


Fornlämningsområde
Foto: Jan Norrman, CC-BY



Dagens agenda

1. Inledning och bakgrund

2. Historisk tillbakablick på fornlämningsområde

3. Genomgång av de allmänna råden om fornlämningsområde

4. Avslutning



Bakgrund 
Uppdrag:
Ta fram allmänna råd för fornlämningsbegreppet och 
fornlämningsområde.

Arbetet:
Arbetet påbörjades 2018 har delats upp i två delar
Den 1 februari 2021 trädde de allmänna råden om 
fornlämningar i kraft.
De ny allmänna råden om fornlämningsområde infogas som 
ett nytt andra kapitel i de allmänna råden om fornlämningar. 
De nya allmänna råden om fornlämningar (KRFS 2022:3) 
träder i kraft den 1 januari 2023.

Foto: Bengt A Lundberg, CC-BY



Problembeskrivning

• Fornlämningsområde är ett svårt begrepp och 
definitionen medger stort tolkningsutrymme 

• Fornlämningsområde tillämpas olika i landet

• Olika begrepp används för 
fornlämningsområde

Foto: Bengt A Lundberg, CC-BY 



Vad är möjligt att göra med dagens utformning av lagtexten?

2 kap. 2 § KML
Till en fornlämning hör ett så stort 
område på marken, sjö- eller havsbotten 
som behövs för att bevara 
fornlämningen och ge den ett tillräckligt 
utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse. Detta område benämns 
fornlämningsområde.

Detalj ur handskrift, Magnus Erikssons landslag: PD



Fornlämningsområde: en gammal historia



Bevarandemotiv & bedömning

• Upplevelsevärde & pedagogiskt 
värde

• Vetenskapligt/kunskaps-
/informationsvärde

Återkommande frågor:
• Art – Vad?
• Betydelse – På vilket vis/i vilken 

grad? Plan till förnyad författning om Antiquiteters wård
ca. 1815• Utrymme – Hur stort? 

För Rikets heder, för 
fosterlandskärleken 
och för såväl ortens

inbyggares, som 
resandes

tillfredställelse, är 
det af stor vigt att 
Fädernas minnen 

ännu på flera ställen 
resa sig för våra 

ögon

Nils Henrik Sjöborg



Fornlämningar i ett större sammanhang

• Fornlämningar alltmer hotade

• Inte bara objekt, även 
landskapsavsnitt

• Allt fler undersökningar runt 
synliga fornlämningar - 1886 års 
tillägg



Oscar Montelius

Vissa fornlämningar kräver bättre skydd!

Eftersom vissa fornlämningar anses 
vara omistliga är det nödvändigt att det 
finns medel att tillgripa för att rädda 
sådana fornminnen

Ett sådant är expropriation och att 
freda ett fornminne jämte så mycket af 
den kringliggande jorden, som anses 
nödvändigt för dess effektiva skydd.

Fastighet som tillhör annan än 
kronan må tagas i anspråk genom 
expropriation för att bevara 
kulturhistoriskt synnerligen märklig
bebyggelse eller synnerligen 
märklig fast fornlämning som ej 
kan tryggas på annat sätt eller 
bereda erforderligt utrymme 
däromkring.

Kungl. Maj:ts proposition 
(1917:189) om expropriation

Förslag till lag, 1911



Från ord till handling

Ändamålet med bevarandet av fasta 
fornlämningar kräver att jämväl ett visst Till fast fornlämning hör så stort område 
område i en fornlämnings omedelbara på marken som tarvas för att bevara 
närhet får förbliva i orubbat skick. fornlämningen och bereda med hänsyn 
Områdets storlek måste variera med till dess art och betydelse nödigt 
hänsyn till fornlämningens betydelse utrymme däromkring.

Det synes sålunda vara önskvärt att Lag (1942:350) om fornminnen
kunna förbjuda t. ex. anordnande av en 
dansbana invid en betydande 
fornlämning.

SOU 1938:60



Kulturminnesvården – allt mer integrerad i samhällsplaneringen

Fler ärenden om fornlämningsområden

Fältarkeologi + inventering: ökad kunskap om 
fornlämningars komplexitet & rumsliga 
utbredning

Praxis: utredningar & förundersökningar –
redskap att föregripa & avgränsa 
fornlämningsområden

Inspiration från naturvården: större 
sammanhängande ytor

Foto: Eva Skyllberg, CC-BY



1980-1990-TALEN

Det ligger i sakens natur att omfattningen av 
(fornlämningsområde) måste uppfattas högst 
olika, bl.a. beroende på minnesmärkes karaktär
och övriga egenskaper (art och betydelse) samt 
på den omgivande topografin och eventuell 
bebyggelse. 

