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1 Bakgrund 

1.1 Syftet med lagändringarna i kulturmiljölagen 

(1988:950) av 1 januari 2014 och Riksantikva-

rieämbetets bemyndigande att meddela verk-

ställighetsföreskrifter 

Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myn-

dighet, innan den beslutar föreskrifter eller allmänna råd, utreda föreskrifternas och de all-

männa rådens konsekvenser i en konsekvensutredning. 

 

Den övergripande anledningen till de föreskrifter och allmänna råd som här konsekvensut-

reds är de lagändringar (2013:548) som trädde i kraft 1 januari 2014, när kulturminneslagen 

blev kulturmiljölagen (KML). Syftena med tilläggen och ändringarna i kulturmiljölagen fram-

går av regeringens proposition Kulturmiljöns mångfald (prop. 2012/13:96). Där framgår 

också regeringens utredning av vilka konsekvenser ändringarna och tilläggen i lagen med-

för. I samband med lagändringen fick också Riksantikvarieämbetet bemyndigande att med-

dela verkställighetsföreskrifter enligt 2 kap. 10 § kulturmiljöförordningen (1988:1188). Tidi-

gare hade Riksantikvarieämbetet föreskriftsrätt enligt kulturmiljöförordningen, endast när det 

gällde bestämmelserna för den s.k. uppdragsarkeologin, enligt 2 kap. 11-14 §§ KML. 

 

Ett grundläggande syfte med lagändringen var att göra bestämmelserna tydligare och en-

klare och förutsebara – särskilt för företag. Den grundläggande logiken för de föreslagna 

verkställighetsföreskrifterna och allmänna råden är att de är en fortsättning på och utveck-

lande uttolkning av bestämmelserna i kulturmiljölagen.  

 

Syftena med Riksantikvarieämbetets bestämmelser är att göra regleringen ännu något tydli-

gare och enklare att tillämpa, förstå och följa. Utifrån samma logik bedöms därför konse-

kvenserna av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd, på det övergripande 

planet, både 1) ligga i linje med de av regeringen bedömda konsekvenserna för lagändring-

en och 2) leda till större effektivitet, förutsägbarhet, rättssäkerhet och enhetlighet i tillämp-

ningen och efterlevnaden av kulturmiljölagen. Exempelvis bedömer Riksantikvarieämbetet 

att länsstyrelsen kan göra en mer effektiv tillämpning av lagen och att enskilda företag inom 

areella näringar påverkas än mer positivt av regleringen då föreskrifterna och de allmänna 

råden tillämpas och följs. 
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Riksantikvarieämbetet har utifrån propositionens inriktning prioriterat följande områden för 

föreskrifter och allmänna råd under 2015: 

• Fornlämningsbegreppet, fornlämningsförklaring och fornlämningsområde enligt 2 

kap. 1-2 §§ KML, 

• Fornfynd enligt 2 kap. 3-5 §§ KML, 

• Uppdragsarkeologi enligt 2 kap. 11-13 KML (Egen föreskriftsordning som inte kon-

sekvensutreds här.), 

• Kostnadsansvar och ersättningar enligt 14-15 §§ KML, 

• Metallsökare enligt 2 kap. 18-20 §§ KML. 

 

Det som inom dessa områden (exklusive uppdragsarkeologin) särskilt behöver tydliggöras 

genom verkställighetsföreskrifter och allmänna råd och som konsekvensutreds här är: 

• vilka lämningar efter människors verksamhet som har skyddet fornlämning, dvs. 

fornlämningsbegreppet enligt 2 kap. 1 § KML, 

• begreppet kulturhistoriskt värde enligt 2 kap. 1a § KML 

• på vilka värderingsgrunder länsstyrelsen ska fatta beslut om fornlämningsförklaring, 

enligt 2 kap. 1a § KML. 

• Bedömnings- och värderingsgrunder för hur stort ett fornlämningsområde ska vara 

enligt 2 kap. 2 § KML, 

• vilka föremål som är fornfynd, vem de tillfaller efter upphittandet och vilka samband 

med fornlämning som avses enligt 2 kap. 3-5 § KML, 

• när en fornlämning kan sägas vara känd och när den kan anses ha ett synligt 

märke ovan jord och bedömningsgrunderna för kostnadsansvar och ersättningar ut-

ifrån detta enligt 2 kap. 14-15 §§ KML, 

• vilka bedömningsgrunderna ska vara för beslut om tillstånd till att medföra eller an-

vända metallsökare, när beslut om tillstånd för detta kan återkallas samt vilka villko-

ren för tillstånd ska eller kan vara enligt 2 kap. 18-20 §§ KML.  

