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1. Inledning

2 kap. 11 § KML:
”Om det behövs en särskild utredning för att ta reda på om en 
fast fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag som inne
bär att ett större markområde tas i anspråk, skall kostnaden för 
utredningen betalas av företagaren. Som sådan exploatering 
räknas t.ex. anläggande av allmän väg, större enskild väg, 
järnväg, flygfält, anläggning för energiförsörjning, större vat
tenföretag och mer omfattande byggnader för bostads-, indu
stri- eller handelsändamål. Beslut om särskild utredning fattas 
av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall i beslutet ange vem som 
skall utföra utredningen.”

Utredningsinstrumentet enligt 2 kap. 11 § lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. (2:11 KML) har nu funnits i drygt fem år. Genom 
länsstyrelsernas handläggning har utbildats en praxis, samtidigt som 
vissa återkommande frågor och problem i hanteringen av 2:11 KML 
blivit tydliga. Föreliggande material ska fungera som en vägledning 
inför länsstyrelsernas beslut enligt 2:11 KML och medverka till att 
den särskilda utredningen hanteras efter lagens anda på för hela 
landet likvärdig bedömningsgrund.

Staten har ett grundläggande informationsansvar gentemot mark
ägare, exploatörer och allmänhet vad gäller fornlämningar och deras 
belägenhet. Detta tillgodoses i första hand genom fornminnesregist- 
ret (FMR) och redovisningen av fasta fornlämningar på den ekono
miska kartan.

Fornlämningsredovisningen är ofta endast en signal om en mer 
komplex fornlämningsbild. Det ligger i sakens natur att de invente
ringar av fornlämningar som utförs aldrig kan bli fullständiga. 
Förutom generella svårigheter vid inventeringar förändras också 
tolkningen och tillämpningen av fornlämningsbegreppet. Vidare har 
skiftande kunskapsläge, inventeringsresurser och mål styrt invente
ringarna genom åren. Nya redovisningstekniska lösningar har in
förts, t.ex. R inom parentes, för fasta fornlämningar utan klar 
begränsning ovan jord, som t.ex. boplatser.

När FMR används som underlag vid planering kan det därför ofta 
finnas behov av kompletteringar. Detta förhållande beaktades tidi
gare genom olika frivilliga eller tvingande insatser, t.ex. kulturhisto
riska utredningar eller specialinventeringar vid vattendragsregle- 
ringar (11 kap. VL) och s.k. prospektering inför schaktning för 
gasledningar, men också vid takter och bostadsbebyggelse samt vid 
val av plats för industri som är av väsentlig betydelse för hushållning
en med landets samlade mark- och vattentillgångar (136 a § BL,
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numera ersatt av 4 kap. 1-5 § NRL).
De äldre särskilda inventeringsinsatserna utfördes ofta när läget 

för en exploatering redan bestämts. Möjligheten att använda inven
ted ngsresultaten för en alternativ lokalisering och omprövning av 
projektens utformning var liten.

Utredningsinstrumentet enligt 2:11 KML syftar uttalat till att ta 
reda på om det finns tidigare okända fornlämningar i ett planerat 
exploateringsområde, samt till att ge länsstyrelsen och företaget 
(kommunen) ett underlag för att planera på ett sådant sätt att 
fornlämningar inte berörs eller att ingreppen minimeras.

Det ligger en motsättning i att utredningsinstrumentet i princip 
inte medger ingrepp i fast fornlämning men ändå förväntas ge 
underlag för en bedömning av lämplig lokalisering av ett företag. 
Saken berörs nedan under avsnitt 6. Den fortsatta utvecklingen får 
visa om bestämmelsen kan behöva ändras.

För beslut om särskild utredning enligt 2:11 KML ska vissa 
förutsättningar vara uppfyllda. Det ska föreligga ett behov och det 
markområde som berörs av exploateringen ska kunna betecknas 
som större. I lagtexten redovisas vissa typer av arbetsföretag som kan 
komma ifråga för särskild utredning (jfr avsnitt 3). Beslut om 
utredning bör fattas så tidigt som möjligt i planeringsprocessen för 
att den nya kunskapen ska komma till verklig nytta (jfr avsnitt 4). 
Frivilliga överenskommelser om utredningar kan slutas, t.ex. som ett 
led i den kommunala översiktsplaneringen (jfr avsnitt 4). Genom 
myndighetsbeslut kan även mindre områden utredas (jfr avsnitt 3). I 
sitt beslut ska länsstyrelsen också bestämma utredningens ambi
tionsnivå och vem som ska utföra den (jfr avsnitt 5 och 7).

1.1. Utvecklingen under åren 1989-91
Redan under det första året efter lagändringen beslöts om närmare 
120 särskilda utredningar enligt 2:11 KML. År 1991 ökade antalet 
beslut till 280. Uppenbarligen har instrumentet svarat mot ett behov. 
Fördelningen mellan länen är dock ojämn. Några län, som Malmö
hus, Stockholms och Östergötlands, har en stor andel av besluten. 
Med tanke på exploateringsverksamheten i dessa och liknande 
områden är det naturligt. Andra orsaker som kan ha påverkat den 
ojämna fördelningen kan vara uppodlingsgrad eller fornlämnings- 
täthet, men även varierande bedömningar av behovet av utredningar.

Statliga och kommunala arbetsföretag har åren 1989-91 föran
lett 315 beslut och de enskilda företagen 253. En översiktlig bedöm
ning ger vid handen att statens andel, sett till utredningarnas volym, 
är ännu större än vad antalet beslut visar. De stora infrastrukturella 
företagen som innebär omfattande utredningar har ofta statlig hu-
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Antal beslut enligt 2:11 KML åren 1989-91, länsvis fördelning.

vudman. De olika typer av arbetsföretag som föregåtts av särskild 
utredning redovisas i avsnitt 3.4.

Under de tre åren 1989-91 uppvisar beslut om förundersökning 
enligt 2 kap. 13 §, andra stycket, KML, en mot utredningarna 
motsatt tendens. Antalet beslut har minskat från 550 beslut år 1989 
till 404 beslut år 1991. Beslut om tillstånd till ingrepp eller bortta
gande ökade något, från 505 till 557 år 1991. Möjligen kan detta 
antyda att utredningarna med tiden utvecklats till att ge ett så 
utförligt underlag att förundersökningar ansetts som obehövliga. En 
sådan utveckling skulle vara olämplig eftersom de två beslutstyperna 
bl.a. har helt olika syften (jfr avsnitt 5). Förundersökningsbeslut utan 
föregående utredning eller därpå följande slutundersökning har varit 
relativt vanliga i de medeltida städerna. En nedgång i antalet ingrepp 
i stadskärnorna kan därför vara en annan orsak till den vikande 
förundersökningsfrekvensen.
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Större enskild Kommun Stat Övr. allm.