Områdets omfattning måste istället bedömas 
utifrån förhållandena på den enskilda 
fornlämningsplatsen.

Departementsskrivelse DsU 1987:9

Mer explicit diskussion om olika kriterier 
vid bedömning av fornlämningsområde

- Olika avgränsningsvariabler, som naturliga 
(topografiska, rumsliga), administrativa, mm

- Faktisk fysisk utbredning & visualitet

- Miljösamband & kulturhistoriska 
sammanhang

- Större åtskillnad mellan forn- och 
skyddsområde



Början av 2000-talet: Fortsatta diskussioner

• Generella & förenklade riktlinjer efterfrågades, liksom…

• Förtydliganden i form av föreskrifter & vägledningar, och…

• Gemensamma parametrar vid värdering av fornlämningsområde

Och kritik…

• Generella & byråmässiga bedömningar blev allt vanligare, främst 
beträffande skogsärenden, vilket ledde till kritik mot…

• Länsstyrelser för att de fattade beslut utan fältbesiktigning & att det 
ofta saknades väl underbyggda motiveringar 

Foto: Leif Gren, CC-BY

• Markägare, inte minst skogsägarna, kritiska då de befarade att 
deras markanvändning blev lidande



Allmänna rådet 
Inledning

Till alla fornlämningar hör ett fornlämningsområde. 
Fornlämningsområdet är en del av  fornlämningen, har 
samma skydd som själva lämningen eller naturbildningen 
och omfattas av tillståndsplikten i 2 kap. 12 §
kulturmiljölagen (1988:950). 

Ett fornlämningsområdes utbredning är inte på förhand 
bestämt. En individuell bedömning av utbredningen görs 
för varje fornlämning. Fornlämningsområdets gränser 
kan dock prövas och fastställas genom beslut enligt        

§2 kap. 2 andra stycket kulturmiljölagen (1988:950). 

Foto: Leif Gren, CC-BY



Vad innebär detta?
Första stycket

Fornlämningsområdet har samma skydd
som själva lämningen. 
Vid ingrepp i fornlämningsområdet krävs 
tillstånd enligt 2 kap. 12 §KML.

Andra stycket 

Varje enskild fornlämning har sitt specifika 
fornlämningsområde. Generella 
meteravstånd går därför inte att ange i de 
allmänna råden.

Skärmbild Fornsök



Allmänna rådet 
Definitioner
Med fornlämningens art avses dess 
egenskaper.  

Med fornlämningens betydelse avses dess 
kulturhistoriska värde.

Med tillräckligt utrymme avses det område 
som, med hänsyn till fornlämningens art och 
betydelse, utgör en lämplig miljö för att 
fornlämningen ska kunna bevaras.

Foto: Pål-Nils Nilsson, CC-BY



Allmänna rådet 
Tillämpning av fornlämningsområde
Länsstyrelsen bedömer fornlämningsområdets 
utbredning i samband med samrådsärenden och 
tillståndsärenden enligt 2 kap. kulturmiljölagen 
(1988:950). 

Vid bedömningen tar länsstyrelsen ställning till om 
det planerade arbetsföretaget kommer att ske 
inom eller utom fornlämningsområdet. 

Länsstyrelsen behöver endast ta ställning till 
fornlämningsområdets utbredning i den del som 
berörs av det planerade arbetsföretaget.



Vad innebär detta?

Bedömningar görs både i samband med 
samråd (både i form av möten och 
telefonsamtal) och vid ansökningar om 
ingrepp.  

Ska arbetsföretaget genomföras inom 
eller utanför fornlämningsområdet?

Bedömningen av fornlämningsområdets 
utbredning behöver endast göras i den del 
som berörs av arbetsföretaget.

Foto: Leif Gren, CC-BY



Allmänna rådet 
Tillämpning av fornlämningsområde forts.
Länsstyrelsens bedömning av 
fornlämningsområdets utbredning innebär 
inte att fornlämningsområdets gränser 
fastställts enligt 2 kap 2 § andra stycket 
kulturmiljölagen (1988:950)

Vad innebär detta?
Betona att bedömningen av fornlämningens 
fornlämningsområde vid samråd eller 
ansökan om tillstånd inte är att fastställa
fornlämningsområdet – för det krävs ett 
särskilt beslut. Foto: Bengt A Lundberg, CCBY 



Allmänna rådet 
Bedömning

Fornlämningsområdets utbredning bedöms 
individuellt för den aktuella fornlämningen 
med hänsyn till fornlämningens egenskaper
och dess kulturhistoriska värde. 