 

Verkställighetsföreskrifterna och de allmänna råden kommer att kompletteras och förtydligas 

genom vägledningar för tillämpningen av de aktuella områdena.    
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2 Problemet och vad  

Riksantikvarieämbetet vill uppnå 

2.1 Fornlämningsbegreppet, fornlämningsförkla-

ring och fornlämningsområde 

2.1.1 Fornlämningsbegreppet enligt 2 kap. 1 och 1a §§ KML 

Med fornlämningsbegreppet avses vilka lämningar efter människors verksamhet som är 

skyddade som fornlämningar enligt 2 kap. KML. Fornlämningsskyddet enligt 2 kap. 1 § kul-

turminneslagen uppfattades som alltför omfattande och otydligt enligt olika aktörer, särskilt 

företagare inom skogsbruk, jordbruk och byggande. Tillämpningen av lagen uppfattades 

också som svår att förutse, särskilt för aktörer med verksamhet i flera län, i de fall länsstyrel-

serna gjorde olika tolkningar utifrån liknande förutsättningar (prop. 2012/13:96). 

 

Ändringarna och tilläggen i 2 kap. 1 och 1a §§ KML om fornlämningsbegreppet och fornläm-

ningsförklaring syftar till att förtydliga lagen, att tillämpningen blir mer enhetlig och att möjlig-

heterna för den enskilde att få information om fornlämningsförekomst förbättras. De syftar 

också till att lagens tillämpning och långsiktiga påverkan på markanvändningen ska bli mer 

förutsebar för såväl myndigheter som enskilda. I kulturmiljölagen infördes därför en tilläggs-

bestämmelse (2 kap. 1a § KML) om att lämningar som kan antas ha tillkommit, eller i fråga 

om fartygslämningar, förlist 1850 eller senare inte är fornlämningar.  

 

Syftet med tilläggsbestämmelsen var att förtydliga fornlämningsbegreppet. Vid lagens ikraft-

trädande har Riksantikvarieämbetet uppmärksammat att fornlämningsbegreppet, inklusive 

1850-gränsen, och dess tillämpning behöver förtydligas än mer än vad som framgår av 

lagen, om regeringens syften med ändringarna och tilläggen i kulturmiljölagen ska kunna 

uppnås. Detta gäller särskilt om lagens tillämpning och långsiktiga påverkan på markan-

vändningen ska bli förutsebar.  

 

Tilläggsbestämmelsen om 1850-gränsen har dock medfört osäkerhet om lämningar är forn-

lämningar eller inte. Detta har i sin tur inneburit en likartad, ökad eller mycket ökad arbetsbe-

lastning på länsstyrelserna jämfört med den under 2013 genom att  

• mängden inkommande ärenden har ökat och 

• de inom ramen för ärendehanteringen har fått ta fram nya kunskapsunderlag i 

syfte att göra antaganden, enligt 2 kap. 1a § KML, om lämningar tillkommit före 

1850 eller 1850 eller senare.  
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Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd syftar till att utveckla och förtydliga 

fornlämningsbegreppet ytterligare, särskilt när det gäller vilka lämningar och typer av läm-

ningar som uppfyller rekvisiten enligt 2 kap. 1 § kulturmiljölagen och som är fornlämningar i 

förhållande till 1850-gränsen. En utgångspunkt för detta är regeringens ambitioner, enligt 

prop. 2012/13:96 att den antikvariska bedömningen enligt Riksantikvarieämbetets lämnings-

typslista ska kvarstå i samma form som innan lagändringen. För att tydliggöra fornlämnings-

begreppet gäller dock vissa förutsättningar: 

• Riksantikvarieämbetet har fått bemyndigandet att upprätta verkställighetsföreskrif-

ter i förordning av regeringen och inte av riksdagen i lagen.  

• Den som skadar eller plundrar en fornlämning kan dömas till fängelse.  

