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Denna version av föreskrifterna remitteras den 10 december 2014 enligt sändlista. 

 

Riksantikvarieämbetes föreskrifter (2015:xx) om fornlämningar, fornfynd 

och metallsökare; 
 

beslutade den xx maj 2015. 

 

Med stöd av 10 § kulturmiljöförordningen (1988:1188) föreskriver Riksantikvarieämbetet 

 

Fornlämningar 

1 § Med forna tider avses alla tidsperioder, från stenålder till och med nyare tid. 

2 § Med äldre tiders bruk avses sedvänjor, tekniker eller metoder som inte längre upprätthålls. 

3 § Med varaktigt övergivna avses 

1. lämningar efter anläggningar eller konstruktioner som beständigt har upphört att användas 

för de verksamheter för vilka de från början varit avsedda, eller 

2. lämningar efter aktiviteter som beständigt har upphört på platsen. 

Allmänna råd  

Bedömningen av vilka lämningar som är fornlämningar bör ske med stöd av 

Riksantikvarieämbetets lämningstypslista. 

De lämningar som inte är fornlämningar bör benämnas övriga kulturhistoriska lämningar. 



Fornlämningsförklaring 

4 § Ett beslut om fornlämningsförklaring kan gälla en enstaka lämning eller en grupp lämningar som 

har ett funktionellt samband. 

5 § En lämnings kulturhistoriska värde bedöms utifrån lämningens potential för vetenskaplig 

forskning och förmedling av kunskap.  

Fornlämningsområde 

6 § Med fornlämningens art avses lämningstypen samt lämningens  datering, omfattning, 

bevarandegrad, komplexitet och läge i landskapet. 

7 § Med fornlämningens betydelse avses dess kulturhistoriska värde. 

8 § Ett fornlämningsområde ska vara så stort att lämningen skyddas mot skador och bevaras i en 

lämplig miljö med hänsyn till dess kulturhistoriska värde. 

Fornfynd 

9 § Fornfynd kan vara artefakter, geofakter, ekofakter eller benmaterial från djur eller människa. 

10 § Ett fornfynd kan enligt 2 kap. 3 § kulturmiljölagen enbart hittas vid ett enda tillfälle. Fyndet 

tillfaller vid upphittandet antingen staten eller upphittaren, beroende på fyndomständigheterna. 

11 § Med samband i 2 kap. 3 § 1 kulturmiljölagen avses ett kronologiskt samband. 

Kostnadsansvar och ersättning  

12 § En fornlämning är känd när länsstyrelsen har kunskap om den.  

13 § Med inte förut varit känd avses i 2 kap. 14 § andra stycket 1 kulturmiljölagen att fornlämningen 

varit okänd när arbetsföretaget inleddes genom grävning eller annat markarbete. 

14 § En fornlämning har synligt märke ovan jord i enlighet med 2 kap. 15 § första stycket 

kulturmiljölagen då den är synlig på ett sådant sätt att den ger en lekman anledning att misstänka att 

det rör sig om en fornlämning. 

Metallsökare 

15 § Med myndigheter avses statliga eller kommunala förvaltningsmyndigheter. 

16 § Med det allmänna avses universitet och högskolor samt statliga, regionala och kommunala 

museer. 



17 § Bedömningen av huruvida tillstånd att använda eller medföra metallsökare ska beviljas ska 

grundas på 

1. förekomsten av kända fornlämningar i det område ansökan omfattar, och 

2. sannolikheten att okända fornlämningar eller fornfynd kommer att påträffas där. 

18 § Länsstyrelsen kan återkalla ett tillståndsbeslut i det fall en tidigare okänd fornlämning påträffas 

inom det område för vilket tillstånd har beviljats. 

19 § Tillståndet ska medföras vid metallsökaranvändandet eller-medförandet. 

20 § Ett tillstånd kan beviljas för en fysisk eller juridisk person. 

21 § Tillståndsbeslutet ska innehålla en karta som redovisar det område för vilket tillståndet har 

beviljats.  

22 § Ett tillståndsbeslut ska innehålla villkor om att användaren genast ska avbryta sökandet om  

en tidigare okänd fornlämning påträffas och att han eller hon därefter snarast ska kontakta 

länsstyrelsen. Detsamma gäller fornfynd, även om de inte omfattas av anmälningsplikt enligt  

2 kap. 5 § kulturmiljölagen. 

23 § Ett tillståndsbeslut kan innehålla villkor om 

1. att tillståndsinnehavaren ska meddela länsstyrelsen när avsökningen påbörjas och när den 

avslutas, och 

2. att tillståndsinnehavaren ska lämna en redogörelse till länsstyrelsen för vilka föremål som 

påträffats och var de påträffats. 

__________________________________________________________________________________ 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2015. 

 

På Riksantikvarieämbetets vägnar 

 

 

LARS AMRÉUS      

   Catharina Sojde 

 