Fördelning av beslut enligt KML 2:11 åren 1989-91 mellan stat, kommun, 
större enskilda och övriga allmänna arbetsföretag.

600

KML 2:11 KML 2:13/2 KML 2:12

■ 1989 

□ 1990

■ 1991

Antal beslut enligt KML 2:11 (särskild utredning), 2:13 (förundersökning) 
och 2:12 (tillstånd till ingrepp m. m.) åren 1989-91.
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2. Syftet med särskild utredning 
enligt 2:11KML

Huvudsyftet med särskild utredning är att ta reda på om tidigare 
okända fornlämningar finns inom ett område. Med detta kunskaps
underlag kan länsstyrelsen och exploatören planera vidare åtgärder.

Utredningen kan fylla flera funktioner men tar sin utgångspunkt i 
att länsstyrelsen behöver ett bättre kunskapsunderlag för att bedöma 
ett företags tillåtlighet enligt KML.

Det grundläggande syftet är att ta reda på om det förekommer 
fornlämningar utöver de redan kända inom ett område. Det betyder 
att arbetet ska begränsas till lokalisering och bedömning av lämning
ars fornlämningsstatus. Utredningens ambitionsnivå ska anpassas 
till detta mål. Arkeologiska insatser utöver detta, t.ex. undersök
ningar som avser fornlämningars närmare karaktär, innehåll och 
utsträckning, får ske först efter särskilt beslut enligt 2 kap. 13 § 
KML.

En följdverkan av utredningen är att företag och länsstyrelse ges 
förutsättningar för att planera så att fornlämningar inte berörs eller 
att nödvändiga ingrepp minimeras. Därmed kan också de arkeolo
giska följdkostnaderna för projektet minskas, liksom i förlängningen 
oförutsedda kostnader minimeras, för företaget och staten (2:14, 
punkt 1, KML).

Vidare ger utredningen länsstyrelsen underlag och företaget 
handlingsutrymme för att möta eventuella krav på kommande 
(förundersökningar. Om tillstånd till ingrepp i, eller borttagande av, 
fast fornlämning kan förutses så innebär den nyvunna kunskapen att 
detta kan planeras, både tidsmässigt och i viss mån till omfattning, i 
god ordning. Länsstyrelsen får också möjlighet att tidigt överväga 
om tillstånd till ingrepp i fornlämningarna kan lämnas och vilka 
villkor som i så fall bör förenas med beslutet.
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2.1. Alternativ lokalisering med hänsyn till utredningsresultat
Kulturminneslagens 2 kap. är en skyddslagstiftning som syftar till att 
bevara landets fornlämningar. Bland de utredningar enligt 2:11 
KML som företagits 1989-91 finns exempel på hur den nyvunna 
kunskapen om ett områdes fornlämningsinnehåll medverkat till att 
bevara de fornlämningar som framkommit.

I Henkelstorp, V. Kar aby sn, Kävlinge kni Skåne, planerades ett antal bästgårdar genom 
detaljplan. Den särskilda utredningen identifierade två bronsåldersboplatser inom 
området. En av de planerade hästgårdarna berörde en boplats, vilket medförde en 
revidering av planen på sådant sätt att byggrätten flyttades.
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Teckenförklaring

L Hästgård med tillhörande komplement
byggnader i form av stall och uthus samt till 
hästgård hörande bostad. Endast en huvud
byggnad/tomt.

Skala 1:2000

0 5 10 km

Ändring och tillägg avseende
detaljplan för fastigheterna 
HENKELSTORP 2:1 mfl 
Kävlinge kommun
Ändringsförslaget utgöres av endast detta kartblad

Ändringen och tillägget syftar att säkerställa forn- 
lämningsområde

ÄNDRING AV PLANKARTAN
Byggrätten inom illustrerade tomten nr 6 flyttas söderut 
infarten flyttas västerut

Markering av upphävd byggrätt och infart

TILLÄGG TILL PLANKARTA OCH BESTÄMMELSER

Fornlämningsområde inom vilket bestäm
melserna i kulturminneslagen (KML) 
kap. 2 gäller
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I Värpinge, Lunds stad och kommun, planerades ett större bostadsområde. Två 
förhistoriska boplatser påträffades vid utredningen. Kostnaden för en slutundersökning 
av dessa beräknades 1989 till 644 000 kr, exklusive maskintid och grovarbetskraft. Vid 
det fortsatta planarbetet minskades byggnadsytan. Området med en av boplatserna 
uteslöts ur planen och kommer att förbli jordbruksmark. Den andra boplatsen planera
des som äng inne i bostadsområdet. Fornlämningen med skyddsområde har lagts in på 
plankarta med detaljerade föreskrifter i planbeskrivningen. Vy över området med den 
s.k. Kyrkohögen. Foto Björn Winberg, RAÄ.

I samband med planeringen av Svealandsbanan från Södertälje södra till Tvetavägen (4 
km) i Tveta sn, Södertälje kn, beslutades först om utredning längs en 200 m bred zon. 
Med anledning av fornlämningsbilden och topografin föreslog UV-Stockholm att 
utredningsområdet skulle breddas till 400 m, vilket Banverket tillstyrkte. Med utred
ningsunderlaget kunde sedan Banverket planera dragningen av Svealandsbanan i denna 
del så att inga fornlämningar berördes i den annars mycket fornlämningsrika trakten. 
Banverket såg en fördel i att ha all tillgänglig information innan man bestämde sig för 
den slutliga lokaliseringen av järnvägen. Bilden visar boplatsen RAÄ nr 176. Foto Bitte 
Franzén, RAÄ.
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Inför omläggning av E 4, söder om Mjölby i Östergötland, utfördes år 1992 en särskild 
utredning. Denna resulterade i upptäckt av omfattande och välbevarade komplex av 
fossila åkrar, stensträngar, gravfält och järnåldersboplatser. Mot bakgrund av vad som 
framkom har länsstyrelsen uppmanat Vägverket att söka alternativ dragning av E 4 i 
detta stycke. Man är inte beredd att lämna tillstånd till så omfattande ingrepp i den 
närmast unika fornlämningsmiljön. Foto Mikael Svensson.