 

Konsekvensen av dessa förutsättningar är att Riksantikvarieämbetet 

• inte kan ta fram bindande bestämmelser om vilka lämningar, eller typer av läm-

ningar som är fornlämningar, men 

• kan förtydliga fornlämningsbegreppet på lämnings- och lämningstypsnivå, i form av 

allmänna råd och vägledning. 

 

2.1.2 Fornlämningsförklaring enligt 2 kap. 1a § KML 

Länsstyrelsen kan enligt 2 kap. 1 a § KML besluta om fornlämningsförklaring för de läm-

ningar som uppfyller rekvisiten för fornlämning, men kan antas ha tillkommit eller, i fråga om 

fartygslämning, förlist 1850 eller senare – om det finns särskilda skäl i förhållande till läm-

ningens kulturhistoriska värde. Detta är en helt ny form av beslut.  

 

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd syftar till att förtydliga bestämmelsen 

och göra dess tillämpning effektiv när det gäller begreppsanvändning, kulturhistorisk värde-

ring, handläggning och förutsebarhet för markanvändningen.  

 

2.1.3 Fornlämningsområde enligt 2 kap. 2 § KML 

Bestämmelserna om fornlämningsområde enligt 2 kap. 2 § KML har tillämpats eller uppfat-

tats på olika sätt inom olika delar av den statliga förvaltningen och har uppfattats som svåra 

att förstå av kommuner, företag och allmänhet. Dessutom har det utvecklats begrepp som 

skyddsområde, tillståndsområde och ansvarsområde inom ramen för fornlämningsområdes-

begreppet. 

 

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd syftar till att förtydliga lagens bestäm-

melse och ensa tillämpningen av den vad gäller bedömningar av fornlämningsområdets 

utbredning och beslut om fastställelse av gränser för fornlämning, begrepp, genomsiktlig 

värdering, handläggningsprocess och förutsebarhet för markanvändningen. 
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2.2 Fornfynd, inlösen och hittelön 

Riksantikvarieämbetet behöver förtydliga bl.a. definitionen av fornfynd enligt 2 kap. 3 § KML 

och vem som anses vara upphittaren av ett fornfynd i de fall ett fornfynd anmäls till länssty-

relsen av en annan person än den som ursprungligen plockade upp och tog omhand fyndet. 

Även begreppet samband behöver förtydligas då vilken typ av samband ett fornfynd ska ha 

med fornlämning inte framgår av kulturmiljölagen. Sambandet är centralt i den fortsatta 

prövning enligt 2 kap. 16 § kulturmiljölagen för att bestämma vilken typ av ersättning en 

upphittare har rätt till enligt lagen.  

 

Av olika skäl har länsstyrelser upplevt otydlighet i vad som förväntas i ärendehandläggning-

en av upphittade fornfynd men också hur frågan prövas av Riksantikvarieämbetet. Enbart 

utifrån kulturmiljölagens bestämmelser är det inte möjligt att förstå relevanta begrepp eller 

handläggningsprocessen.  

 

Syftet med förslagna föreskrifter är att tydliggöra vilka föremål som är fornfynd, vem fornfyn-

det tillfaller och vilket samband ett fornfynd ska ha med fornlämning, vilket i sig styr vilken 

typ av statlig ersättning en upphittare har rätt till. 

 

2.3 Kostnadsansvar och ersättningar enligt  

2 kap. 14-15 §§ KML  

Huvudregeln i 2 kap. 14 § KML är att det arbetsföretag som enligt 2 kap 13 § KML föranle-

der en arkeologisk undersökning av en fornlämning ska stå för kostnaderna. Arbetsföretaget 

kan dock befrias från denna kostnad om fornlämningen inte förut varit känd. Det finns olika 

uppfattningar om när man ska anse att en fornlämning inte förut varit känd. Att lagtexten i 

paragrafen kan tolkas olika har medfört att man gör olika bedömningar som i vissa fall lett till 

utdragna handläggningsprocesser. 

När det gäller 2 kap. 15 § finns oklarheter i tolkningen av begreppet utan synligt märke ovan 

jord.  Lagtexten förutsätter att fornlämningen när den påträffas ska vara helt okänd och utan 

synligt märke ovan jord för att ersättning ska komma ifråga.  

