
Omprövning av riksintresset Gillberga (D 9) i 

Eskilstuna kommun, Södermanlands län

Beslut 

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

hushållning med mark- och vattenområden m.m. att riksintresset Gillberga (D 9) i 

Eskilstuna kommun i Södermanlands län inte längre är att bedöma som 

riksintressant för kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet upphäver därmed det 

tidigare beslutet från 1996-08-27 (beteckning 513-3236-1995) avseende Gillberga 

D 9.

Ärendet

Länsstyrelsen i Södermanlands län inkom den 24 juli 2012 med en begäran till 

Riksantikvarieämbetet om att upphäva riksintresset Gillberga (D 9). 

Riksintressets värdetext enligt beslut av Riksantikvarieämbetet 1996:

Motivering:

Fornlämningsrikt område och ett illustrativt exempel på bosättningsmönstret i en 

agrarbygd under sen bronsålder och tidig järnålder.

Uttryck för riksintresset:

Ovanligt omfattande och illustrativa grav- och boplatsmiljöer från bronsålder/äldsta 

jämålder med rösen, stensättningar med mittblock, skeppsformiga stensättningar 

och skärvstenshögar.

Riksantikvarieämbetet skickade den 10 december 2012 en skrivelse till 

Länsstyrelsen i Södermanlands län med ett antal frågor kring riksintresset och 

dess eventuella omprövande. Länsstyrelsen inkom med ett svar till 

Riksantikvarieämbetet den 14 april 2014, i vilket länsstyrelsen förtydligar ett antal 

punkter, samt fördjupar skälen till varför riksintresset bör omprövas.

Skälen för beslutet

Ett av skälen till att riksintresset Gillberga ska utgå som riksintresse för 

kulturmiljövården är att det i riksintresseurvalet i Södermanlands län finns en 

överrepresentation av fornlämningsmiljöer med tyngdpunkt i bronsåldern och den 
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äldre järnåldern. I länet finns flera miljöer med liknande värden och berättelser 

som på ett tydligare och mer sammansatt sätt visar detta riksintressanta skeende. 

Därtill kommer att den successiva utbyggnaden i och i anslutning till området med 

ny bostadsbebyggelse har försvårat möjligheten att uppleva och förstå det 

historiska sammanhanget vilket varit en central del i motivet till att området en 

gång pekades ut som riksintresse för kulturmiljövården. 

Sammantaget delar Riksantikvarieämbetet länsstyrelsens bedömning att Gillberga 

(D 9) i Eskilstuna kommun ska utgå som riksintresse för kulturmiljövården. 

Detta beslut har fattats av riksantikvarien Lars Amréus efter föredragning av 

antikvarien Lena Odeberg. Även överantikvarien Knut Weibull samt t f 

avdelningschefen Åsa Marnell har varit med om den slutliga handläggningen.

Lars Amréus 

Lena Odeberg
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