
 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I 

LULEÅ 

Föredragande: S. Hagström 

DOM 
2013-06-28 
Meddelad i 
Luleå 

4,
),
(4.1v1G

-
4,

61
 7( 013o f'-41 

Mål nr 

2441-12 

D10 

Sida 1 (7) 

 

KLAGANDE 

SCA Skog AB, 556048-2852 

Ombud: Emil Leander 

SCA Skog AB 

Markjuridik 
851 88 Sundsvall 

 

MOTPART 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

971 86 Luleå 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut den 12 november 
2012, dnr 431-3031-12 

SAKEN 

Särskild utredning enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dok.Id 40318 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 849 Residensgatan 17 0920-29 54 90 0920-22 04 59 måndag — fredag 
971 26 Luleå E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se 08:00-16:00 

www.dom.se 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

2013 -07- 0 3 

Dnr i 3i Zi 
5-

C2 ...............  

ymi 1O 

 

mailto:forvaltningsrattenilulea@dom.se
http://www.dom.se/


BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

Det överklagade beslutet 

Länsstyrelsen har beslutat att en särskild utredning ska göras på SCA Skog 

AB:s (SCA) bekostnad inför ett arbetsföretag i form av en planerad skogs-

bilväg på fastigheten Männikkö 4:3 i Paj ala kommun samt att Norrbottens 

museum ska genomföra utredningen. Beslutet motiverades enligt följande. 

Närheten till Kalix älv gör det aktuella området mycket intressant då de 

fornlämningar som finns i området främst är koncentrerade till Kalixälvens 

och Tärendöälvens stränder samt intilliggande vattendrag. Länsstyrelsen 

kan därför inte utesluta att fast fornlämning berörs av företaget. 

SCA:s yrkande och grunder 

SCA överklagar länsstyrelsens beslut och yrkar att det ska upphävas. Till 

stöd för sin talan anför SCA bl.a. följande. SCA planerar att bygga en 

stickväg, cirka en kilometer lång, för att kunna köra ut virke från en 

planerad avverkning med lastbil i stället för att använda skotare eller 

terrängtransport för transport av virke till befintlig väg. 

Den planerade sträckningen berörs inte av någon känd fast fornlämning. 

Enligt 2 kap. 11 § KML får länsstyrelsen besluta om särskild utredning om 

det behövs för att ta reda på om en exploatering berör en fast fornlämning 

Om ett större markområde tas i anspråk ska kostnaden för utredning beta-

las av företagaren. Exempel på sådana exploateringar är anläggande av 

allmän eller större enskild väg. 

Enligt förarbetena gäller den aktuella bestämmelsen dock inte för åtgärder 

som sker inom ramen för pågående markanvändning, till exempel inom 

jord- eller skogsbruket. 
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Markanvändningen inom Männikkö 4:3 är skogsbruk och den planerade 

vägen utgör en normal och naturlig rationalisering av denna verksamhet. 

Det rör sig om en åtgärd inom ramen för pågående markanvändning och 2 

kap. 11 § KML gäller därmed inte. Begreppet pågående markanvändning 

återfinns i milj öbalkens regler om ersättning och inlösen. Av förarbetena 

till dessa bestämmelser framgår att begreppet pågående markanvändning 

bör ges en relativt generös tillämpning. Hänsyn ska tas till lämpliga bruk-

nings- och rationaliseringsmetoder. Att bygga en skogsbilväg i syfte att 

betjäna en specifik avverkning är en lämplig och vedertagen rationalise-

ringsmetod inom skogsbruket. Vägens bärighet eller omfattningen av mar-

kingreppen torde enligt förarbetena inte ha någon betydelse i bedömningen 

av om den är en del i den pågående markanvändningen eller inte. 

Eftersom den planerade vägen utgör en naturlig del i den pågående mar-

kanvändningen anser SCA att det saknas stöd för länsstyrelsens beslut. 

SCA anser också att tillämpningen av Riksantikvarieämbetets föreskrifter i 

detta fall strider mot 30 § skogsvårdslagen enligt vilken föreskrifter om 

hänsyn till bl.a. kulturmiljövårdens intressen inte får vara så ingripande att 

pågående markanvändning försvåras. Kravet på arkeologisk utredning in-

nebär att det blir mer rationellt att avstå från vägbygget och i stället köra 

virket med skotare. Totalt sett innebär detta ett avsevärt försvårande av 

pågående markanvändning inom den berörda delen av fastigheten. 

Länsstyrelsens inställning 

Länsstyrelsen bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. 