Syftet med de nya föreskrifterna är att förtydliga när en fornlämning ska betraktas som känd 

respektive inte förut varit känd och begreppet utan synligt märke ovan jord.  

2.4 Metallsökare 

Lagändändringarna i 2 kap. 18-20 §§ KML gällande metallsökaranvändningen och krav om 

ett särskilt tillstånd för denna syftade till att motverka och förebygga plundring av fornläm-

ningar med hjälp av metallsökare. Därigenom skulle ett skydd uppnås för Sveriges nation-
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ella skatter av konstnärligt, historiskt och arkeologiskt värde, ett intresse som enligt artikel 

36 EUF-fördraget kan åberopas till stöd för nationella åtgärder som begränsar den fria rör-

ligheten för varor (prop. 2012/13:96, s. 56). 

 

De numera upphävda allmänna råden till 2 kap. Lagen om kulturminnen, som Riksantikva-

rieämbetet gav ut år 1994, blev med tiden både föråldrade och otydliga. Otydligheten förde 

med sig ett utrymme för länsstyrelserna att till delar utveckla en egen praxis och tolkning av 

metallsökarbestämmelserna vid tillståndsprövningen. Olikheterna kan skönjas bl.a. kring 

bedömningsgrunder för tillståndsprövningen, villkor som anges i besluten, hur områden för 

tillstånd finns redovisade i besluten och att tillstånd beslutas för myndigheter som inte be-

hövt något tillstånd enligt tidigare lagstiftning. 

 

De föreslagna föreskrifterna för metallsökare syftar till att förtydliga vissa begrepp som 

anges i KML, tydliggöra grunder för länsstyrelsens bedömning av metallsökartillstånd samt 

lyfta fram villkor som Riksantikvarieämbetet bedömer ska och kan finnas med i länsstyrel-

sens tillståndsbeslut. Därigenom kan tillämpningen ensas och en bättre samsyn skapas 

mellan länsstyrelserna. Genom det kan även en rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet i tolk-

ning och tillämpning av KML uppnås. 
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3 Beskrivning av alternativa lösningar och 

effekterna av att regleringen inte kom-

mer till stånd eller revideras 

 

3.1 Fornlämningsbegreppet, fornlämningsförkla-

ring och fornlämningsområde 

Om Riksantikvarieämbetet inte meddelar föreskrifter och allmänna råd kommer det att 1) 

råda osäkerhet vid framförallt länsstyrelsen om vilka lämningar och typer av lämningar som 

ska bedömas som fornlämningar eller inte, 2) saknas utvecklade lagliga grunder för kulturhi-

storisk värdering inför beslut om fornlämningsförklaring och 3) fortfarande finnas en skillnad i 

bedömning och beslut om fornlämningsområden, särskilt när det gäller bedömningen av art 

och betydelse. 

 

En alternativ lösning är att Riksantikvarieämbetet upprättar enbart vägledningar om hur 

lagen bör tillämpas. Problem kan lösas genom vägledning, men löses bättre genom en 

kombination av verkställighetsföreskrifter och fördjupande vägledning. 

 

3.2 Fornfynd, inlösen och hittelön 

Det är viktigt för länsstyrelsen, staten och upphittaren att ärenden om inlösen och hittelön 

handläggs på ett rättssäkert och likartat sätt oavsett var i landet ett fornfynd görs. Om en 

reglering inte kommer till stånd kommer de otydligheter som beskrivs ovan att finnas kvar 

vid handläggningen.  

 

En alternativ lösning är att Riksantikvarieämbetet upprättar enbart vägledningar om hur 

lagen bör tillämpas. Problem kan lösas genom vägledning, men löses bättre genom en 

kombination av verkställighetsföreskrifter och fördjupande vägledning. 

 

3.3 Kostnadsansvar och ersättningar enligt  

2 kap. 14-15 §§ KML 

De problem som beskrivits ovan har framkommit i samband med det pågående arbetet att ta 

fram en ny vägledning angående bidrag och ersättningar vid arkeologiska undersökningar 

m.m. Problem kan lösas genom den nya vägledningen, men en bättre enhetlighet i länssty-
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relsernas handläggning och ett effektivare samråd mellan länsstyrelsen och Riksantikva-

rieämbetet uppnås bättre genom en kombination av verkställighetsföreskrifter och fördju-

pande vägledning. 

