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Umeå kommuns yttrande gällande förslag till revidering av 
riksintressebeskrivning och avgränsning för riksintresset Umeå 
(AC 10)  

Umeå kommun väljer att betrakta den kommunicering som Länsstyrelsen Västerbotten 
lämnat till kommunen gällande Förslag till riksintressebeskrivning för kulturmiljövård Umeå 
(AC 10), som att kommunens hemställan om att få yttra sig över förslaget hörsammats. 
Umeå kommun är tacksam för att länsstyrelsen öppnat för detta. Däremot vad som framgår 
av vad denna kommunicering innebär, utifrån länsstyrelsens poängterande i erhållet missiv, 
är att Umeå kommuns utrymme att yttra sig och ge sin syn på förslaget är ytterst 
begränsade. Umeå kommun anser att detta är beklagligt då det i realiteten upplevs att det 
krasst ej finns några möjligheter överhuvudtaget för inspel och påverkan som är väsentliga 
för kommunen inom sakområdet och dess följdeffekter. 

Om än att kommunen inte har någon formell roll vid förändringar av riksintresseanspråk 
utgör kommunen ändå via exempelvis översiktsplanen en viktig part i frågorna som rör 
riksintresse. Enligt Boverket bör av denna anledning kommunen alltid ingå i dialogen vid 
förändringar av riksintresseanspråk. Länsstyrelsen som fått ett stort mandat av 
Riksantikvarieämbetet att genomföra översynen och precisera riksintresset för Umeå (AC 10) 
kan säkerligen peka på uppdrag utifrån gällande regleringsbrev men det borde inte finnas 
några hinder alls hos länsstyrelsen att fortsätta dialogen med Umeå kommun i god 
samverkansanda med ambitionen att uppnå största möjliga samsyn. 

Umeå som expansiv stad och kommun har en tydlig övergripande planeringsstrategi som 
genom integrerade sektorsperspektiv har en sammanvägd bild för hur kommunen ska kunna 
växa på hållbarast möjliga sätt. Från det att planeringsstrategin antogs för Umeås framtida 
utveckling i samband med antagandet av översiktsplan 2011, har kommunen kontinuerligt 
kunnat ta ett samlat, avvägt helhetsansvar för en hållbar ekonomisk, ekologisk, social och 
kulturell, tillväxt i riktning mot 200 000 invånare år 2050. Inom ramen för denna strategi 
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utgör Umeås centrala stadsdelar en väsentlig del i tilltänkt hållbarhetsstruktur för 
kommunen i sin helhet. En fortsatt utveckling enligt intentionerna inom detta 
bebyggelseområde är därför avgörande huruvida den samlade hållbarhetsambitionen ska 
kunna fullföljas i takt med pågående tillväxt. Centrala stadsdelarna som stadsdelsområde är 
således en av hörnpelarna i planeringsinriktningen där det avses att byggas en tät blandstad 
med ett betydande tillskott av bostäder genom förtätning. 

Det går att konstatera att framfört förslag till utvecklad riksintressebeskrivning och 
tillhörande analysunderlag är väl genomarbetat där kulturmiljön inom Centrala stadsdelarna 
som separerat sektorsintresse verkligen lyfts fram. Umeå kommun ser dock detta förslag där 
intresset renodlats ytterligare som ytterst problematiskt att bemöta och inlemma i den egna 
planeringsstrategin med avvägda integrerade sektorsperspektiv som kommunen följt i 10 år 
och avser att följa fortsättningsvis. Detta i synnerhet då förslag till beskrivning och 
tillhörande analys sammantaget tydligt signalerar att riksintresset under senare tid har tagit 
påtaglig skada genom enskilda projekt samt kumulativa effekter och att intresset bedöms i 
flera avseenden som mycket sårbart för ytterligare negativ påverkan. Umeå kommun har 
därför mycket svårt att se riksintresseanspråket som en resurs för samhällsutvecklingen 
vilket i allmänna ordalag brukar hävdas utan snarare att det riskerar att gravt reducera 
kommunens möjligheter att växa på ett hållbart sätt i sin helhet. 