Inför täktverksamhet på fastigheten Råbäcken östra i Överluleå sn, Bodens kn, beslöt 
länsstyrelsen om en särskild utredning innan täkttillstånd kunde ges. På den sandiga 
tallheden var ett flertal förhistoriska boplatser av stenålderskaraktär kända sedan 
tidigare fornminnesinventering för ekonomiska kartan. Utredningen visade att det 
fanns flera boplatser i täktområdets västra del och en boplats i områdets nordöstra del. 
Efter utredningen omarbetades täktansökan så att boplatserna i västra delen kunde 
ligga kvar orörda, medan den genom en rallycrossbana skadade boplatsen i nordöstra 
delen förundersöktes. Efter förundersökningen kunde sedan den till omfång och yta 
justerade takten tas i bruk. Foto Jan Sundström.
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Som framgått av ovanstående exempel har exploateringsplanerna i 
några fall ändrats efter utredningens resultat. En översiktlig värde
ring av de fall där särskild utredning resulterat i alternativ lokalise
ring visar att denna ofta görs av ekonomiska skäl. Bevarandet kan 
komma till stånd genom en samverkan mellan ekonomiska och 
antikvariska intressen. Om exploatören i dessa fall önskat gå vidare 
trots kostnaderna för arkeologisk dokumentation, så hade länssty
relsen förmodligen lämnat tillstånd till ingrepp i fornlämningen. 
Länsstyrelsen kan dock med stöd av utredningsresultatet i ett tidigt 
planeringsskede informera exploatören om att tillstånd till ingrepp 
troligtvis inte kommer att meddelas vid en prövning. I vissa fall kan 
ett sådant beslut inte meddelas förrän efter en förundersökning. 
Kostnaderna för en sådan undersökning skall i så fall inte betalas av 
företagaren.
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3. Förutsättningar för särskild utredning 
enligt 2:11KML

Beslut om särskild utredning enligt 2:11 KML förutsätter att det 
finns ett antikvariskt behov av utredningen samt att ett större 
markområde tas i anspråk av ett exploateringsföretag. I lagtexten 
redovisas ett antal exempel på sådana företag.

I lagen nämns vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda för att 
länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om särskild utredning på exploa
törens bekostnad. Dessa är:

1. Utredningen ska behövas (skälighet och sannolikhet).
2. Det område som ska tas i anspråk ska kunna betecknas som ett 

större markområde.
3. Särskilda typer av exploateringsföretag avses.

y Stort X 
område ?;

exploatering ?J

3.1. Skälighet och sannolikhet
Ett beslut om särskild utredning förutsätter att länsstyrelsen konstate
rat ett sakligt motiverat behov av fördjupat beslutsunderlag (Prop. 
1987/88:104 s. 79). Förekomst av kända fornlämningar inom exploa
teringsområdet är i sig inte ett hinder för ett beslut om utredning, 
utan ofta en indikation på ytterligare fornlämningar.

Första steget i en behovsprövning innebär en skälighetsbedöm
ning. Fänsstyrelsen ska väga samman och utvärdera den kunskap om 
områdets fornlämningsinnehåll som redan finns. Utvärderingen kan 
omfatta en bedömning av den befintliga fornminnesinventeringens 
ålder och kvalitet, utförda fornlämningsanalyser, andra specialstu-
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dier eller särskild kunskap om området. Kanske finner man att 
befintlig kunskap om området är tillräcklig. I annat fall föreligger 
sådana brister i underlaget att man bör gå vidare i en sannolikhetsbe
dömning.

Sannolikhetsbedömningen kan t.ex. ta sin utgångspunkt i indika
tioner på fornlämningsförekomster utöver de som är kända genom 
inventeringen för ekonomiska kartan. Det kan även vara fråga om 
enstaka registrerade lämningar som erfarenhetsmässigt brukar indi
kera ytterligare förekomster. Topografi och terrängförhållanden kan 
i vissa fall tala för att en utredning behöver utföras inom terrängtyper 
där tidigare samlad kunskap visar att fornlämningar brukar uppträ
da. I kustanknutna miljöer har vissa nivålägen med större sannolik
het förekomst av fornlämningar, vars möjliga existens då bedöms i 
kombination med terrängförhållandena.

Kunskap om topografiska förhållanden och det forntida kultur
landskapet i ett vidare område runt exploateringsområdet är väsent
lig för bedömningen av utredningsbehovet. I vissa fullåkersbygder 
(t.ex. centrala Jämtland, Västergötland, Halland, Östergötland, Skå
ne) kompliceras dessa överväganden genom ofullständig kunskap 
om överodlingens effekter på landskapet och de forntida människor
nas val av lägen för sina aktiviteter. Samma förhållande gäller 
kunskapen om fornlämningsbilden inom vidsträckta skogsområden 
mellan älvdalarna i Norrlands inland och i fjälltrakterna. I takt med 
att kunskapen om hur landskapet såg ut och nyttjades under fornti
den ökar, kan underlaget för beslut om särskilda utredningar bli allt 
bättre. Ambitionsnivån för särskild utredning får dock inte höjas 
utöver vad som behövs för att ta reda på om tidigare inte kända 
fornlämningar förekommer (jfr avsnitt 4). Utredningar enligt 2:11 
KML får heller inte företas, så att säga, enbart för säkerhets skull. 
Det ska alltid föreligga ett sakligt motiverat behov av ett fördjupat 
beslutsunderlag. Grunden för den slutliga bedömningen måste vila 
på befintlig kunskap, men skiftar givetvis med olika regionala förhål
landen.

Det har aldrig varit meningen att utredningsinstrumentet ska 
tillämpas rutinmässigt så fort kriterierna ”större markområde” och 
”viss typ av exploatering” uppfylls. Istället är det viktigt att länssty
relsen har ett aktivt förhållningssätt till de olika möjliga valen och 
ställer de inledande frågorna om skälighet och sannolikhet. Vid 
frivilliga översiktliga kunskapssammanställningar, t.ex. i samband 
med kommunal översiktsplanering, är förutsättningarna av en an
nan art.

Först när skälighets- och sannolikhetsbedömningen utförts på ett 
så fullständigt kunskapsunderlag som möjligt bör länsstyrelsen gå 
vidare och avgöra om de ovannämnda kriterierna för beslut om 
särskild utredning enligt 2:11 KML föreligger.

