
VÄLKOMMEN

Praxisseminarium Fornreg

17 och 18 mars 2020



Fokus

• Förslag till allmänna råd om fornlämningsbegreppet

• Kulturmiljöregistret – ett gemensamt ansvar

• Kvalitetsuppföljning och registreringspraxis för 

beskrivning och geometri



9.00 Inledning och genomgång av förslag till 

allmänna råd om fornlämningsbegreppet (filmat 

föredrag)

10.00 Frågor och diskussion

10.30 Kulturmiljöregistret – ett gemensamt ansvar 

(filmat föredrag)

11.15 Frågor och diskussion

13.00 Kvalitetsuppföljning och registreringspraxis 

för beskrivning och geometri (filmat föredrag)

14.00 Frågor och diskussion

Program



Vidareutveckling

På gång just nu

• Fritextsök

• Zooma in i kartan utifrån GPS-punkt

• Positionera kartan utifrån ortnamn

• Tillgänglighetsanpassning enligt WCAG



Vidareutveckling

Fler utvecklingsinsatser

Sökfunktionalitet:

• Visa fler sökresultat per sida

• Visa alla sökresultat

• Ladda ned sökresultatet som datauttag

• Sök administrativa uppgifter

• Sök uppdrag utifrån handritad polygon

• Markera uppdraget tydligare i kartan

Uppdrag:

• Ladda upp rapport på Övrigt uppdrag

• Ladda ned lämningar på ett uppdrag i ett datauttag



Vidareutveckling

Fler utvecklingsinsatser

Kartan

• Finare indelning av informationslager för lämningar och 

uppdrag

• Positionera kartan utifrån fastighetsbeteckning



Fornlämningsbegreppet

Foto: Bengt A Lundberg, CC-BY



Fornlämningsbegreppet

1. Allmänna råd 

4. Genomgång av förslaget till allmänna råd 

5. Hur man lämnar synpunkter



Bakgrund till föreskriftsprojektet

Uppdrag:

• Ta fram verkställighetsföreskrifter och allmänna råd om fornlämningsbegreppet m.m. 

Första delen i detta är förslag till allmänna råd för fornlämningsbegreppet. Dessa är ute 

på remiss, med sista svarsdag den sista mars.

• De allmänna råden beräknas träda i kraft 1 juli 2020.

• De allmänna råden ska kompletteras med en fornlämningslista. 



Varför ett allmänt råd och inte 

verkställighetsföreskrifter?

• Bestämmelserna i 2 kap. KML om fornlämningar är straffsanktionerade med 

strängare påföljd än böter. Myndigheter får inte utöka eller inskränka det 

straffrättsliga området utan bemyndigande i lag. Sådant bemyndigande finns 

inte. 

• Det innebär att vi inte kan föreskriva vad som är en fornlämning.

• Däremot kan vi i ett allmänt råd ge rekommendationer om vilka lämningar 

som vi tycker bör anses som fornlämningar. 



Problembeskrivning

Det finns ett behov av att klargöra tillämpningen av 2 kap. 2 §

• Lagen tillämpas olika i landet

• Förtydligande av rekvisiten ålder, bruk och övergivenhet behövs

• Relationen mellan rekvisiten oklar

• Den faktiska tillämpningen av 1850

• Användandet av lämningstyplistans generella rekommendationer



Definitioner i förslaget till allmänna råd

I dessa allmänna råd avses med

Lämningar: bevarade anläggningar, strukturer och andra spår 

av människors verksamhet ovan och under jord, på land eller i 

vatten. 

Den allmänna definitionen av vad som är en fornlämning tre 

rekvisit. I allmänna råd följande begrepp: 

Åldersrekvisitet (lämningar efter människors verksamhet 

under forna tider) 

Bruksrekvisitet (som har tillkommit genom äldre tiders bruk)  

Övergivenhetsrekvisitet (som är varaktigt övergivna.)