Foto: Leif Gren, CC-BY

Vad innebär detta?
Inför ett planerat arbetsföretag görs en 
bedömningen av varje fornlämnings specifika 
fornlämningsområde.



Allmänna rådet 
Bedömning forts.
Typen av arbetsföretag eller dess omfattning 
påverkar inte bedömningen av 
fornlämningsområdets utbredning.

Foto: Leif Gren, CC-BY

Vad innebär detta?
Att fornlämningsområdets utredning inte kan 
bedömas olika i samband med arbetsföretag   
– det finns bara ett fornlämningsområde!

Arbetsföretagets typ eller omfattning har 
däremot betydelse om tillstånd till ingrepp kan 
ges vid en tillståndsprövning. 



Intressant dom - Kammarrättsdom 2005

Kammarrättens motivering: 
- ett fornlämningsområde kan inte ges olika omfattning genom 

olika beslut beroende på t.ex. den sökta åtgärdens art.

- det norra vindkraftsverket bedöms ligga utanför 
fornlämningsområdet, det södra inom.

RAÄ 19

RAÄ 25

RAÄ 5

Saken: Lst beslutat avslå uppförandet av 
2 vindkraftverk med motiveringen att 
vindkraftverken skadar möjligheten att 
förstå och uppleva det förhistoriska 
landskapet (gånggrifterna).

Sökande överklagat beslutet och åberopar 
att lst i ett tidigare samrådsärende 
angående en vattenledning angivit att 
tillstånd endast krävdes om 
vattenledningen placerades nära 
gånggrifterna. 



Fornlämningens egenskaper bedöms utifrån 
lämningstypen samt fornlämningens datering, 
utbredning, bevarandegrad, komplexitet och läge i 
landskapet.

Allmänna rådet 
Bedömning forts. 

Kommentar: skrivningen återfinns i förskrifterna för 
uppdragsarkeologi

Foto: Leif Gren, CC-BY

Bevarandegrad – kan påverkar fornlämningens 
kulturhistoriska värde och därmed 
fornlämningsområdets utbredning 

Komplexitet – fornlämningens olika delar och hur 
dessa relaterar till varandra.

Läge i landskapet – topografins och natur-
förutsättningen vid fornlämningen 



Allmänna rådet 
Bedömning forts. 

Fornlämningens kulturhistoriska värde 
bedöms utifrån dess potential som källa för 
att utvinna eller förmedla kunskap om 
fornlämningen och dess kulturhistoriska 
sammanhang.

Kommentar: skrivningen återfinns i förskrifterna för 
fornlämningsförklaring.

Foto: Leif Gren, CC-BY



Vad innebär detta?
Kulturhistoriskt värde baseras på 3 huvudkriterier:

• Möjligheten till kunskap och förståelse – avser 
fornlämningens kulturhistoriska innehåll 
(dokumentationspotential) och läsbarhet 
(kommunikationspotential).

• Kulturhistorisk helhet – fornlämningens bevarandegrad.

• Kulturhistorisk relevans – fornlämningens betydelse 
som kännetecknande eller på annat sätt betydande för 
sin tid och kontext.

Kulturhistoriska sammanhang bedöms utifrån 
fornlämningens funktionella, tidsmässiga och rumsliga 
kontext.

Foto: Eva Skyllberg, CC-BY



Lämplig miljö bedöms utifrån vad som behövs för att 
fornlämningen ska skyddas mot skador och kunna 
förstås. 

Fornlämningsområdet bör i möjligaste mån motsvara 
fornlämningens ursprungliga miljö och det område 
som har betydelse för förståelsen av fornlämningen, 
dess läge samt hur den har nyttjats. 

Allmänna rådet 
Bedömning forts. 

Foto: Bengt A Lundberg, CC-BY



Vad innebär detta?