 

3.4 Metallsökare 

Om en reglering inte kommer till stånd kommer de problem som beskrivs ovan gällande 

utrymme för olika praxis och tolkning av begrepp att finnas kvar i anslutning till länsstyrel-

sernas tillståndsprövning. Problem kan lösas genom att en ny vägledning upprättas, men en 

större enhetlighet i länsstyrelsernas tillståndsprövning och beslut bedöms kunna uppnås i 

högre grad genom en kombination av verkställighetsföreskrifter och fördjupande vägledning.
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4 Uppgifter om vilka som berörs av regle-

ringen 

4.1 Fornlämningsbegreppet, fornlämningsförkla-

ring och fornlämningsområde 

Regleringen av vilka lämningar som är fornlämningar och hur stort skyddet är kring varje 

lämning är kan i princip beröra alla. Fornlämningar finns i hela landet och i de flesta miljöer.  

 

De som direkt berörs av regleringen är länsstyrelsen, som har ansvaret för kulturmiljöarbetet 

i länet och ska tillämpa dessa bestämmelser. Indirekt berörs andra centrala myndigheter, 

kommunerna och mark-, vatten- och byggexploatörer (inklusive gruvnäringen) samt företag 

och markägare inom jord- och skogsbruk. 

  

4.2 Fornfynd, inlösen och hittelön 

Regleringen av inlösensersättning och hittelön berör ytterst individens rätt och skyldigheter, 

antingen som upphittare eller ägare av tidigare upphittade fornfynd. Detta innebär att de 

som hittar fynd berörs direkt av regleringen. I sitt ansvar som handläggare av sådana ären-

den berör regleringen också länsstyrelser direkt. Indirekt berörs arkeologiska firmor som ges 

uppdrag av länsstyrelsen (enligt 2 kap. 8 § KML) att arkeologiskt göra s.k. efterundersök-

ningar av platser där hembudspliktiga fornfynd hittats, de konserveringsateljéer som tar 

hand om fornfynden och de museer som är mottagare av fornfynden.    

 

4.3 Kostnadsansvar och ersättningar enligt  

2 kap. 14-15 §§ KML 

Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet berörs direkt av regleringen. Indirekt berörs de 

som utför arkeologiska undersökningar på uppdrag samt de myndigheter och företagare 

som har för avsikt att genomföra exploateringar i områden med fornlämningar. Större delen 

av dessa utgörs av kommuner, staten främst genom Trafikverket, privata företag av olika 

storlek och privatpersoner. 
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4.4 Metallsökare 

 

Regleringen påverkar länsstyrelsen, som är den myndighet som ansvarar för tillståndspröv-

ningen av metallsökaranvändningen. Indirekt påverkas de som är mottagare av länsstyrel-

sens beslut. 
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5 Uppgifter om kostnadsmässiga och 

andra konsekvenser som regleringen 

medför 

Regeringen har i konsekvensbedömningen av lagförslagen (s. 78 ff, prop. 2012/13:96)  

angivit att  

• de tillkommande uppgifterna för de statliga myndigheterna på kulturmiljöområdet 

mer än väl uppvägs av möjligheterna till tydligare ansvarsfördelning och ökad effek-

tivitet, 

• då definitionen av fornlämningsbegreppet förtydligas kommer myndighetsarbetet 

inom området på sikt att förenklas, 

• den utökade föreskriftsrätten i sig innebär ett utvidgat mandat och delvis nya ar-

betsuppgifter för Riksantikvarieämbetet, men kommer samtidigt att underlätta den 

praktiska hanteringen av fornminnen, 

• länsstyrelserna får bättre förutsättningar för en rationell och enhetlig ärendehante-

ring på dessa områden,  

• genom införandet av bestämmelsen om fornlämningsförklaring kommer de all-

männa förvaltningsdomstolarna att tillföras en ny typ av mål, även om måltillström-

ningen bedöms som ringa, 

• en förtydligad definition av fornlämningsbegreppet leder på ett övergripande plan till 

större förutsägbarhet och rättssäkerhet i tillämpningen,  

• lagen blir tydligare vilket i hög grad bidrar till att ge förutsättningar för en  

enhetligare tillämpning av bestämmelserna och  

• enskilda företag inom areella näringar kan påverkas positivt genom att ett  

förtydligat fornlämningsbegrepp leder till bättre möjligheter att effektivt och långsik-

tigt bruka marken.  