Ett åtföljande av den sammanvägda strukturen som finns inom planeringsstrategin gör att 
Umeå kommun står väl rustad inför den fortsatta tillväxten. Ur hållbarhetssynpunkt kan 
exempelvis kommande bostadsbehov inom kommunen men också i regionen i stort som å 
sin sida står inför stora förändringar, mötas på bästa möjliga sätt. I nationella jämförelser är 
Umeå en stad med väldigt låg andel bostäder i centrum i dagsläget. Ett rejält tillskott med 
bostäder inom Centrala stadsdelarna i Umeå möter inte enbart upp kommunens egna 
integrerade perspektiv med att bygga en levande, trygg och funktionellt hållbar stad, utan 
utvidgar även variationen i bostadsbeståndet i en förväntad expanderande Norrlandsregion. 
En utveckling enligt intentionerna berikar utbudet av attraktiva bostäder i tätare 
innerstadsmiljöer för hela regionen. 

Umeå kommuns planeringsstrategi som kortfattat innebär bebyggelsekoncentration och 
närhetsprincip som gynnar hållbar utveckling, handlar samtidigt om att undvika 
stadsutbredning och glesare strukturer. Detta utgör även en betydande del i kommunens 
avvägda helhetsansvar för att tillväxten ska kunna ske på hållbarast möjliga sätt. Påtagliga 
fördelar är lägre klimatpåverkan samt hushållning med naturresurser i en jämförelse. Stora 
grönområdena som upplevelseresurser inom, nära eller längre ifrån tätort, kan i högre grad 
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sparas och odlingsbar mark behöver inte tas i anspråk i samma utsträckning. Strandskyddade 
områden inom eller utanför tätort kommer ej heller vara föremål för exploatering i samma 
utsträckning jämfört med en alternativ, mindre hållbar utveckling. I en alternativ utveckling 
där kommunens möjligheter att växa på ett hållbart sätt reducerats befarar Umeå kommun 
en tilltagande situation där andra bestämmelser inom miljölagstiftningen kommer utmanas 
och hamna i konflikt i stället. Detta som exempelvis miljökvalitetsnormer då hållbara 
transportsätt totalt sett ej längre kommer gynnas på samma sätt vilket i sin tur inverkar på 
många människors hälsa i centrala områden där miljöbelastningen riskerar att öka som 
konsekvens. Även bestämmelser gällande jordbruksmark och strandskydd samt andra 
existerande riksintresseanspråk som berörs av hushållningsbestämmelserna riskerar att 
utmanas mer frekvent i en situation där utvecklingen avviker mot kommunens samlade 
planeringsinriktning för en hållbar tillväxt. Länsstyrelsen må inte ha något uttalat uppdrag att 
jämka mellan olika aspekter som grundlägger överprövning. Det vore dock välkommet ifall 
länsstyrelsen tillsammans med Umeå kommun kunde samlas kring dessa följdeffekter i den 
önskvärda fortsatta dialogen gällande avvägningar för bland annat värdena för kulturmiljön i 
centrum. 

För den fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna som antogs samtidigt som 
nämnda planeringsstrategi utgjorde gällande beskrivning av riksintresseanspråken (2010) ett 
viktigt underlag. Fundamentalt för en översiktsplan är att den ger en långsiktig transparens 
och förutsägbarhet för omvärlden vad kommunen har för avsikter och ambitioner i sina 
framtidsutsikter. Det är förstås oerhört viktigt för Umeå kommun att kunna leverera högsta 
graden av förutsägbarhet bland grundläggande planeringsförutsättningar för allmänhet, 
näringsliv och intresseorganisationer. Speciellt när Umeå kommun ska kunna bibehålla sin 
tilltänkta utvecklings- och tillväxttakt. Med antagandet 2011 och aktualitetsprövningen så 
sent som 2016 har länsstyrelsen med sin självklara roll i all övergripande planering deltagit i 
de processer som lett fram till fördjupningen och aktualitetsförklaringen. Vid sidan av dessa 
översiktsplaneprocesser är upplevelsen att det under denna period även funnits acceptans i 
slutänden hos länsstyrelsen för detaljplaner som släppts fram inom Centrala stadsdelarna. 
Umeå kommun anser att det är anmärkningsvärt att länsstyrelsen några få år efter den 
senaste aktualitetsförklaringen initierar en riksintresseöversyn över området. Med tanke på 
det upplevda förhållningssättet som länsstyrelsen haft under perioden är agerandet som 
föranlett kommande förslag i närtid väldigt svårt att hantera i Umeå kommuns ambition att 
fortsätta skapa förutsägbarhet inom Centrala stadsdelarna. Umeå kommun befarar att 
denna inkonsekvens i relation till den aktualitetsförklarade översiktsplanens långsiktiga 
transparens riskerar att i slutänden avskräcka fastighetsutvecklare som har ambitioner att 