16



I förvaltningslagens anda ska skälet/en för beslutet anges 
(20 § FL). Det betyder att beslutet bör motiveras, t.ex. utifrån 
fornlämningskriterier. Sådana kriterier kan vara att området är 
fornlämningsrikt och att de topografiska förutsättningarna gör att 
fornlämningar erfarenhetsmässigt kan förväntas.

Erfarenheter av de utredningar som genomförts är att det i de flesta fall 
påträffas tidigare okända fornlämningar. Bedömningar av skälighet och behov 
svarar i huvudsak mot ett verkligt förhållande på ett bra sätt.

Vid en genomgång av utredningar, utförda av UV-Mitt under 1991 och första 
halvåret 1992, finner man att av 65 utredningar har 10 inte resulterat i 
nypåträffade fornlämningar. En närmare granskning och analys av dessa 
utredningar visar kanske gemensamma orsaksmönster som länsstyrelsen kan 
ha nytta av i den framtida handläggningen.

Varje länsstyrelse bör själv följa upp resultaten av de utredningar som beslutas, 
så att eventuella mönster och tillkommande antikvarisk kunskap används för 
att förfina och utveckla handläggningen.

3.2. Större markområde
I 2 kap. 11 § KML anges att särskild utredning kan beslutas om ”ett 
större markområde tas i anspråk”. Begreppet ”större markområde” 
används med vissa variationer i lagens förarbeten: ytkrävande exploa
teringar, storskaliga exploateringar, storskaligt byggande, stora yt
krävande exploateringar. Vad detta innebär mer konkret eller ut
tryckt i fast mått framgår inte i förarbetena.

Vid bedömningen av ett områdes storlek bör hela det område som 
omfattas av en plan, flera detaljplaner intill varandra eller hela det 
arbetsområde som berörs, t.ex. i en vägplan, vara storleksgrundan- 
de. Detta gäller även om själva utredningen av skälighets- och 
sannolikhetsskäl bara behöver omfatta en del eller delar av området. 
Ett undantag utgörs av sådana täktplaner som bedrivs i långa 
etapper (minst 10 år) och där varje etapp beslutas särskilt av 
länsstyrelsen.

Under de tre år som utredningsinstrumentet funnits har det 
utvecklats en viss praxis i länsstyrelsernas beslut som belyser begrep
pet ”större markområde”.

De områden på marken som tas i anspråk vid olika typer av 
exploateringar kan sägas vara linjära eller yttäckande. Linjeföretag, 
som vägar, järnvägar och gasledningar, har visserligen en yta på 
marken. Vid RAÄ:s registrering antecknas dock längden som ett 
mått på storleken - vid andra typer av exploateringar, som takter, 
bostadsområden, golfbanor, etc., redovisas ytan.
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Utredningarnas areal (kvm) i tusental och antal år 1991.

Bland de 280 beslut som fattats av länsstyrelserna 1991 finns 
områden ned till 1 200 m2 i yta och 350 m i längd. Så små områden 
tillhör dock undantagen. Materialet har en mycket stor spännvidd. 
De största områdena omfattar upp mot 2-3 miljoner m2 eller har 
längder på 30-50 km.

Mer än hälften av de av RAÄ ytmätta 185 utredningarna avser 
ytor som är mindre än 100 000 m2. De flesta besluten gäller 
markområden som är 10 000 m2 eller mindre. I denna grupp ligger 
flertalet mellan 5 000 och 10 000 m2.

Linjeföretagen samlar sig i två grupper där den ena ligger runt 
0,5-1,5 km och den andra runt 4,5-6,5 km. Under 1991 berörde 41 
beslut linjeföretag. Av dessa avsåg 24 beslut vägar. Med en genom-
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Antal linjeföretag mellan 0-54 km år 1991.

snittlig påverkanszon om 15 m visar det sig att dessa vägar, omräkna
de i yta, ligger högre än ovan relaterade ytföretag. Endast två ligger 
under 10 000 m2, men hela tio över 100 000 m2.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en relativt stor 
mängd utredningar berör ytor som går ned i arealer runt 10 000 m2 
och strax därunder.

Det kan vara svårt att bestämma någon absolut undre gräns för 
begreppet större markområde. RAÄ har emellertid vid samråd med 
länsstyrelserna avrått från att tillämpa 2:11 KML när arbetsföreta
gen utgjorts av 3-4 villor med normala tomtstorlekar eller liknande. 
I några fall har länsstyrelserna beslutat om utredning för villaområ
den med 7-15 tomter. Arealen har i dessa fall legat närmare 10 000 
m2. Det kan diskuteras om ett sådant område uppfyller lagens krav 
på större markområde.

Inom ramen för PBL brukar man räkna med att samlad bebyggel
se av betydelse är 10-20 enfamiljshus eller ett par mindre flerfamiljs
hus. Tio normaltomter svarar ungefär mot 10 000 m2.

Nyligen fattade regeringen beslut (1992-06-25) angående Hall- 
stahammars kommuns överklagande av kostnadsansvaret för ett 
utredningsområde i Kolbäcks socken, som omfattade 21 000 m2 och 
16 småhus. Kommunen ansåg att områdets areal var för liten för att



ligga till grund för särskild utredning enligt 2:11 KML. RAÄ avstyrk
te kommunens överklagan bl.a. med hänvisning till att områdets 
omfattning hade många paralleller i länsstyrelsernas beslut. Reger
ingen delade RAÄ:s bedömning.

Ett område om 100 x 100 m är så begränsat att utredningen 
normalt klaras av under en fältdag. En sådan arbetsinsats bör kunna 
klaras inom ramen för de statliga resurser som länsstyrelserna och 
museerna har till sitt förfogande. Beslut om utredning bör då ske 
genom ett administrativt beslut utan hänvisning till 2:11 KML (jfr 
avsnitt 3.3).

När det utredningsgrundande området inte når upp mot 10 000 
m2 bör länsstyrelsen noga överväga om det kan betecknas som större 
i förhållande till exploateringens art. Kanske föreligger särskilda skäl 
som motiverar att utredningen ändå kan ske på exploatörens bekost
nad.

Vägar och andra linjeföretag med längder under 500 m tenderar 
att komma ned i den ovan redovisade gränsnivån för större markom
råde. Linjeföretag av den typ som innebär arbeten för VA eller el/tele 
och gång-/cykelvägar är smalare och bör därmed omfatta längder 
betydligt över 500 m för att kunna accepteras som större markområ
de.

