
Bygga och Bevara 
hur påverkar fornlämningar  
dina byggplaner?



Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp 
länsstyrelsens beslut och har en vägledande, stödjande och samordnande roll för kulturmiljövården. 
www.raa.se
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Den här broschyren riktar sig till dig som 
 planerar att bygga – oavsett om du har ett litet 
eller stort byggprojekt på gång. Här får du veta 
hur fornlämningar kan påverka dina planer och 
hur du på bästa sätt förhåller dig till det.

I Sverige är fornlämningar  skyddade enligt 
kultur minneslagen och det finns  regler som 
måste följas. Skriften ger dig råd om vad du ska 
tänka på och vem som hjälper dig under resans 
gång – för ditt och kulturarvets bästa!
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Innehåll

Fornlämningar – 
vårt gemensamma arv

Grönt ljus – undvik

Gult ljus – utred

Rött ljus – undersök

Kontakt
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Fornlämningar  
– vårt gemensamma arv
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Fornlämningar är fysiska spår av människor som 
levt och verkat här långt före vår tid. Det kan vara 
ett skeppsvrak på havets botten eller en mil-
stolpe längs landsvägen, Uppsala högar eller en 
boplats från stenåldern. Tidsspannet sträcker sig 
över 12 000 år och mångfalden är överraskande 
stor.  

Alla fornlämningar är en del av kulturarvet, av 
berättelsen om hur samhället vi lever i, blev till. 
Tack vare dem vet vi också något om tiden före 
skriftspråket – om hur landet började odlas upp, 
om vilka gudar som tillbads, om krig och konst, 
handel och hantverk. Fornlämningarna utgör 
helt enkelt en stor del av det förfl utna och vi bär 
 tillsammans ansvaret att bevara dem för fram-
tiden.

Se dig omkring! Du hittar fornlämningar överallt i 
din omgivning: i städerna, mitt i skogen och i det 
öppna odlingslandskapet. Många syns tydligt, 
andra är svårare att upptäcka eller döljs helt 
under markytan. 

Sverige har omkring 270 000 platser med forn-
lämningar. Det fi nns säkert också nästan lika 
många som ännu inte är upptäckta. Traditionen 
av att värna om kulturarvet är lång, vår kultur-
minneslag har rötter i 1600-talet. 

Bevara + bygga = sant
Att värna om kulturarvet står inte i motsats-
förhållande till samhällsutveckling. Trots lag-
skyddet kan man i de fl esta fall bygga på 
mark med forn lämningar. Men det kan krävas 

 ändringar i byggplanerna eller utredningar och 
undersökningar av olika slag – främst för att 
undvika de forntida spåren. 

KultuRminneSlaGen
Kulturminneslagen reglerar vad man får och 
inte får göra med kulturminnen i Sverige. 
Syftet med lagen är framförallt att skydda och 
bevara kulturarvet. Lagens första paragraf 
lyder: Det är en nationell angelägenhet att 
skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för 
detta delas av alla. Den som planerar eller utför 
ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön 
så vitt möjligt undviks eller begränsas 

Kulturminneslagen förbjuder att ta bort, 
rubba, gräva ut eller skada en fornlämning 
utan länsstyrelsens tillstånd. Om det under 
byggprojektets gång påträff as en fornläm-
ning måste du omedelbart anmäla detta till 
länsstyrelsen och 
bygget stoppas då i 
väntan på länsstyrel-
sens vidare beslut.
Lag (1988:950) om 
kultur minnen m.m
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Ibland är situationen den att man måste välja 
mellan att bygga eller bevara. Länsstyrelsen gör 
då en avvägning, och om byggprojektets nytta 
väger tyngst kan länsstyrelsen ge tillstånd till att 
fornlämningen tas bort. Men oftast är villkoret att 
den först undersöks och dokumenteras eftersom 
varje fornlämning är en unik kunskapskälla som 
inte går att återställa.