 

Ett av syftena med dessa föreskrifter och allmänna råd är att göra lagen ännu tydligare och 

därmed utveckla tillämpningen av den, och att detta medför att enskilda företag, inom ex-

empelvis areella näringar kan bedrivas mer effektivt. 

 

Den logiska och övergripande konsekvensen av dessa föreskrifter och allmänna råd är att 

såväl myndighetsarbete som företagande kan utföras mer effektivt, med kulturmiljölagen och 

regeringens konsekvensutredning av den som utgångspunkt respektive bedömningsgrund. 

Det är mycket svårt att redovisa konsekvenser i tid eller kostnader. 
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5.1 Fornlämningsbegreppet, fornlämningsförkla-

ring och fornlämningsområde 

Fornlämningsbegreppet, värderingsgrunderna för beslut om fornlämningsförklaring och 

fornlämningsområdesbegreppet kommer att förtydligas genom Riksantikvarieämbetets före-

skrifter och allmänna råd. Detta innebär att 

• länsstyrelserna får bättre förutsättningar för mer rättsäker och effektiv ärendehante-

ring av högre kvalitet, 

• lagens tillämpning och långsiktiga påverkan på markanvändningen blir mer förut-

sebar för såväl myndigheter och företag som enskilda, vilket bedöms leda till bättre 

möjligheter att effektivt och långsiktigt bruka marken och 

• förvaltningsdomstolarna får bättre underlag för att bedöma särskilda skäl med hän-

syn till lämningens kulturhistoriska värde enligt 2 kap. 1a § om fornlämningsförkla-

ring. 

 

Riksantikvarieämbetet bedömer att de föreslagna föreskrifterna och allmänna råden kom-

mer, genom effektivisering och ökad förutsebarhet, leda till minskade kostnader för såväl det 

allmänna som det privata.  

 

5.2 Fornfynd, inlösen och hittelön 

Vilka föremål som är fornfynd, äganderättsliga förhållanden och vilka samband som krävs 

med fast fornlämning för att ett fornfynd ska höra till den kommer att förtydligas. Detta inne-

bär  

• högre rättssäkerhet i tillämpningen, också vad gäller vilken ersättning upphittaren 

har rätt till och  

• att lagen blir tydligare vilket i hög grad bidrar till att ge förutsättningar för en enhetli-

gare tillämpning av bestämmelserna. 

 

5.3 Kostnadsansvar och ersättningar enligt  

2 kap. 14-15 §§ KML  

De föreslagna föreskrifternas förtydligande av begreppen när det gäller kostnadsansvar och 

ersättningar enligt 2 kap. 14-15 §§ KML bör effektivisera både länsstyrelsens handläggning 

och samråden mellan länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet.    

 

Om länsstyrelsen inte tar initiativ till arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § KML för arbets-

företag som omfattar mindre markområden, kan det bli betydligt högre kostnader för staten 
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eftersom detta ökar risken för fler ersättningsärenden enligt 2 kap 14 § 1 KML, exempelvis 

när okända fornlämningar påträffas vid grävarbete, och de måste undersökas. 

 

5.4 Metallsökare 

Förtydligande av vissa begrepp tillsammans med en definiton av vilka grunder länsstyrel-

sens bedömning ska utgå ifrån bör underlätta och effektivisera länsstyrelsens tillståndspröv-

ning.  

 

Regleringen som införs om att länsstyrelsens beslut ska innehålla en karta som redovisar 

det område som tillståndet gäller är en praxis som är vanlig idag. Förskriften syftar till att 

fastställa gällande praxis och någon administrativ kostnad tillkommer därför inte. 

 

Regleringen som anger att länsstyrelsen kan återkalla ett beslut (när det kommer till länssty-

relsens kännedom att en ny fornlämning eller ett fornfynd har påträffats inom givna till-

ståndsområden) medför en administrativ insats och tillhörande kostnad för länsstyrelsen. 