Grus- och sandtäkter ligger ofta i marker som haft kvaliteter för 
människan i alla tider, varför fornlämningsfrekvensen brukar vara 
hög. Förhållandet motiverar ofta i sig beslut om särskild utredning, 
även om arealerna som berörs inte alltid når upp till vad som avses 
med ett större markområde. Länsstyrelserna har vanligen beslutat 
om särskild utredning på exploatörens bekostnad även om den 
utredningsgrundande arealen varit mindre än för många andra typer 
av företag. Vid täktansökningar ska man dock vara uppmärksam på 
att takter kan vara etappindelade och ansökan bara gäller en första 
etapp.

3.3. Mindre markområde
Vid en genomgång av de beslut om särskild utredning enligt 2:11 
KML som fattats åren 1989-91 finner man att det finns en liten 
grupp disparata arbetsföretag, som vanligen innebär att små ytor 
berörs. Några av dessa, t.ex. plats för en hangar, en brandövnings- 
plats, en skola eller ett småhus, borde förmodligen bedömts som 
mindre områden och kostnaden för utredningen borde därigenom 
inte ha belastat exploatören. I prop. 1987/88:104 s. 39 uttrycks 
detta: ”Inför mindre exploateringar som berör avgränsade markom
råden kan länsstyrelsen, vid behov med biträde av länsmuseet, oftast 
genom besiktningar eller andra åtgärder komplettera inventeringens 
uppgifter så att besked kan lämnas om tillstånd enligt KML erfor

20



dras...”. Detta förutsätts som regel ske inom ramen för statsbidraget.
Om det finns behov av att utreda fornlämningsförekomsten inom 

ett mindre område ska arbetsföretaget inte behöva bära kostnaden 
för utredningen. Det är staten som ska ansvara för att nödvändiga 
uppgifter om fornlämningsförekomst tillställs planerare och kom
muner. I sådana fall kan länsstyrelsen fatta ett forvaltningsbeslut om 
att en utredning ska genomföras innan företagets tillåtlighet kan 
bedömas. Kostnaden stannar i sådant fall hos staten genom länssty
relsen eller den institution som företar utredningen. Vissa bidrags- 
medel är tillgängliga för sådana situationer. Behovsprövningen görs 
från och med den 1 juli 1993 av länsstyrelserna. I vissa fall kanske 
exploatören själv vill låta utreda fornlämningssituationen inför 
kommande markarbeten. Då kan en frivillig överrenskommelse 
upprättas mellan den som utför utredningen och exploatören.

3.4. Arbetsföretag
12:11 KML exemplifieras några typer av arbetsföretag som kan vara 
aktuella när länsstyrelsen ska fatta beslut om särskild utredning. 
Dessa är: anläggande av allmän väg, större enskild väg, järnväg och 
flygfält samt anläggning för energiförsörjning, större vattenföretag 
och mer omfattande byggande för bostads-, industri- eller handels- 
ändamål. I arbetsgruppens utredning (DsU 1987:9) till ny kultur
minneslag nämns också ledning för energiförsörjning. RAÄ har 
tidigare rekommenderat länsstyrelserna att behandla även grustäk- 
ter och golfbanor som exempel på sådana arbetsföretag som kan 
föregås av särskild utredning (Översiktliga allmänna råd till 2 kap. 
KML, 1988-12-28). Bestämmelserna gäller däremot inte åtgärder 
som sker inom ramen för pågående markanvändning, t.ex. inom 
jord- och skogsbruket (prop. 1987/88:104 s. 78). Nyplantering är 
således inte en grund för ett beslut enl. 2:11 KML - oavsett om det 
sker på tidigare skogsmark eller inte. Det kan också nämnas att 
julgransodling i detta sammanhang betraktas som en jordbruksgrö
da.

En genomgång av vilka arbetsföretag som berörts av särskild 
utredning visar att de flesta låter sig inordnas i de exemplifierade 
grupperna. Vanligast är beslut som rör bostadsområden, närmare 
250 stycken. Golfbanor, liksom vägar, är också en stor grupp. 
Statistiken avser åren 1989-91.

Sett över landet varierar utredningsorsakerna, även om man 
finner att utredningar inför bostadsbyggande dominerar i de län som 
har många beslut enligt 2:11 KML och som omfattar storstadslänen, 
Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län. Förhållan
det blir särskilt tydligt om de två grupperna bostads-Zfritidshus och 
DP/fördjupad ÖP/övrig bebyggelse (a och b) slås samman (se fig. på
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Antal utredningsbeslut åren 1989-91 fördelade på arbetsföretag.

sid. 22-23). I län med få beslut är fördelningen mellan de olika 
typerna jämnare, med undantag av P-län som har flest beslut som rör 
vägar och BD-län som har många beslut som rör takter. Utvecklingen 
av golfbanor under det sena 1980-talet avspeglas i besluten från hela 
landet med en tyngdpunkt i Mälardalen, Malmöhus län och på 
västkusten. Till denna grupp har också förts några få idrottsanlägg
ningar. Nästa grupp i storleksordning är vägar med anslutande 
anläggningar. Beslut om vägar har varit särskilt vanliga i Östergöt
land och mer sällsynta i norra Sverige. Dessa beslut, liksom beslut 
förorsakade av grustäkter, torde dock mot bakgrund av satsningar 
på infrastruktur och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, öka mer 
generellt under första hälften av 1990-talet. Beslut som rör industri/ 
handel är en stor grupp med en markant koncentration till Malmö
hus län.

Orsaken till variationen i typer av arbetsföretag mellan länen 
beror nog till största delen på den faktiska exploateringssituationen. 
Arbetsföretagen varierar över riket, både i antal och vad gäller de 
lägen i terrängen som tas i anspråk. På samma sätt varierar fornläm- 
ningsbilden, och kunskapen om denna, mellan länen. Men till detta 
kommer antagligen en viss regional praxis. Jämför t.ex. det relativt 
stora antalet utredningar för takter i Norrbotten och för VA och el/ 
tele i Kalmar län. Man bör för framtiden sträva efter större överens
stämmelse mellan länen i detta avseende.
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a+ b c d e f g h i k 1
AB 37 3 - - 6 5 2 4 2 11 = 70
C 15 6 1 - 5 2 2 3 1 10 = 45
D 23 2 - - 5 - - - 1 5 = 36
E 22 6 1 - 14 2 6 - 5 6 = 62
F 3 6 - - 4 - 1 - 2 = 16
G = 0
H 19 3 2 i 5 - 4 1 8 3 = 46
I 8 - - - 2 - 3 - 3 1 = 17
K 11 6 1 - 4 - 3 - 1 2 = 28
L = 0
M 44 23 - - 4 - 3 2 4 13 = 93
N 19 2 - - 4 5 - - 1 7 = 38
O 30 4 2 - - - - 1 1 8 = 46
P 1 - - - 6 - 1 2 3 = 13
R 4 1 - 2 2 1 4 - 1 = 15
S - 1 - - 2 - - - = 3
T - - - - 1 - - - = 1
U 4 2 2 - 4 2 - - - = 14
W - 1 3 = 4
X = 0
Y - - 1 1 - - - - = 2
Z 3 = 3
AC 1 - - - - - 1 - 1 = 3
BD 1 - - - 1 - 7 - - = 9