Ny historia
Helst ska fornlämningar bevaras, men samtidigt 
har byggprojekt bidragit till en stor arkeologisk 
kunskapsutveckling under de senaste trettio åren. 
Mer än 90 procent av alla utgrävningar i Sverige 
är s k uppdragsarkeologiska undersökningar som 
sker i samband med byggprojekt.

Så aRbetaR aRKeoloGen 
Den arkeologiska vetenskapen har anor sedan 1800-talet och är i ständig utveckling. Bilden av det 
förflutna förändras hela tiden tack vare nya undersökningar. 
Av det arkeologiska arbetet syns för den utomstående framförallt själva utgrävningen, men en 
arkeologisk undersökning innebär mycket mer. Efter inledande planering utförs fältarbetet, då man 
dokumenterar, tar tillvara fynd och gör provtagningar. Fältarbetsfasen kräver också mycket logistik 
med arbets bodar, grävmaskiner, teknisk utrustning med mera. När utgrävningsarbetet är avslutat 
börjar sammanställning, analyser och tolkningar av det insamlade materialet, så att det kan sättas in i 
ett större vetenskapligt sammanhang.
Varje arkeologisk utredning eller undersökning avslutas alltid med att resultaten publiceras i en 
 rapport som skickas till dig som byggherre och till länsstyrelsen.

Foto:  Eva Skyllberg/RAÄ
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När du ska bygga nytt är det mycket att tänka 
på – vare sig det är en tillbyggnad på tomten, en 
väg eller kanske ett helt bostadsområde. Platsen 
måste vara lämplig ur en rad aspekter, som kan 
påverka byggplanerna. En viktig pusselbit är att 
känna till om det finns fornlämningar i området. 

Det är du som byggherre som har skyldighet att 
ta reda på om det finns fornlämningar. En del 
kan vara mycket tydliga, som en runsten eller en 
stor gravhög, men ofta syns de inte alls ovanför 
markytan. Ett otränat öga kan också uppfatta en 
fornlämning som inte mer än några kringspridda 
stenar. 

Som tur är har inventeringar för att hitta fornläm-
ningar gjorts i en stor del av landet. Uppgifterna 
finns samlade i FMIS, Informationssystemet om 
fornminnen och är tillgängliga på internet genom 
sökverktyget Fornsök.

Kanske, kanske inte…
Börja med att titta i Fornsök, så att du får veta om 
det finns registrerade fornlämningar eller andra 
kulturhistoriska lämningar på din byggplats. 
Det är viktigt att komma ihåg att det också finns 
mängder av fornlämningar som än så länge är 
oupptäckta, så en sökning i FMIS är inte alltid 
tillräcklig. Registrerade fornlämningar omges 
dessutom av ett fornlämningsområde som inte 
är markerat på kartorna. Även om det saknas 

 registrerade fornlämningar på din tilltänkta 
byggplats, bör du för säkerhets skull kontakta 
länsstyrelsen ifall det finns många fornlämningar 
i  närheten. Då riskerar du inte att i ett senare 
skede få besvär med din 
bygglovsansökan på 
grund av fornläm-
ningar.

Undvik

Grönt ljus
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Du frågar dig kanske om det är nödvändigt att ta 
kontakt med länsstyrelsen bara för att det fi nns 
registrerade fornlämningar i när heten? Tänk på att 
länsstyrelsens handläggare är experter på frågor 
om fornlämningar och kan hjälpa dig att lyckas 
bättre med byggplanerna. Du ska också veta att 
Kulturminneslagens regler gäller oavsett om du 
skött kontakterna rätt eller inte. Fråga hellre en 
extra gång och gör det i god tid!

Första gången du söker i Fornsök kan du 
behöva lite hjälp. Här får du en enkel hand-
ledning.

Gå in på www.raa.se/cms/fornsok/start.html 
och klicka på Öppna sökfönster. Då kommer 
du till en sida som bl a visar en Sverigekarta. 
Enklast är då att klicka på symbolen Kart-
inställningar och där fylla i namnet på orten/
platsen du letar efter. Kartan visar då ditt 
område och de fornlämningar som fi nns. Du 
kan också välja att zooma via Sverigekartan. 