SCA har angett att det är en skogsbilväg som ska anläggas och enligt 

Skogsstyrelsen är en väg som är farbar med lastbil per definition en skogs-

bilväg. En arkeologisk utredning ska svara på om det finns fornlämningar 

inom området eller inte. I Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

anges att föreskrifterna för 30 § skogsvårdslagen inte gäller för kulturmil-

jöer som omfattas av 2 kap. KML. För dessa kulturmiljöer gäller i stället 

de i detta kapitel angivna bestämmelserna. 
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ANNAN UTREDNING I MÅLET 

Förvaltningsrätten har inhämtat yttrande från Riksantikvarieämbetet 

(RAÄ). Av yttrandet framgår sammanfattningsvis följande. RAÄ delar 

länsstyrelsens uppfattning, både avseende behovet av särskild utredning i 

det aktuella området och generellt gällande att bygge av skogsbilväg ska 

jämställas med andra vägföretag som utgör större enskild väg. En särskild 

utredning kan utföras för att klarlägga förekomsten av eventuella fornmin-

nen och även om många fornminnen är kända genom RAÄ:s fornminnes-

inventering är inventeringen långt ifrån heltäckande. Erfarenheten visar att 

många fornlämningar återstår att upptäcka. Det aktuella området längs Ka-

lixälven utgörs av en terrängtyp som arkeologiskt sett ofta har visat sig rik 

på fornlämningar RAÄ delar därför länsstyrelsens uppfattning att en sär-

skild utredning behövs för att klarlägga om det finns hittills okända forn-

lämningar. 

Den planerade skogsbilvägen är, enligt underlaget som RAÄ tagit del av, 

en normal skogsbilväg som är farbar med lastbil. Skogsbilvägar anläggs 

permanent, ofta med betydande markingrepp som skulle kunna skada forn-

lämningar, vare sig dessa är kända eller inte. Skogsbilvägar kan användas 

för många andra ändamål än skogsbruk och ska inte förväxlas med skogs-

brukets mer tillfälligt markerade stick- och basvägar. De sistnämnda är inte 

permanent anlagda och behöver inte medföra några markskador vid varsam 

körning. 

Även om skogsbilvägar, liksom allmänna vägar, är nödvändiga för timmer-

transporter anser RAÄ att de inte är en del av skogsbrukets pågående mar-

kanvändning. Enligt RAÄ:s vägledningar bör skogsbilvägar i lagens me-

ning i anläggningshänseende jämställas med andra större enskilda vägar. 

Planering av en skogsbilväg ska kunna motivera att det görs en särskild 

utredning, så som länsstyrelsen bedömt i det aktuella fallet. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Tillämplig bestämmelse och förarbeten 

Om det behövs en särskild utredning för att ta reda på om en fast fornläm-

ning berörs av ett planerat arbetsföretag som innebär att ett större markom-

råde tas i anspråk, skall kostnaden för utredningen betalas av företagaren. 

Som sådan exploatering räknas t.ex. anläggande av allmän väg eller större 

enskild väg. Beslut om särskild utredning fattas av länsstyrelsen. Länssty-

relsen skall i beslutet ange vem som skall utföra utredningen. Då gäller inte 

lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 

Länsstyrelsen skall beakta att utredningen skall vara av vetenskapligt god 

kvalitet och genomföras till en kostnad som inte är högre än vad som är 

motiverat med hänsyn till omständigheterna (2 kap. 11 § KML). 

Av förarbetena (prop. 1987/88:104 s. 78-79) gällande ovan angivna be-

stämmelse framgår bl.a. följande. Länsstyrelsen har möjlighet att på före-

tagarens bekostnad företa en särskild utredning om förekomsten av forn-

lämningar då det är fråga om exploatering som berör större markområden. 

Som exempel på sådana större arbetsföretag anges bl. a. anläggande av 

allmän väg, flygfält och stora bostadsområden. Bestämmelsen gäller däre-

mot inte åtgärder som sker inom ramen för pågående markanvändning, t.ex. 

inom jord- eller skogsbruket. Beslutet om särskild utredning förutsätter 

självfallet att länsstyrelsen kunnat konstatera ett sakligt motiverat behov av 

det fördjupade beslutsunderlaget. Som grund för beslutet bör länsstyrelsen 

ha indikationer på att fornlämningsförekomster utöver dem som är kända 

genom inventeringen för ekonomiska kartan kan finnas. Det kan vara fråga 

om enstaka registrerade lämningar som erfarenhetsmässigt vid närmare 

utredning eller inventering brukar indikera ytterligare förekomster. 

Erfarenheten visar att i vissa fall också topografi och terrängförhållanden 

kan utgöra den erforderliga indikationen. 
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Vidare har uttalats i samma förarbeten (a. prop. s. 39) bl.a. följande. I fråga 

om exploateringar av större markområde är det erfarenhetsmässigt ofta 

nödvändigt att företa en mer systematisk utredning om förekomsten av 

fornlämningar --- Fornlämningar som tidigare inte registrerats påträffas 

regelmässigt vid ytmässigt omfattande exploateringar, åtminstone i landets 

centralbygder och älvdalar. 