För detta krävs en rutin som innebär att när en fornlämning upptäcks eller ett nytt fornfynd 

påträffas så bör länsstyrelen kontrollera om det finns beslut om metallsökartillstånd i det 

aktuella området. Rutinen bedöms dock inte föra med sig något större merarbete eller nå-

gon större kostnad för länsstyrelsen. Under 2013 har inte något sådant behov av återta-

gande noterats bland länsstyrelserna. Då tillståndstiden många gånger sträcker sig från 

månader upp till år och antalet ansökningar från hobbyletare fortsätter att öka, så bedömer 

Riksantikvarieämbetet att behovet av att kunna återkalla tillstånd framöver kan uppkomma.  

 

Införande av villkor som kan finnas med lyfter fram hur länsstyrelsen via besluten kan för-

bättra förutsättningarna för egen kontroll och tillsyn genom att kräva in en redogörelse av 

vilka föremål som påträffats. Om villkoret införs i besluten krävs dock ett efterföljande admi-

nistrativt arbete för länsstyrelsen med att ta emot, registrera och gå igenom inkomna rappor-

ter. Det är oklart i vilken omfattning detta villkor kan komma att införas samt i vilken omfatt-

ning det kan kräva efterkontroller av tillståndsområden. Det är därför svårt att uppskatta den 

administrativa kostnaden för länsstyrelsen. Villkoret är tänkt att användas främst vid hobby-

letning efter sentida föremål, men kan vara lämpligt även i andra sammanhang i syfte att få 

in underlag om vilka föremål som påträffats. För den enskilde innebär det att uppgifter om 

de föremål som hittats behöver samlas in och dokumenteras för att sammanställas i en 

rapport. Skyddet för fornlämningar och fornfynd bedöms i det här fallet vara det primära och 

en återrapportering kan förstärka detta skydd.    
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6 Bedömning av om regleringen överens-

stämmer med eller går utöver de skyl-

digheter som följer av Sveriges anslut-

ning till Europeiska unionen 

Fornlämningar och fornfynd är föremål för nationell lagstiftning och regleras inte inom EU. 

De nya föreskrifterna för metallsökare innebär ingen ytterligare begränsning av den fria 

rörligheten för varor inom EU enligt EUF, jämfört med vad kulturmiljölagens bestämmelser 

innebär. 

 

7 Bedömning av om särskilda hänsyn be-

höver tas när det gäller tidpunkten för 

ikraftträdande och om det finns behov 

av speciella informationsinsatser 

Riksantikvarieämbetet kommer att anordna konferenser för direkt och indirekt berörda av 

regleringen i samband med att verkställighetsföreskrifterna träder i kraft under sommaren 

2015. Verkställighetsföreskrifterna kommer att kompletteras med vägledningar för tillämp-

ning av och förståelse för (förutsebarhet) föreskrifterna – för direkt och indirekt berörda. 

Informationsinsatser kommer att genomföras i samband med att dessa vägledningar träder i 

kraft, dels i samband med föreskrifternas ikraftträdande, dels med början under hösten 

2015. Informationsinsatser kommer också att göras på Riksantikvarieämbetets och länssty-

relsernas hemsidor. 
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8 Beskrivning av antalet företag som be-

rörs, vilka branscher företagen är verk-

samma i samt storleken på företagen 

8.1 Fornlämningsbegreppet, fornlämningsförkla-

ring och fornlämningsområde 

Antalet företag som berörs av föreskrifterna och de allmänna råden om fornlämningsbe-

greppet, fornlämningsförklaring och fornlämningsområde är mycket stort. Här kan i princip 

de flesta företag inom mark-, vatten- och byggexploatering (inklusive gruvnäringen) samt 

många företag inom jord- och skogsbruk (areella näringar) komma att beröras både direkt 

(vid markanvändningen) och indirekt (vid länsstyrelsens tillämpning). Därmed kan också 

storleken på företagen variera från enskilda firmor till stora privata företag och stora statliga 

bolag. 

 

8.2 Fornfynd, inlösen och hittelön 

Företag berörs inte alls av de föreskrifter som föreslås. Indirekt berörs företag i nästa steg 

av fyndhanteringsprocessen – när efterundersökningar av fyndplatser ska utföras (arkeologi-

företag), konservering av fornfynden göras (konserveringsateljéer) och förvaring på museer. 