Lämplig miljö för att fornlämningen ska kunna bevaras
- skyddas mot skador
- kunna förstås och uppfattas i sitt sammanhang

Lämplig miljö är det område runt fornlämningen som 
har betydelse för att kunna förstå och uppfatta den 
- valet av läge
- som har koppling till fornlämningens funktion Foto: Eva Skyllberg, CC-BY



Fornlämningsområdets utbredning bör utgå från 
topografiska förhållanden. 

Allmänna rådet 
Bedömning forts. 

Foto: Bengt A Lundberg, CC-BY

Vad innebär detta?
Att bedömningen kan utgå från rumsbildande gränser 
såsom vattendrag, höjdrygg eller åsfot.

Eller kvarvarande spår av dåtidens markanvändning 
(ex. åkerhak) eller ursprunglig topografi (äldre 
strandlinjer).



Ingrepp i miljön efter fornlämningens tillkomst 
kan påverka fornlämningsområdets 
utbredning. 

Allmänna rådet 
Bedömning forts. 

Foto: Rikard Sohlenius, CC-BY

Vad innebär detta?
Fornlämningen ursprungliga miljö kan också ha 
påverkats av senare tider byggnation/ingrepp.

Ett fornlämningsområde bör inte inkludera idag 
befintlig miljö.



Allmänna rådet 
Bedömning forts. 

Foto: Pål-Nils Nilsson, CC-BY

Fornlämningar som tillsammans utgör en 
samlad miljö kan ges ett gemensamt 
fornlämningsområde. 

Vad innebär detta?
Att om flera fornlämningar ligger nära 
varandra kan en gemensam bedömning 
göras av fornlämningsområdets 
utbredning. 

Oavsett om fornlämningarna är av samma 
eller olika typ, samma eller olika tidsperiod.



När det gäller fartygslämningar bör 
fornlämningsområdet bedömas enbart med 
hänsyn till det område på botten som 
behövs för fartygslämningens och övriga 
tillhörande föremåls skydd. 

Foto: Leif Gren, CC-BY

Tydliggöra att bedömningen av utbredningen 
av ett fornlämningsområde runt en 
fartygslämning endast bör ta hänsyn till 
skyddsaspekten och inte till vad som behövs 
utifrån möjligheten att förstå och uppleva 
fartygslämningen. 

Allmänna rådet 
Bedömning forts. 

Vad innebär detta ?



Checklista för bedömning – tre steg
Steg 1. Inledande frågor
- vad är det för typ av fornlämning (egenskaper)? 
- vilket kulturhistoriskt värde har den?
- var ska arbetsföretaget genomföras (vilken del berörs)?
- hur ser topografin ut vid fornlämningen i den delen?
- finns det naturliga gränser som kan tydliggöra fornlämningsområdet ?
- är området runt fornlämningen påverkat av senare tiders ingrepp?

Steg 2. Bedömning av fornlämningsområdets utbredning i den del som berörs
- hur stort område behövs för att bevara fornlämningen?
- hur stort område behövs för att förstå och uppfatta fornlämningen? 



Checklista för bedömning – tre steg

Steg 3. Sammantagen bedömning utifrån det planerade arbetsföretaget
- kommer arbetsföretaget att genomföras inom eller utanför 

fornlämningsområdet?
- Om arbetsföretaget berör fornlämningsområdet, kan tillstånd ges enligt 

2 kap. 12 § KML och ska det förenas med villkor?



Allmänna rådet 
Borttagna och flyttade fornlämningar

Fornlämningsområdet upphör om fornlämningen är 
helt undersökt och borttagen eller inte längre 
bedöms som fornlämning. 

Till en flyttad fornlämning kan, om det behövs för att 
bevara den, höra ett nytt fornlämningsområde. 

Foto: Pål-Nils Nilsson, CC-BY



Vad innebär detta?

Tydliggöra att fornlämningsområdet är kopplat 
till fornlämningen – tas hela fornlämningen bort 
försvinner fornlämningsområdet per automatik.

Tydliggöra att även en flyttad fornlämning i vissa 
fall kan behöva ett fornlämningsområde trots att 
kopplingen till det ursprungliga läget/topografin 
inte längre finns. 

Exempel: En runsten som hittats i åkermark och 
som ställts upp i närheten på lämplig plats.

Foto: Bengt A Lundberg, CC-BY



Frågor

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta 
carolina.andersson@raa.se eller anna.hult@raa.se

En vägledning har även tagits fram och den kommer att publiceras 
inför att de allmänna råden träder i kraft den 1 januari 2023.

mailto:carolina.andersson@raa.se
mailto:anna.hult@raa.se
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