 
   Sida 4 av 6 
 

utveckla bebyggelsen i enlighet med kommunens planeringsstrategi. Därtill av vad som 
framkommer i underlaget att de viktiga projekt som genomförts med stöd av den fördjupade 
översiktsplanen skulle ha ”skadat” Umeå avskräcker intressenter som har andra 
investeringsalternativ. 

Det nationella uppdraget om en översyn av samtliga riksintressen pågår. Översynen ska leda 
till en kraftig minskning av riksintressetrycket. Umeå kommun anser att det som självklart att 
den lokala översynen av riksintresseanspråket i Umeå inte borde föregripa den nationella 
översynen. Som en del i det demokratiska planeringssystemets uppbyggnad och långa 
tradition vore det rimligt att lokala och regionala initiativ ska förhålla sig till nationella beslut 
och riktlinjer från regeringen. Ett av de mest framträdande motiven bakom det nationella 
uppdraget är bostadsförsörjningsfrågan. I Umeå är bostadsförsörjningsfrågan och 
riksintresseanspråket intressen som ställs mot varandra vilket sammanfaller med den 
nationella översynens incitament. 

Umeå kommun anser i en samlad bedömning att framtagna förslag till preciserade kriterier 
inom ramen för den nationella riksintresseöversynen haft ett anmärkningsvärt genomslag i 
underlagsanalysen. Det vill säga i det analysarbete som genomförts från hösten 2020 till 
våren 2021 och som grundlagt aktuellt förslag till reviderad riksintressebeskrivning och 
avgränsning för Umeå (AC 10). I Boverkets delrapport (Rapport 2020:26, nov 2020) i den 
nationella översynen finns förslagen till förtydligade kriterier framtagna. Där framgår det att 
kriterierna ska utvärderas i kommande arbete av uppdraget och efter remissbehandling ska 
beslut fattas om kriterierna. Enligt Boverkets utsago väntas remissbehandlingen ske under 
hösten 2021 med möjlig efterföljande fastställelse vid årsskiftet hos Riksantikvarieämbetet. 

Umeå kommun ställer sig i första hand kritisk till varför ännu ej beslutade kriterier i den 
pågående nationella översynsprocessen tillämpats i underlagsanalysen. Detta borde i 
praktisk mening vara ett underkännande av underlagsmaterialet och framför allt aktuellt 
förslag till reviderat riksintresse. Umeå kommun ställer sig även frågande i detta fall varför 
det med denna tillämpning varit angelägenhet att gå händelserna i förväg med hänsyn till 
den pågående nationella översynsprocessen. Detta med tanke på regeringens 
grundläggande incitament med översynen. Umeå kommun blir därtill fundersam kring 
länsstyrelsens angelägenhet i förfarandet då de själva framför att aktuellt riksintresse är 
svagt i en nationell jämförelse men genom föreslagna justeringar och förtydliganden bland 
beskrivningarna av anspråket så är det tillräckligt för att klara kriterierna. 