 

8.3 Kostnadsansvar och ersättningar enligt  

2 kap. 14-15 §§ KML  

Föreskrifterna om bidrag och ersättningar berör indirekt ett litet antal företag av olika storlek, 

ofta i bostads-, bygg- eller vägbyggnadsbranscherna. De företag som utför arkeologiska 

uppdrag kan också komma att beröras indirekt. 

 

8.4 Metallsökare 

Indirekt berörs de företagare som ansöker om tillstånd för att använda och medföra metall-

sökare i anslutning till en näringsidkande verksamhet. Variationen både vad gäller verksam-

het och storlek på företagen är stor. Exempel på företag är de som i sin verksamhet med 

hjälp av metallsökare letar efter ledningar och rör, kablar och växlar, cisterner och tankar 

samt de som använder metallsökare inom bl.a. skogs- och jordbruk.
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9 Beskrivningen av vilken tidsåtgång re-

gleringen kan föra med sig för företagen 

och vad det innebär för företagens ad-

ministrativa kostnader 

9.1 Fornlämningsbegreppet, fornlämningsförkla-

ring och fornlämningsområde 

Syftet med regleringen är att förtydliga, göra enklare och mer effektivt samt göra lagens 

tillämpning och långsiktiga påverkan på markanvändningen mer förutsebar för såväl myn-

digheter och företag, som enskilda. Därför bedöms verksamheternas administrativa kostna-

der minska eller vara på samma nivå, men arbetet utföras mer effektivt. 

 

9.2 Fornfynd, inlösen och hittelön 

Regleringen beräknas inte att föra med sig någon ändring i tidsåtgång eller ge mer administ-

rativa kostnader än tidigare.     

 

9.3 Kostnadsansvar och ersättningar enligt  

2 kap. 14-15 §§ KML  

När det gäller förtydliganden av begrepp som berör ersättningsärenden enligt 2 kap. 14-15 

§§ KML innebär regleringen ingen ökad tidsåtgång eller ökade administrativa kostnader. 

Genomförs regleringen bör istället länsstyrelsens handläggning bli mer effektiv eftersom 

länsstyrelsen på egen hand kan avgöra om det rör sig om ett ersättningsärende istället för 

att samråda med Riksantikvarieämbetet om detta. Först när man vet att det verkligen rör sig 

om ett ersättningsärende bör samråd ske.  

 

9.4 Metallsökare 

Föreskriften om att en innehavare av ett tillstånd ska föra med sig metallsökartillståndet vid 

användandet medför inget ytterligare arbete eller kostnad för företagaren. 

 

Om ett villkor om återrapportering frekvent infogas i länsstyrelsernas beslut kan det påverka 

länsstyrelsens handläggningstid negativt. Det kan i sin tur komma att påverka väntetiden för 

de yrkesverksamma negativt, dvs. de som ansöker om tillstånd för att använda och medföra 
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metallsökare i anslutning till en näringsidkande verksamhet. Om det rör sig om ett ensamfö-

retag eller mikroföretag (1-9 anställda) kan dröjsmål ha större konsekvenser än för större 

företag. 

 

10 Beskrivning av vilka andra kostnader 

den föreslagna regleringen medför för 

företagen och vilka förändringar i verk-

samheten som företagen kan behöva 

vidta till följd av den föreslagna regle-

ringen 

 

Föreskrifterna och de allmänna råden inom detta område bedöms inte medföra några andra 

kostnader för företagen eller att förändringar behöver vidtas i verksamheterna utöver de som 

följer av lagändringen. 

 

11 Beskrivning av i vilken utsträckning re-

gleringen kan komma att påverka kon-

kurrensförhållandena för företagen 

 

Regleringen bedöms inte medföra någon skillnad för konkurrensförhållanden för företagen 

utöver vad som lagändringen medför, dvs. i mycket liten utsträckning. 

 

12 Beskrivning av hur regleringen i andra 

avseenden kan komma att påverka före-

tagen 

 

Regleringen kommer sammantaget ha mycket liten eller obefintlig påverkan på företagen i 

andra avseenden.   
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13 Beskrivning av om särskilda hänsyn be-

höver tas till små företag vid reglering-

ens utformning 

Inga särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid regleringens utformning utöver vad 

som redan tagits om hand i samband med lagändringen. 

 

 

 

 

 

  

 