Om handsymbolen är markerad kan du 
fl ytta på kartutsnittet. Vill du veta mer om en 
fornlämning måste du byta till i-symbolen 
och sedan klicka på R-markeringen. Ibland 
kan beskrivningen vara svår att tolka, men en 
enkel grundregel är: fi nns det fornlämnings-
markeringar på den fastighet där du tänkt 
bygga, kontakta länsstyrelsen.

Så HäR SöKeR du i FmiS/FoRnSöK

R

R

Ibland räcker det med att tänka i nya banor för att husets 
tillbyggnad och fornlämningen ska kunna samsas på 
tomten.
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hjälp, en fornlämmning!
Om du upptäcker en fornlämning på eller i 
anslutning till din byggplats när du söker i FMIS 
ska du genast ta kontakt med länsstyrelsen. Deras 
kulturmiljöhandläggare ger dig mer information 
och hjälper till med planeringen, så att fornläm-
ningen i bästa fall helt kan undvikas. Ju tidigare 
samråden börjar, desto bättre, då ägnar du inte 
tid och kraft åt att planera något som strider mot 
bestämmelserna. 

Se till att ta upp allt viktigt som rör byggprojektet 
vid de tidiga samråden. Med en tydlig kommuni-
kation kan problemen ofta lösas innan de har 

uppstått och det är både tids- och kostnads-
effektivast för båda parter.

Länsstyrelsens målsättning är alltid att fornläm-
ningarna ska bevaras och att ingrepp i dem ska 
undvikas. Kulturmiljön är en del av samhällets 
minne, som ger perspektiv både framåt och bakåt 
i tiden. Tillsammans ska vi på bästa sätt skydda 
och bevara våra kulturmiljöer för kommande 
generationer. Länsstyrelsen har som uppgift att 
hjälpa dig att hitta alternativa lösningar och ju 
större flexibilitet du har i dina byggplaner, desto 
enklare går det.

Samrådet resulterar vanligen i att dina bygg-
planer kan fortsätta, men de ser kanske lite 
 annorlunda ut än vad som var tänkt från början. 
Fornlämningen bevaras i sin helhet och din 

länSStyRelSen – KultuRmiljö
Länsstyrelsen är den statliga regionala myn-
digheten som har ett övergripande ansvar 
för att kulturmiljön bevaras och brukas på 
bästa sätt i varje län. De ska ta till vara det 
allmännas intressen när det gäller skyddet av 
fornlämningar. 
Länsstyrelsen beslutar både om en forn-
lämning får tas bort och vem som i så fall 
ska göra utgrävningen. Inför beslutet gör 
länsstyrelsen en avvägning om bevarande-
värdet för fornlämningen överstiger nyttan 
av byggprojektet. De har också ansvar för att 
det arkeologiska arbetet görs både kostnads-
effektivt och med god kvalitet.
Längst bak i broschyren finns kontakt-
uppgifter till alla länsstyrelser.

Fo
to

:  W
ivi

an
ne

 Bo
nd

es
so

n/
RA

Ä



12

 närmiljö får ett mervärde eftersom du vet att 
människor funnits på platsen långt före dig. Arki-
tekter talar ofta om platsens förutsättningar, eller 
dess ”själ”. Med det menas att varje plats är unik 
och har sin egen historia. Med en fornlämning 
har platsen i allra högsta grad fått en själ!

Ett gott råd på vägen: Har du fornlämningar i din 
närhet, anamma från början tänkesättet UNDVIK. 
Med den inställningen är förutsättningarna goda 
att du, med hjälp av länsstyrelsen, utan större 
fördröjningar kan nå ditt mål: att bygga. Grönt 
ljus, bara att tuta och köra!
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Jag vill 
bygga!