242 59 10 4 69 17 37 13 28 79 564

a. Bostäder/frithus
b. DP/fördj. ÖP/övr. bebyggelse
c. Industri/handel
d. Skola/vård/allm. ändamål

g. Järnvägar
h. Takter
i. Fj. värme/gas 
k. VA + el/tele

e. Begravningsplatser
f. Vägar+ansl. anläggningar

1. Golfbana/Idrottsanl.

Länsvis fördelning av arbetsföretag som föranlett beslut enligt 2:11 KML 
åren 1989-91.

Utöver de i förarbetena och kommentarerna till lagen uppräknade 
företagen har länsstyrelserna beslutat om utredning inför planerade 
större idrottsanläggningar, begravningsplatser samt VA- och el/tele- 
anläggningar. Detta bedöms av RAÄ som en rimlig utveckling av 
lagtillämpningen.

Inför exploateringar i vattenområden kan det vara särskilt angelä
get att företa utredningar. Inventeringen för ekonomiska kartan 
omfattar inte lämningar i vatten och SSHM:s vrakregister kan av
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Fördelningen av fyra typer av arbetsföretag som 
föranlett beslut enligt 2:11 KML åren 1989-91.

'▲▲▲
▲ AA

AAA• ••«▲ ▲▲▲]
▲ AAA

* VA
a Golfbanor 
■ Täkter 
e Industri

▲▲▲▲▲••••••

naturliga skäl inte ha samma omfattning och detaljeringsgrad som 
när det gäller fornlämningar på land. De särskilda utredningarna bör 
i dessa fall givetvis klarlägga hela den marina fornlämningssituatio- 
nen. Enligt RAÄ bör det vara påkallat med särskild utredning om 
arbetsföretaget t.ex. innebär anläggande av en hamn eller marina, 
bro, större fiskodling, marin täkt eller dumpning, utfyllnad, mudd- 
ring eller annan verksamhet som tar i anspråk större vattenområde 
(se vidare ”Skeppsvrak”. Allmänna råd till 2 kap. lagen om kultur
minnen m.m. Underrättelser från RAÄ och SHM 1990:1).
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4. Metoder och omfattning 
- länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen ska ta ställning till utredningsarbetet så att detta utförs 
med för ändamålet relevant metod och ambition. Utredning enligt 
2:11 KML ska endast redovisa förekomst av fasta fornlämningar och 
bör inte omfatta aktiv sökning m.m. av andra kulturlämningar. 
Utredningen ska resultera i att fornlämningar redovisas klart och 
entydigt. Kostnaderna för detta arbete beräknas av den institution 
som ska utföra utredningen. Vid behov kan flera offerter inhämtas. 
Beslut om utredning bör omfatta hela utredningsarbetet så att 
företaget ges förutsättningar att kalkylera in utredningskostnaden i 
planeringsarbetet. Etappindelning bör endast förekomma under spe
ciella omständigheter. Rapporten ska presenteras snabbt, vara över
skådlig och koncis, men enkel till sin utformning. Den är ett arbets
material för länsstyrelsen. Resultat och metoder ska dock redovisas 
på ett vetenskapligt relevant sätt.

Utredningen ska resultera i att länsstyrelsen får ett sådant bedöm- 
ningsunderlag som behövs för planering och fortsatt prövning av ett 
områdes utnyttjande utifrån exploateringsönskemålen. Med ut
gångspunkt från tidigare samlad kunskap om ett område ska länssty
relsen bestämma den ambitionsnivå som är relevant i förhållande till 
förutsättningarna. Länsstyrelsen måste kanske ta ställning till att 
olika delar av ett område kräver olika metoder i olika kombinationer 
beroende på efterfrågad ambitionsnivå. Det kan också finnas delar 
inom ett utredningsområde som bör utgå ur utredningen genom att 
fornlämningsbilden är tillfredställande känd eller genom att forn
lämningar inte kan förväntas. Vidare kan ambitionsnivåerna variera 
i olika skeden av planeringsprocessen (jfr avsnitt 3).

Metoder och omfattning ska alltid avpassas till syftet med särskild 
utredning: att ta reda på om det finns tidigare okända fornlämningar 
inom ett område. Minsta möjliga ingrepp ska göras i lämningar. Så 
snart en förekomst av fornlämning konstaterats ska insatserna på 
ifrågavarande lokal avslutas i avvaktan på länsstyrelsens kommande 
beslut enligt 2 kap. KML. Utredningen får inte vidgas till en deldoku
mentation av fornlämningarna eller fördjupas till en avslutande 
kulturlandskapsanalys i vidare mening. Den får t.ex. inte innebära en 
redovisning av andra kulturelement än sådana som entydigt kan 
betecknas som fornlämningar. Utredningsinsatsen bör dock vara så 
omfattande att utredaren kan ta ställning till hur en ”misstänkt 
fornlämning” bör bedömas. Om en vidgning av utredningen till en 
allmän kulturlandskapsanalys bedöms som angelägen får saken 
lösas genom en frivillig överenskommelse. Avgränsning av fornläm-
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ningar, liksom mer ingående bedömningar av deras innehåll, kan ske 
först efter ett särskilt beslut från länsstyrelsen (se vidare avsnitt 6).

Metoder som kan bli aktuella, i olika kombinationer, kan vara 
arkivstudier, kartanalyser, fältinventeringar med olika ambitionsni
våer, fosfatkartering, provgropar/schakt, etc. I specialfall kan kanske 
flygfotografering och mer ovanliga tekniska metoder som georadar 
komma i fråga. Metodvalet styr också kostnaden för utredningen. 
För klargörande gentemot exploatören och den institution som ska 
genomföra uppdraget bör länsstyrelsen redovisa metoderna även i 
beslutet. Länsstyrelsen ska också ta ansvar för och besluta om de 
enskilda momentens omfattning.

