper
vilka arbetade geografiskt. Parallellt med dessa arbetade en grupp med miljöbedömningen av
planen. Under arbetets gång fanns en arbetsgrupp som ansvarade för grupperna, en politisk
styrgrupp samt en referensgrupp bestående av högre tjänstemän. Processen fungerade mycket bra
med det tillägget att den polit iska styrgruppen ville ha en något långsammare arbetsprocess än
tjänstemännen för att på så sätt uppnå så bra beslutsunderlag som möjligt.

Kontakter med myndigheter
Alla kommuner hade sedvanlig kontakt med respektive länsstyrelse i deras planprocess. Några
nämner även Banverket, Luftfartsverket och Trafikverket som viktiga myndigheter. Ingen nämner
däremot Riksantikvarieämbetet medan flera kommuner har använt Boverkets publikationer i sitt
planarbete.

Underlag
Angående underlag som kommunerna utgick ifrån så grundar sig vissa kommuner på tjänstemäns
lokalkännedom. Örebro är ett exempel på detta och där menar man att "det mesta bygger på
erfarenhet men en del analyser har vi gjort". Det innebär att i diskussionerna om planeringen för
exempelvis vindkraft så behandlades systematiskt olika delar av kommunen om lämpligheten för
eventuell vindkraftsutbyggnad. Områdena klassificerades enl igt en skala men klassningen grundades
enbart på en grupp tjänstemäns kunskaper om de loka la f örhållandena och inte på några för
kommunens planeringsarbete gemensamt faststäl lda kriterier. Följaktligen uppstår svårigheter för
utomstående att tolka resultatet och det blir även svårt att upprepa metoden för andra tjänstemän.

Landskapsanalyser
Flera kommuner har låtit tagit fram la ndskapsanalyser. l fallet Sollefteå så hade Länsstyrelsen
meddelat att de skulle ta fram en landskapsanalys för hela länet men den lät vänta på sig vilket
medförde att kommunen tog fram en egen. l Sollefteås arbete var kulturfrågorna mycket viktiga och i
texten framhålls också naturgeografin som basen för dagens landskap. Landskapsanalyserna har varit
viktiga hjälpmedel i planarbetet För de kommuner som tagit fram en landskapsanalys betonas också
att den ses som ett mycket viktigt hjälpmedel i det framtida planarbetet.

Övrigt
Den så kallade negativa planeringen som Tanums kommun tillämpade ansåg de vara en lyckad
process för översiktlig planering. Den tvingade fram "tuffa diskussioner" om t ex vad som ansågs vara
värdefulla områden. Kommunen ansåg också att riksintressen för kulturmi ljövård är inriktade på
landskapet och att det saknas en analys av vindkraft kontra ku lturmiljö.
Linköping/Norrköping ansåg att det var väldigt givande med ett samarbete över kommungränsen
eftersom det vidgade det egna perspektivet. Samarbetet fungerade mycket bra genom att "vi
fokuserade på de frågor där gemensamma intressen finns". Linköping/Norrköping menar att greppet
med en gemensam översiktsplan för de två städerna inneburit en betydande förbättring i det
mellankomm unala samarbetet.
Helsingborg menar att det nya översiktliga planarbetet har medfört att de tagit fram en mer
övergripande översiktsplan vilket innebär ett större behov av fördjupninga r exempelvis en klimatplan
och grönplan.
Sollefteå kommun utgick från geologiska värden och landskapets ti llblivelse vilket de menar har givit
ett förbättrat beslutsunderlag. Vidare påpekas att det är viktigt att beslutsfattarna ges goda
möjligheter att förstå vad de tar beslut om och av konsekvenserna av dessa beslut. Detta så att det
inte uppstår problem när tjänstemännen tillämpar av politikerna antagna policydokument vid
hantering av till exempel vindkraftsärenden.
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