Kolla 
Fornsök

Kontakta 
länsstyrelsen

Samråd

Det finns fornlämningar 
på eller nära 
byggplatsen

Bygget placeras så 
att fornlämningar 

undviks

Byggplatsen är 
låst 

i sitt läge

Fornlämningen har 
ett mycket högt 
bevarandevärde

Utredning för 
mer info om 

fornlämningsbilden

Förundersökning i 
avgränsande syfte

Grundligare 
förundersökning

Slutundersökning

Fornlämningen 
kan undvikas

Fornlämningen 
kan undvikas

Ok att
bygga!✔

Ok att
bygga!✔

Ok att
bygga!✔ Ok att

bygga!✔

Inget 
bygge✘
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Utred
Ibland visar det sig under de tidiga samråden 
med länsstyrelsen att det förmodligen finns 
fornlämningar på eller nära din byggplats. Läns-
styrelsen kan då behöva mer underlagsmaterial 
för att kunna ge ett besked. 

Din penningpung
Om du vill fortsätta med byggplanerna skapas 
ett ärende på länsstyrelsen och bestämmelserna 
i kulturminneslagen börjar gälla. Vad som är 
viktigt att känna till är att du som byggherre nu 
står för kostnaderna för de arkeologiska utred-

ningar och undersökningar som kanske måste 
göras. Du behöver däremot inte själv handla upp 
tjänsterna eller kontrollera att arbetena görs med 
rätt kvalitetsnivå. Det hör till läns-
styrelsens ansvar och det 
ingår i deras myndig-
hetsroll att sköta 
det praktiska 
arbetet.

Rådgör 
gärna med 
läns-
styrelsen 
när du 
funderar 
på om 

Gult ljus
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du ska gå vidare med byggplanerna. Merkostna-
derna kan mycket väl hålla sig på en rimlig nivå 
och om ditt byggprojekt är av stor betydelse för 
dig, kan det vara värt de extra utgifterna.

Länsstyrelsen beställer
Länsstyrelsen gör inga utredningar eller arkeo-
logiska undersökningar själva utan de beställer 
tjänsterna från en arkeologisk institution/företag. 
Det kan till exempel vara ett länsmuseum, Riks-
antikvarieämbetets undersökningsverksamhet 
UV eller ett privat företag. Beroende på hur 
om fattande arbetet är läggs det ut på anbud eller 
ges direkt som ett uppdrag. Länsstyrelsen står 
som garant för att arbetena blir gjorda på ett bra 
och kostnadseffektivt sätt. 

Finns det en fornlämning?
Som ett första steg beslutar länsstyrelsen om att 
det ska göras en utredning. Ett gott råd till dig 
som byggherre är att du klargör sådant som är 
viktigt för din planering redan innan utredningen 
startar. Det kan till exempel vara önskemål om 
tidplan och en muntlig eller skriftlig sammanfatt-
ning, så att även du som icke-arkeolog kan ta till 
dig resultaten. Du kan också  ha önskemål om 
t.ex. kartornas digitala format.

Genom utredningen får du veta om det finns 
fornlämningar. Visar det sig att läget är grönt och 
det inte finns någon fornlämning inom själva 
byggplatsen avslutas ärendet och du kan fort-
sätta med byggprojektet.

Om utredningen däremot ger som resultat att 
fornlämningar finns på platsen, behövs fortsatta 
samråd med länsstyrelsen. Du måste än en gång 
besluta dig för om du ska gå vidare med bygg-
projektet eller inte. 

HuR GöRS uppHandlinGen? 
Det är du som byggherre som betalar för 
det arkeologiska arbetet men länsstyrelsen 
 handlar upp de tjänster som behövs och 
 sköter kontakterna med arkeologerna.

Upphandlingen av en arkeologisk institution/
företag sker antingen genom direktval eller 
genom anbudsförfarande. Vad som blir 
 aktuellt beror bland annat på hur stor kost-
naden för uppdraget är. Upphandlingen av 
arkeologiska undersökningar omfattas inte av 
Lagen om offentlig upphandling (LOU), utan 
regleras av föreskrifter till Kulturminneslagen.

