


Dammar som fornlämning

Information om ny vägledning



Syfte

• Information om vägledningen

• Bakgrund till ställningstagandet

• (ställ gärna frågor, använd chatten)



Bakgrund

• Vattendirektivets införande och därpå följande 

miljöanpassning av vattenanläggningar och 

vattenverksamheter.

• Riksantikvarieämbetets allmänna råd om 

fornlämningar, (KRFS 2020:1) från februari 2021.



Definition av begreppet damm

• Kulturhistorisk definition: 

• Damm är en samlingsbenämning avseende såväl 

dammkropp/dammvall, dammbassäng som därtill hörande 

anläggningar som äldre fångdammar, stenkistor, 

avledningskanaler och bryggor. Byggnadsverket som står 

emot vattentrycket benämns dammkropp eller dammvall (det 

senare gäller enklare dammar) och området där vatten däms 

in benämns dammbassäng. 

• Definitionen kan skilja sig från miljöbalken och dess 

följdlagstiftnings (vattenrättsliga) definitioner



Historisk användning

• Historiska och arkeologiska dammbelägg från 1100-

talet från Syd- och Mellansverige.

• Energikälla åt (små)industriell verksamhet som 

kvarndrift och järnhantering (masugn/hammare).

• Vattenkraft var dominerande primär energikälla fram 

till 1800-talet då vattenkraften kom att konkurreras ut 

av stenkol och elektricitet.



Rekvisiten (KRSFS 2020:1 sid 1-2):

• Åldersrekvisitet är uppfyllt om 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. 

• ”Bruksrekvisitet är uppfyllt om lämningen har 

tillkommit i samband med verksamheter, sedvänjor, 

tekniker eller metoder som inte längre är allmänt 

förekommande. Musealt eller antikvariskt bruk medför 

inte att verksamheten, sedvänjan, tekniken eller 

metoden är allmänt förekommande”. 

• ”Övergivenhetsrekvisitet är uppfyllt om lämningen 

varaktigt har upphört att användas för den eller de 

verksamheter för vilka den från början varit avsedd”. 



Rekvisiten tillämpade på dammar

• Om dammen anlagts för att utvinna kraft till en viss verksamhet, t.ex. kvarndrift, är 

det kvarndriften som ska vara varaktigt övergiven. 

• För att reglera vattenflödet till verksamheten var reglerdammar högre upp i samma 

vattendrag ofta tvungna att anläggas, vanligen benämnda hålldammar. Sådana 

dammar hörde sålunda samman med en kvarnverksamhet som befann sig på mer 

eller mindre stort avstånd nedströms. 

• När kvarndriften upphörde kom därmed också reglerdammarna att bli övergivna 

även om de fortfarande dämde. 

• Ställningstagandet att de är övergivna gäller alltså även om dammarna fortfarande 

dämmer och de av olika skäl över tid har vårdats/underhållits. 

• Om det inte går att göra ett antagande om tillkomsttid före 1850 bör lämningen inte 

bedömas som fornlämning i och med att lämningen då inte uppfyller kravet i 2 kap. 

1 a § KML. 



Antikvarisk bedömning

En antikvarisk bedömning kan göras för att utreda om en lämning eller naturbildning 

utgör en fornlämning. 

Underlag för bedömningen kan utgöras av besiktning och relevant information från

• Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR),

• historiska, topografiska och geologiska kartor,

• ortnamn,

• kunskapsunderlag framtagna av kommuner, länsstyrelser eller museer samt 

miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken, som kommit till länsstyrelsens 

kännedom,

• resultat från arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar,

• skriftliga källor och annat arkivmaterial samt

• annan information om lämningen som kommit till länsstyrelsens kännedom.



Sammanfattning

• En damm som dämmer kan vara en fornlämning.

• En antikvarisk bedömning behöver göras för att konstatera om det rör sig om en 

fornlämning. 

• Fornlämningsskyddet behöver inte omfatta hela dammen. Det kan finnas yngre 

delar som inte omfattas.



Kort om hantering av dammar i KML- och MB-

beslut

• Kulturmiljölagen (KML)

• En arkeologisk utredning 2 kap. 11§KML kan bli aktuell vid den antikvariska 

bedömningen för att fastställa om fornlämning berörs.

• Villkor om dokumentation, vid ingrepp i en damm som bedöms vara en fornlämning, 

kan ställas utifrån 2 kap. 12-13 §§ KML.

• Miljöbalken (MB)

• Hela kulturmiljön med dammen omfattas av MB.

• Villkor om dokumentation kan även ställas utifrån 2 kap. 2-3§§ MB. Villkoren 

behöver dock vara skäliga.

• Villkor enligt MB styrs ej av någon yngre tidsgräns.

• Vad som är skäliga villkor enligt MB med hänsyn till kulturmiljön, t.ex. omfattningen 

av dokumentationen, styrs bland annat av det kulturhistoriska värdet och 

omfattningen av den aktuella miljöåtgärden.
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