Det är länsstyrelsen som har ansvar för att utredningarna blir 
sakkunnigt och objektivt utförda inom en rimlig ekonomisk ram.

4.1. Etappindelning
Utredningsarbetet bör planeras och kostnadsberäknas i sin helhet 
och regleras i ett beslut. Exploatören bör få vetskap om hela kostna
den på en gång och fortast möjligt. Mot bakgrund av dagens 
kunskap om kulturlandskapets innehåll är detta också oftast möjligt. 
Någon etappindelning av utredningarna bör inte förekomma. Detta 
hindrar inte att själva genomförandet etappindelas och avbryts helt 
eller till delar om resultaten så motiverar.

I undantagsfall, t.ex. när det rör sig om stora, oftast linjära, 
arbetsföretag som går genom många olika naturtyper och när kun
skapen om ett områdes generella fornlämningsinnehåll är begrän
sad, kan beslut om utredning hanteras genom två delbeslut för att 
länsstyrelsen ska få bättre kontroll över arbetets fortskridande och 
inriktning.

4.2. Rapportering
En rapport över utredningens resultat bör framställas omedelbart 
efter avslutad utredning. Rapporten är länsstyrelsens underlag för 
den fortsatta handläggningen och bör snabbt komma länsstyrelsen 
tillhanda. Den är ett arbetsmaterial och bör inte utformas onödigt 
ambitiöst. Rapporten ska vara lättöverskådlig samt klart ange vilka 
nya fornlämningar som påträffats. De påträffade fornlämningarna 
ska redovisas med RAÄ:s fornlämningsterminologi. Länsstyrelsen 
bör inte acceptera oklara indikationer på fornlämningar, som ”kul- 
turpåverkad” jord, eventuell fornlämning, fornlämningsliknande 
bildning etc. Det är angeläget att rapporten tydligt redovisar lokalens 
fornlämningsstatus och de överväganden som legat till grund för 
ställningstagandet. RAÄ:s fornminnesregister (FMR) kan tillhanda
hålla registernummer för nytillkomna fornlämningar. Vid utredning-
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1. Besiktning

3. Kolla kartan

2. Lst-beslut

4. Hämta verktyg 5. Samråd

6. Sova på saken 8. Hämta mer verktyg7. Nytt Lst-beslut

Etappindelning fördyrar!

en använda metoder bör redovisas till innehåll och omfattning, så att 
utredarens arbetsgång och bedömningar kan utläsas ur rapporten. 
Länsstyrelsen ges på så sätt möjlighet att bedöma om utredningen 
gjorts på ett korrekt sätt. Rapporten får genom detta också ett 
vetenskapligt värde.

RAÄ har i serien ”För kännedom från Fornminnesavdelningen 
1993:6” redovisat riktlinjer för rapportering av arkeologiska under
sökningar och utredningar. Utförliga råd för rapporternas utform
ning är under utarbetande.
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5. Utredningar och planeringsprocessen

Ökad kunskap om ett områdes fornlämningsinnehåll ska eftersträ
vas så tidigt som möjligt i planeringsprocessen. Utredningens ambi
tionsnivå kan variera beroende på planeringsskede och skiftande 
förutsättningar i olika områden. Ibland kan föreskrifter om utred
ningsskyldighet finnas i annan lagstiftning.

Möjligheten till alternativ planering för att bevara fornlämningar 
är som störst om kunskapsuppbyggnaden utförs i ett tidigt skede av 
planeringsprocessen. Den kunskap som då tillförs om ett områdes 
innehåll av fornlämningar innebär att åtgärder för att integrera 
fornlämningarna som en tillgång för området kan planeras i lugn och 
ro.

5.1. Översiktlig planering
Det är angeläget att fornlämningarna uppmärksammas redan i 
översiktlig planering, såsom kommunal översiktsplanering, med 
eller utan fördjupningar, liksom i samband med vissa myndigheters 
flerårsplaneringar, grusinventeringar eller olika idéskisser till pro
jekt. Så gäller till exempel för kommunala översiktsplaner att de bör 
grundas på en sammanställning av de anspråk och intressen som 
finns på såväl bevarande som förändring av markanvändning och 
miljö (PBL-prop. 1985/86:1, s. 124). Länsstyrelsen har möjlighet att 
tidigt komma i kontakt med och aktivt delta i denna planeringsnivå.

-yeomry

Myndighets- x&
Y beslut. \gi Ę på Icq
\ exploatörens bekostn /q~ 
\ intensiv ambition /x

KML 2:11Frivillig inventering 
Extensiv ambition VL, NRL,

Ambition i erforderlig 
V omfattning .

28



FMR utgör grunden i det antikvariska planeringsunderlaget. 
Länsstyrelsen kan emellertid inte i det översiktliga planeringsskedet 
besluta om utredning enligt 2:11 KML eftersom lagen förutsätter att 
det ska finnas ett planerat arbetsföretag. Däremot kan länsstyrelsen 
medverka till att kunskapsunderlaget för planeringen förbättras 
genom att föreslå kompletterande inventeringar. Sådana frivilliga 
utredningar hindrar inte att länsstyrelsen senare beslutar om särskild 
utredning enligt 2:11 KML inom vissa delområden, t.ex. i samband 
med detaljplaneläggning eller upprättande av arbetsplan. Andra 
delområden kan redan i detta skede föreslås utgå ur vidare exploate- 
ringsplanering med hänsyn till hög fornlämningsförekomst. På så vis 
torde den totala utredningskostnaden minska om översiktliga (frivil
liga) inventeringar får ingå i det övergripande planarbetet. Utred
ningar enligt 2:11 KML kan då begränsas till, genom denna process, 
utvalda exploateringsområden. Länsstyrelsen kan också i arbetet 
med ÖP peka ut områden där behov av särskild utredning kan 
förutses.

5.2. Planering inför särskilda arbetsföretag
Inför planering av arbetsföretag behövs ett tydligt och heltäckande 
planeringsunderlag. Liksom man gör speciella geotekniska under
sökningar, uppdaterar grundkartor osv., inför den fortsatta plane
ringen, bör man nu också mer noggrant undersöka ett områdes 
fornlämningsinnehåll.