Upphandlingen sker på nytt inför varje del-
moment i den arkeologiska processen. Läns-
styrelsen tar fram ett förfrågningsunderlag 
med en kravspecifikation och en arkeologisk 
institution/företag gör en undersöknings-
plan som beskriver hur utgrävningen ska 
genomföras samt en kostnadsberäkning. 
Läns styrelsen fattar sedan beslut, men först 
ska du som byggherre godkänna kostnaden. 
Utgrävningen kan påbörjas när du slutit avtal 
med den arkeologiska institutionen/företaget. 
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Storleken har betydelse
Om en fornlämning fi nns på eller nära bygg-
platsen är en förundersökning i avgränsande 
syfte ofta nästa steg i processen. Med det menas 
att man tar reda på vilken utbredning fornläm-
ningen har. På det sättet får du veta vilken mark 
som är ”säker” att bygga på. Det är aktuellt om 
dina byggplaner är så fl exibla att du kan ändra 
 placeringen för att undvika fornlämningarna. 
Finns det däremot inte något spelrum att fl ytta 
bygget måste det göras en mer om fattande för-
undersökning, se vidare under Rött ljus.

Ett byggföretag planerar att bygga nya villor i anslutning till ett 
äldre bostadsområde. I FMIS fi nns en registrerad fornlämning, ett 
röse, på en höjd i byggområdet. Planen är att röset bevaras i ett 
mindre grönområde mitt bland villorna. Byggföretaget kontaktar 
länsstyrelsen för ett samråd.

Länsstyrelsen anser att det behövs mer underlagsfakta om 
platsen och beslutar att det ska göras en arkeologisk utredning. 
Utredningens inventering visar att det fi nns tre lägen inom 
området där det kan fi nnas fl er fornlämningar, dels i anslutning 
till röset, dels i två lägen mer åt väster. Små utredningsschakt 
dras i alla lägen, men det är bara i läge 2 som det upptäcks en 
tidigare okänd fornlämning.

Byggföretaget vill, trots den nyupptäckta fornlämningen, gå 
vidare och är redo att anpassa bebyggelsen. Länsstyrelsen 
beslutar om en förundersökning i avgränsande syfte i läge 2.

utRedninG
En utredning ska klarlägga om det fi nns forn-
lämningar inom det aktuella markområdet och 
är ett faktaunderlag för både länsstyrelsen och 
dig som bygger. 
Den inleds med arkiv- och kartstudier som 
följs av en fältinventering. En erfaren arkeolog 
kan bara genom att titta på landskapet och 
naturförutsättningarna ofta bedöma om 
det fi nns okända fornlämningar. I lägen som 
arkeologerna tycker är misstänkta görs mindre 
sökschakt. En sökschaktsgrävning är ingen 
riktig arkeologisk undersökning utan den ska 
bara att konstatera om det fi nns en forn-
lämning. Om en fornlämning upptäcks avbryts 
arbetena och schakten fylls igen.
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Längre sökschakt görs vid läge 2 för att avgränsa fornlämningen. 
Efter förundersökningen modifi erar byggföretaget planen och 
gör istället två mindre grönområden, så att fornlämningarna 
bevaras orörda. 20 nya villor kan byggas på platsen.

FöRundeRSöKninG 
i avGRänSande SyFte

Ändamålet med en förundersökning i avgrän-
sande syfte är att ge ett planeringsunderlag 
för länsstyrelsen och byggherren så att bygg-
projektet ska kunna undvika – eller anpassas 
till – fornlämningen. 

Det är en begränsad utgrävning som går till så 
här: Schakt dras med hjälp av en gräv maskin 
utrustad med plan skopa. Tunna skikt av 
jorden skrapas av medan en arkeolog kontrol-
lerar vad som dyker upp. Schakten läggs så 
att arkeologerna kan avgöra fornlämningens 
gränser. När de är klarlagda avbryts arbetet 
och schakten återfylls med jord.
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Trots att syftet med en avgränsande förunder-
sökning är att undvika fornlämningen, måste du 
lämna in en formell ansökan till länsstyrelsen med 
begäran om att göra ingrepp i fornlämningen. 
Det är nödvändigt för att processen ska kunna 
starta.