Förvaltningsrättens bedömning 

Frågan i målet är om länsstyrelsen haft fog för att besluta att en särskild 

utredning ska göras inför en planerad skogsbilväg på fastigheten Männikkö 

4:3 i Paj ala kommun på bekostnad av SCA. 

SCA har invänt att anläggandet av den aktuella vägen ska ses som en del i 

skogsbrukets pågående markanvändning, då det är en vedertagen rational-

iseringsmetod inom skogsbruket och då begreppet pågående markanvänd-

ning ska ges en relativt generös innebörd vid tillämpning Vad som avses 

med pågående markanvändning vad gäller skogsbruk bör rimligen innefatta 

åtgärder såsom avverkning, viss markberedning och nyplantering av skog. 

Ett anläggande av en skogsbilväg innebär emellertid en betydande och 

många gånger bestående inverkan på marken på ett annat sätt än övriga 

åtgärder inom skogsbruket. Enligt förvaltningsrättens mening är det därför 

rimligt att bedöma en nyanläggning av en skogsbilväg som en åtgärd som 

går utöver den pågående markanvändningen i ett skogsbruk, vilket också 

RAÄ ger uttryck för i sitt yttrande. Därmed är 2 kap. 11 § KML tillämplig 

om den aktuella vägen i övrigt anses utgöra ett sådant arbetsföretag som 

avses i bestämmelsen. 

För att ett planerat arbetsföretag ska omfattas av kravet i den aktuella be-

stämmelsen krävs att ett större markområde tas i anspråk genom företaget 

och ett exempel på exploatering som kan omfattas är anläggandet av en 

större enskild väg. Av RAÄ:s vägledning för tillämpning av KML framgår 

bl.a. att en väg som är minst 500 meter lång vanligen omfattas av begrep- 
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pet "större markområde" och att en nyanläggning av vägsystem för skogs-

transporter i utredningsavseende är att jämställa med större enskild väg. 

SCA har i sitt överklagande benämnt den aktuella vägen som en stickväg. 

Av handlingarna i målet framgår dock att det rör sig om en cirka en kilo-

meter lång skogsbilväg som ska vara farbar med lastbil. Det markområde 

som därmed kommer att behöva tas i anspråk för skogsbilvägens anläg-

gande kommer därför att vara betydande. Mot denna bakgrund finner för-

valtningsrätten att den planerade skogsbilsvägen tar i anspråk ett större 

markområde och därmed är att betrakta som ett sådant arbetsföretag som 

avses i 2 kap. 11 § KML. Länsstyrelsen har därmed möjlighet att besluta att 

en särskild utredning ska göras för att utreda om någon fast fornlämning 

berörs av det planerade vägbygget, under förutsättning att det finns till-

räckligt starka indikationer på förekomst av fornlämningar i området. 

Med beaktande av förekomsten av fornlämningar samt topografi- och ter-

rängförhållandena i Kalix älvdal bedömer förvaltningsrätten att det finns 

tillräckliga indikationer på att det kan finnas fornlämningar inom området 

att det motiverar en särskild utredning i området. Länsstyrelsen har följakt-

ligen haft fog för att besluta att en sådan utredning ska göras på SCA:s 

bekostnad. Överklagandet ska därför avslås. 

 

I avgörandet har även tre nämndemän deltagit. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens be-
slut ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvalt-
ningsrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fickdel av beslutet. Tiden för över-
klagandet för offentligpart räknas emellertid 
från den dag beslutet meddelades. 

Om sista dagen för överklagandet infaller på 
lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton räcker det att skrivel-
sen kommer in nästa vardag. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kammarrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstill-
stånd om det är av vikt för ledning av rättstil-
lämpningen att överklagandet prövas, anled-
ning förekommer till ändring i det slut vartill 
förvalningsrätten kommit eller det annars finns 
synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står för-
valtningsrättens beslut fast. Det är därför vik-
tigt att det klart och tydligt framgår av överkla-
gandet till kammarrätten varför man anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. den klagandes namn, personnummer, yrke, 
postadress och telefonnummer. Dessutom 
ska adress och telefonnummer till arbets-
platsen och eventuell annan plats där kla-
ganden kan nås för delgivning lämnas om 
dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i må-
let. Om någon person- eller adressuppgift 
ändras är det viktigt att anmälan snarast 
görs till kammarrätten, 

2. det beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd 
för begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens 
beslut som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa 
och vad han/hon vill styrka med varje 
särskilt bevis. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrät-
ten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar 
ombud ska denne sända in fullmakt i original 
samt uppge sitt namn, adress och telefon-
nummer. 
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