Foto: Bengt A Lundberg, CC-BY



Tillämpning av fornlämningsbegreppet

En lämning utgör en fornlämning om 

1. åldersrekvisitet, bruksrekvisitet och övergivenhetsrekvisitet är 

uppfyllda, 

2. lämningen ingår i de uppräknade kategorierna (p.1-8)  

3. lämningen kan antas ha tillkommit eller, ifråga om 

fartygslämning, förlist före 1850 

4. den är en lämning efter äldre folklig kult som kan antas ha 

tillkommit före 1850.

En naturbildning utgör en fornlämning om ålderdomliga bruk, 

sägner eller märkliga historiska minnen är knutna till den. 

Äldre: att lämningen har tillkommit i samband med ett bruk och en 

föreställning som inte längre är allmänt förekommande.

Ålderdomligt bruk: att bruket och den föreställning som är knutet 

till naturbildningen inte längre är allmänt förekommande.

Foto: Rikard Sohlenius, CC-BY



Åldersrekvisitet: lämningen är från människors verksamhet under forna tider. 

Vilken tidsperiod som utgör forna tider beror på vilken typ av lämning det är 

fråga om varför bedömningen blir olika för olika typer av lämningar. 

Bedömningen görs utifrån de bruk som lämningen utgör spår efter och när de 

har upphört att vara allmänt förekommande. 

Bedömningen är inte beroende av om lämningen tillkommit före 1850. 

Allmänt förekommande kan avse förekomst nationellt eller regionalt.

Bruksrekvisitet: lämningen har tillkommit i samband med verksamheter, 

sedvänjor, tekniker eller metoder som inte längre är allmänt förekommande.  

Gäller inte för musealt/antikvariska bruk. 

Övergivenhetsrekvisitet: lämningen har varaktigt upphört att användas för 

den eller de verksamheter för vilka den från början varit avsedd.

Foto: Pål-Nils Nilsson, CC-BY



Antagande om tillkomsttid

Om lämningen uppfyller de tre rekvisiten görs en bedömning av om 

den kan antas ha tillkommit/förlist före 1850. 

Ett antagande bör resultera i en uppskattning av när den 

verksamhet som lämningen är spår efter startade på platsen eller 

när fartyget förliste. 

Om det inte går att göra en sådan uppskattning bör lämningen inte 

bedömas som fornlämning. 

Foto: Leif Gren, CC-BY



Antikvarisk bedömning

En antikvarisk bedömning görs för att utreda om en lämning är 

fornlämning. 

Underlag för bedömningen kan vara besiktning och relevant 

information från

a) RAÄ:s kulturmiljöregister (KMR),

b) historiska, topografiska och geologiska kartor,

c) ortnamn,

d) kunskapsunderlag och miljökonsekvensbeskrivningar och 

miljöbedömningar som kommit till länsstyrelsens kännedom,

e) resultat från arkeologiska utredningar, förundersökningar och 

undersökningar,

f) skriftliga källor och annat arkivmaterial samt 

g) annan information om lämningen som kommit till 

länsstyrelsens kännedom.

Foto: Leif Gren, CC-BY



Dokumentation

I ett tillståndsbeslut bör länsstyrelsen ange hur de tre 

rekvisiten är uppfyllda.

Om beslutet avser en lämningstyp som kan ha tillkommit/förlist 

antingen före eller efter 1850 bör dessutom grunderna för 

antagandet om tillkomsttid anges. 

I samrådsärenden som avser en lämningstyp som kan ha 

tillkommit/förlist antingen före eller efter 1850 bör länsstyrelsen 

dokumentera sitt antagande om tillkomsttid. 

Foto: Leif Gren, CC-BY



Synpunkter

Även den som inte är mottagare av remissen kan lämna synpunkter.

Förslaget finns på https://www.raa.se/lagar-och-stod/pagaende-regelarbeten-

och-domstolsprocesser/

Sista svarsdag är den 31 mars

Synpunkter lämnas skriftligt till registrator@raa.se och märks 

https://www.raa.se/lagar-och-stod/pagaende-regelarbeten-och-domstolsprocesser/
mailto:registrator@raa.se