För mindre projekt, som exempelvis lednings-
dragningar i tätorter, kan det bli aktuellt med 
förundersökningar i form av schaktnings-
övervakning. En arkeolog följer då schaktningen 
för att se till att fornlämningen inte berörs.

Bygget fortsätter
Slutresultatet från en förundersökning i 
av gränsande syfte är att du kan fortsätta med 
byggplanerna, men så att fornlämningen inte 
berörs. Fornlämningen bevaras och ny kunskap har 
tillkommit, vi får veta vad det är för något och exakt 
var den ligger – fakta som ger platsen ett mervärde. 
Den nya informationen kan integreras på olika sätt, 
kanske kan fornlämningen bli en del av ett grön-
område eller ge inspiration till gatunamnen. 

Utredning och förundersökning i avgränsande 
syfte innebär gult ljus för dina byggplaner, du får 
vissa extrakostnader, men ganska snart kan du 
rulla vidare igen.
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Undersök
Ibland finns det bara en enda lämplig plats för 
ditt byggprojekt och just där ligger det en forn-
lämning. Då måste du lämna in en ansökan till 
länsstyrelsen med begäran om att fornlämningen 
ska tas bort. När den har kommit in ska länssty-
relsen fatta ett beslut. Ibland fäller de avgörandet 
utifrån den kunskap om fornlämningen de redan 
har, men vanligen behövs först en grundligare 
förundersökning. 

Nu har du fått rött ljus – men det behöver inte 
betyda definitivt stopp, efter arkeologiska utgräv-
ningar kan bygget fortsätta! 

Rött ljus
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Mer information – till nytta för parterna
Syftet med en grundligare förundersökning är 
att ta reda på mer om fornlämningen. Utifrån 
resultaten, avgör länsstyrelsen slutgiltigt om 
behovet av att bygga väger tyngre än behovet av 
att bevara fornlämningen. De bifaller i regel din 
ansökan om bort tagande och går vidare med att 
beställa en slutundersökning. Anser länsstyrelsen 
däremot att fornlämningen ska bevaras bör detta 
ha uppdagats tidigare, så att processen inte gått 
så här långt.

Du som byggherre får av förundersöknings-
rapporten en uppfattning om hur stor slutunder-
sökningen blir. Utifrån den informationen beslu-
tar du ifall du ska gå vidare med byggprocessen. 

GRundliGaRe FöRundeRSöK-
ninG (inFöR boRttaGande av 
FoRn lämninGen)

Syftet med en grundligare förundersökning 
är att länsstyrelsen ska få mer information om 
fornlämningen, t ex exakt läge, storlek och 
ålder samt vilken typ av lämning det är. 

Den är mycket mer omfattande än en förun-
dersökning i avgränsande syfte. Arkeologerna 
tar upp schakt med grävmaskin och gräver ut 
mindre delar av fornlämningen. 

Utifrån förundersökningens resultat kan sedan 
kostnaden för slutundersökningen beräknas.

SlutundeRSöKninG 
En slutundersökning innebär att fornläm-
ningen, eller den del som berörs av bygg-
planerna, grävs ut i sin helhet. Arkeologerna 
undersöker, dokumenterar och tolkar spåren 
efter människorna som levt på platsen. 
Fynden registreras och konserveras för att slut-
ligen hamna i förvar på ditt länsmuseum eller 
på Statens historiska museum. När utgräv-
ningen är avslutad sammanställs resultaten i 
en eller flera rapporter, som riktar sig både till 
forskare och en intresserad allmänhet.
Slutundersökningens omfattning och tids-
åtgång beror på flera faktorer, som till exem-
pel vilken typ av fornlämning det är. Du som 
 bygger ska vara medveten om att utgrävningar 
i regel bara utförs under  sommarhalvåret.  
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rött blir grönt
När en fornlämning måste tas bort gäller det att 
ta till vara så mycket information och kunskap om 
den som möjligt. Därför har läns styrelsen som 
krav att fornlämningen undersöks och doku-
menteras av arkeologer innan den förstörs. 