Resultaten från översynen över Centrala stadsdelarna lyfter att projekt i närtid antingen 
skadat riksintresset eller gjort det mer känsligt för ytterligare påverkan. Till de uttalade 
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skadorna hör exempelvis den nya bebyggelsen vid konstnärligt campus och nya 
märkesbyggnader i synliga lägen från älvrummet eller mellan Rådhuset och Kyrkan som 
Väven eller den höga byggnaden på kvarteret Forsete. Som följd redovisas att riksintresset är 
mycket känsligt för byggnadshöjder och -volymer som ytterligare förändrar bebyggelsens 
hierarki eller kompletteringar som minskar märkesbyggnaderna Rådhusets, Stadskyrkans 
samt Residensets framträdande positioner eller utblickar mot och synlighet från älven. Umeå 
kommun anser att de förhållandevis nya kompletteringarna som det i sammanhanget 
refereras till är betydelsefulla och positiva tillskott i utvecklingen samt vitaliseringen av 
Centrala stadsdelarna. Det är därför beklagligt att det råder ett sådant massivt avstånd 
mellan vad kommunen anser om tillskotten i stadsdelen och vad som redovisas i underlaget. 
Särskilt som sagt då kommunen uppfattat att länsstyrelsen accepterat planerna och därmed 
möjligen sett deras bidrag till samhället i de mer samlade perspektiven. 

Umeå kommun kan konstatera att ännu outnyttjade byggrätter i befintliga planer saknas i 
giltighetsprövningen inom hela analysområdet. Exempelvis vid konstnärligt campus mellan 
befintlig bebyggelse och Kyrkbron, en hög byggnad inom kvarteret Höder vid Vänortsparken 
i blickfånget mellan Rådhuset och kyrkan eller en annan hög byggnad inom kvarteret Frigg i 
närheten av Rådhusesplanaden. Eftersom byggrätter efter prövning är en stark rätt 
förutsätter Umeå kommun att dessa kan realiseras. Umeå kommun ställer sig därför 
frågande varför outnyttjade byggrätter saknas i bedömningen av riksintressets giltighet. 
Särskilt då det uppfattas vara en balansgång huruvida intresset håller eller inte i ett 
nationellt perspektiv. 

Umeå kommun anser att den expansiva perioden efter 1950 är en betydande del i 
kommunens och stadens berättelse. Dessa årsringar när Umeå började växa på allvar har ett 
väsentligt utrymme bland de integrerade perspektiven i kommunens planering. Med stöd av 
strategierna från gällande översiktsplan har en närtida årsring lagts till genom vitala 
kompletteringar inom Centrala stadsdelarna vilka är viktiga och positiva tillskott i 
utvecklingen av den unga, dynamiska staden Umeå, tillika regionens centrum. Umeå 
kommun anser med stöd av hållbarhetsstrategin att det bästa för helheten är att ytterligare 
årsringar ska få uppstå inom stadsdelen i takt med den pågående tillväxten i kommunen. 

Umeå kommun tar ett tydligt ansvar för de kulturhistoriska aspekterna i planeringen inte 
bara när de är av nationellt intresse utan även utifrån att de är centrala utgångspunkter 
för utvecklingen. Översiktsplanen är tydlig med ambitioner att stärka/bibehålla/utveckla 
platsers särarter och identitet. Som exempel har kompletteringar bidragit till att stärkningar 
kunnat ske av den historiska planstrukturen. När gator enligt stadsplanen kunnat öppnas i 
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sin fulla längd och betonat uttrycken vilket ökat läsbarheten, exempelvis förändringen vid 
Prinsgatan. Ett annat exempel är förädlingen genom den serie av färdigställda offentliga rum 
och parker vid älven som betonar stadens möte med älven. Kommunen jobbar fortsatt 
kontinuerligt med att stärka och slipa de integrerade perspektiven som är avgörande för en 
gestaltad livsmiljö som möjliggör en utökad proaktivitet i den pågående förändringen. Den 
kommunala organisationen kommer även att breddas med antikvarisk kompetens vilket blir 
ett viktigt tillskott i det pågående arbetet. 

Baserat på vad som framkommit i analysen och giltighetsbedömningen delar 
sammanfattningsvis inte Umeå kommun uppfattningen att anspråket gällande 
kulturmiljövård Umeå (AC 10) i alla delar är ett riksintresse. Umeå kommun vill dock 
avslutningsvis föreslå att i samverkan med länsstyrelsen fortsätta dialogen om Umeås 
fortsatta utveckling. Detta med de kulturhistoriska värdena som ett i många delar betydande 
allmänt intresse bland övriga inom Centrala stadsdelarna och Regementsområdet som ska 
vägas in i en hållbar helhetsverkan. 

 

 

Hans Lindberg  

Kommunstyrelsens ordförande  


