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Revidering av område av riksintresse för 
kulturmiljövården, Östra Silvberg (W112), Säters 
kommun, Dalarnas län 

Beslut  

Riksantikvarieämbetet beslutar, med stöd av 2 § förordningen (1998:896) om 

hushållning med mark- och vattenområden, om ändring av kulturmiljövårdens 

riksintresse Östra Silvberg (W112) i Säters kommun, Dalarnas län.  

 

Ändringen innebär revidering av beskrivningstext och gräns enligt följande:   
 

Östra Silvberg (W112) 

Motivering:  
Gruvmiljö med medeltida rötter som visar hur upptäckten av silvermalm 
ledde till en medeltida kolonisation i Österbergslagen med starka 
ägarintressen och statlig kontroll innan upptäckten av silverfyndigheten i 
Sala. På 1800-talet, efter storhetstiden, bedrevs svaveltillverkning. 
(Gruvmiljö, bergslagsmiljö, fornlämningsmiljö).  
  
Uttryck för riksintresset:  
De många gruvhålen och stora områden med skrotstensvarp. Den 
framträdande sulfidmalmsgruvan i höjdläge över Silvbergssjön i vars 
avrinning det ligger lämningar efter fyra silverhyttor med dammvall. 
Ödekyrkogården efter ett mindre gruvsamhälle samt grunden efter en 
herrgård med en närliggande gruva. Det småskaliga och 
terränganpassade vägsystemet. Grunderna efter en medeltida befäst gård 
vid Nedre Risshyttesjön. Lämningarna utmed ådalen ner mot sjön Ljustern 
efter fem silverhyttor samt gruvområden och den medeltida fogdegården 
Jönshyttan. 
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Gul heldragen linje markerar riksintressets nya avgränsning 
 

Ärendet 

Östra Silvberg är ett av de riksintresseområden som länsstyrelsen i Dalarnas län 

identifierade med brister inom ramen för det regeringsuppdrag länsstyrelserna 

utförde 2021. Riksantikvarieämbetet har tagit emot ett förslag på textrevidering 

som även innefattar justering av avgränsningen. Texten har bearbetats av 

Riksantikvarieämbetet varefter samråd har hållits med länsstyrelsen som godkänt 

textförslaget. 

Skäl för beslutet 

Riksintressets beskrivningstext har förtydligats och den geografiska 

avgränsningen har justerats för att fånga in relevant areal för förståelsen och 

upplevelsen av riksintressets värden. Det sistnämnda har lett till att arealen har 

minskats.      
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Uppdateringen av beskrivningstexten och avgränsningen syftar till att förenkla 

hanteringen av området i plansammanhang. 

Ärendets fortsatta handläggning 

Riksantikvarieämbetet kommer att vidta de åtgärder i ärendet som behövs för att 

genomföra beslutet, bl.a. att ändra i förteckningen av riksintressen på 

webbplatsen. 

Andra myndigheters åtgärder 

Beslutet överlämnas till länsstyrelsen och Boverket för vidare åtgärder. En åtgärd 

är att områdenas geografiska avgränsningar ändras i länsstyrelsens Webb-GIS. 

 

Riksantikvarieämbetet förutsätter vidare att kommunen beaktar förändringarna i 

aktuella planer och program.  

 

 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Solveig McKenzie efter föredragning av 

handläggaren Johan Aspfors. 

 

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Kopia till: Boverket, Säters kommun 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