Man kan säga att dokumentationen ersätter 
fornlämningen.

Det har blivit dags för det sista steget i den arkeo-
logiska processen: att undersöka fornlämningen 
för att bereda plats åt ditt byggprojekt. Det kallas 
för slutundersökning, på fackspråk särskild arkeo-
logisk undersökning. 

Resultatet av en slutundersökning är att forn-
lämningen tas bort. Ditt planerade byggprojekt 
kan fortsätta, men med en merkostnad och en 
förlängd process. Det har kostat dig pengar och 
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Sverige har blivit en fornlämning fattigare. I gen-
gäld har ny kunskap skapats genom arkeologer-
nas arbete och eventuella fynd har tagits tillvara. 

Arkeologi kan även för byggherren innebära 
något positivt. Om du bygger ett hus till dig själv, 
kan du glädjas åt att ditt hem får en rikare histo-

ria. Har du ansvar för ett stort bygge, som en ny 
väg eller ett bostadsområde, kan du med fördel 
använda arkeologin för att få positiv uppmärk-
samhet kring din exploatering. Det finns ett stort 
allmänt intresserar för arkeologi. Utgrävningar 
har i många fall bidragit till att vända en negativ 
opinion.
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Länsstyrelsen i Blekinge län
371 86 Karlskrona
Tel. 0455-870 00
www.lansstyrelsen.se/blekinge

Länsstyrelsen i Dalarnas län
791 84 Falun
Tel. 023-810 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna

Länsstyrelsen i gotlands län
Visborgsallén 4, 621 85 Visby
Tel. 0498-29 21 00
www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i gävleborgs län
801 70 Gävle
Tel. 026-17 10 00
www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Länsstyrelsen i hallands län
301 86  Halmstad
Tel. 035-13 20 00
www.lansstyrelsen.se/halland

Länsstyrelsen i Jämtlands län
831 86 Östersund
Tel. 063-14 60 00
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
Tel. 036-39 50 00 
www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86 Kalmar
Tel. 0480-820 00
www.lansstyrelsen.se/kalmar

Länsstyrelsen i Kronobergs län
351 86 Växjö
Tel. 0470-860 00
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå
Tel. 0920-960 00
www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Länsstyrelsen i Skåne län
Kungsgatan 13
205 15 Malmö
Tel.  040 -25 20 00
www.lansstyrelsen.se/skane

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Tel. 08-785 40 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping
Tel. 0155 - 26 40 00
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala
Tel. 018-19 50 00
www.lansstyrelsen.se/uppsala

Länsstyrelsen i värmlands län
651 86 Karlstad
Tel. 054-19 70 00
www.lansstyrelsen.se/varmland

Länsstyrelsen i västerbottens län
901 86 Umeå
Tel. 090-10 70 00
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Länsstyrelsen i västernorrlands län
871 86 Härnösand
Tel. 0611-34 90 00
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Länsstyrelsen i västmanlands län
721 86 Västerås
Tel. 021-19 50 00
www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Länsstyrelsen i västra götalands län
403 40 Göteborg
Kulturmiljöenheten har kontor i Göte-
borg, Vänersborg och Mariestad
Tel. 031-60 50 00
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Länsstyrelsen i Örebro län 
701 86 Örebro
Tel. 019-19 30 00
www.lansstyrelsen.se/orebro

Länsstyrelsen i Östergötlands län
581 86 Linköping
Tel. 013-19 60 00
www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en 
landshövding. På varje länsstyrelse finns en avdelning som 
arbetar med kulturmiljövård. Den kan ha skiftande namn, 
men ofta kallas den kulturmiljö enhet.

Kontakt
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Den här broschyren ger dig vägledning om det fi nns 
 forn lämningar på din byggplats.

Oavsett om du bara vill ha allmän rådgivning eller har ett 
 konkret ärende kan du få hjälp av din länsstyrelse. 

Och kom ihåg – har du fornlämningar på din mark 
sitter du på ett unikt stycke historia!

Foto:  Bengt A Lundberg/RAÄ