Beslut om särskild utredning enligt 2:11 KML bör fattas i ett 
skede när ansökningshandlingar eller planeringsunderlag samman
ställs, så att resultaten kan vägas in i bedömningen av företagets 
tillåtlighet gentemot fornlämningar, men också för att företaget ska 
kunna väga in eventuella arkeologiska kostnader i sin lönsamhets
kalkyl. Ett beslut om särskild utredning, först i samband med en 
färdig arbetsplan eller detaljplan/områdesbestämmelse, innebär där
emot att syftet med instrumentet (att undvika eller minimera ingrepp 
i fornlämningar) oftast går förlorat.

Ibland detaljplaneläggs redan bebyggda områden genom s.k. 
enkelt planförfarande. Detaljplanen ska kanske möjliggöra viss för
tätning samt upprustning av vägar och avlopp. Det är ingen princi
piell skillnad mellan denna planeringstyp och detaljplaneläggning i 
vanlig ordning. Länsstyrelsen kan, liksom vid all detaljplanelägg
ning, besluta om särskild utredning vars kostnader får ses som en del 
av kostnaderna för upprättande av plan. Det kan naturligtvis ifråga
sättas om enkelt planförfarande är lämpligt om länsstyrelsen kräver 
särskild utredning.

Om länsstyrelsen/kulturmiljöenheten inte får kännedom om ex- 
ploateringsplaner förrän i tillstånds- eller utställningsskedet måste
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beslutet om särskild utredning enligt 2:11 KML fattas i detta sena 
skede. Möjligheten till alternativ planering är givetvis mer begrän
sad. Men utredningen ger ändå möjlighet att samordna olika ingrepp 
och planera så att de ingrepp i fornlämningar som oundvikligen 
måste göras, utförs på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt i 
förhållande till dokumentationsvärdet.

Precis som tidigare ligger resultaten av utredningen till grund för 
länsstyrelsens bedömning av tillåtligheten av ett företag när fornläm- 
ning berörs. Även om det i detta skede kan vara svårare att finna 
alternativa lokaliseringar så är det fortfarande i princip så att 
fornlämningar som framkommer kan betyda att det planerade pro
jektet inte kan genomföras helt eller till alla delar.

5.3. Ambitionsnivå
Frivilliga utredningar i samband med översiktsplanering kan utföras 
översiktligt. Omfattningen bör anpassas till den ambitionsnivå som 
gäller för framtagning av annat underlagsmaterial för den aktuella 
planeringen. Ofta berörs stora arealer med goda möjligheter till 
alternativ planering. Översiktligare okulära inventeringar, kanske 
kombinerade med provstick, kan därigenom redan på detta stadium 
vara en tillräcklig insats för att styra bort exploatering från fornläm- 
ningsrika områden. Planeringen kan också inriktas på hur fornläm- 
ningarna ska integreras på ett sådant sätt att deras miljö och betydel
se beaktas. När planerna konkretiseras kan mer ambitiösa utred
ningar utföras i de områden som kvarstår som intressanta för vidare 
planering. Rapporter bör utformas i överensstämmelse med RAÄ:s 
normer (jfr 4.2).

Utredningar som utförs efter beslut enligt 2:11 KML kan variera i 
ambition och omfattning (jfr avsnitt 4). Länsstyrelsen ansvarar för 
att ambitionsnivån blir korrekt. Beställning av omfattning och ambi
tionsnivå bör uttryckas så tydligt som möjligt i beslutet för att 
undvika framtida diskussioner om utförd arbetsinsats och kostnads
ansvar. Detta blir särskilt viktigt om beställningen ska gälla som 
underlag för mer än en uppdragstagare.

I de fall då inventering och utredning tidigare utförts på frivillig 
väg och senare genom beslut enligt 2:11 KML inom samma område, 
kan man se den frivilliga utredningen som en första etapp. Metodiskt 
kan detta utföras så att första etappen innehåller kartstudier, arkiv
genomgång och fältrekognosceringar. Fosfatkarteringar och prov
grävningar kan utföras i en andra etapp, men då inom ramen för ett 
beslut inom vissa utpekade områden.

För samtliga utredningsnivåer gäller att om det i ett senare skede 
blir aktuellt med ingrepp i fasta fornlämningar så måste vidare 
hantering ske utifrån kulturminneslagen. Länsstyrelsen tar då aktivt
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ställning till eventuella behov av fortsatta undersökningar i form av 
förundersökningar enligt 2:13 KML eller prövar ingrepp enligt 2:12 
KML med därtill förenliga villkor.

5.4. Kunskapsunderlag genom annan lagstiftning
Den kunskapsinhämtning som avses genom beslut om särskild ut
redning enligt 2:11 KML kan i vissa fall uppnås genom annan 
lagstiftning. Bestämmelser som syftar till att förbättra kunskapsun
derlaget finns i NRL och till NRL anknutna lagar, vattenlagen och 
MKB-förordningen.

Bestämmelserna i 11 kap. 10 § vattenlagen (1983:291) gäller 
större vattenföretag som ska prövas av regeringen. Företagaren ska i 
god tid och innan tillstånd söks underrätta berörda myndigheter. 
Bl.a. RAÄ får förordna om behov av kulturhistorisk inventering. 
Företagaren skall betala kostnaderna för utredningarna, om det inte 
är obilligt. Vattenlagen innehåller dessutom bestämmelser om miljö
konsekvensbeskrivning eftersom 11:10 vattenlagen inte har ansetts 
tillräckligt tydlig avseende en samlad bedömning av företagets påver
kan på miljön (prop. 1990/91:90, s. 176). Sådan utredning som RAÄ 
förordnar om kan vid behov göras mer omfattande än utredning 
enligt 2:11 KML. RAÄ kan t.ex. beställa en kulturhistorisk analys. 
Även begränsade utredningsgrävningar kan ingå. RAÄ:s förordnan
de ska i sådant fall givetvis kompletteras med ett länsstyrelsebeslut 
enligt 2:8 KML. Vattenlagen ger utrymme för en friare hantering 
eftersom regering och domstol behöver ett skadebedömningsunder- 
lag.

I byggnadslagen fanns en paragraf med liknande innebörd, vilken 
har förts över till lagen (1987:12) om naturresurser (NRL). NRL:s 4 
kap. 5 § anger att tillstånd får förenas med villkor för att tillgodose 
allmänna intressen. Denna möjlighet användes, när skrivningen 
fanns i byggnadslagen, för att påkalla kulturhistoriska inventeringar. 
Fornminnesinventering kan vara en del av en sådan.

Bestämmelser med krav på miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) 
infördes år 1991 i NRL. De innebär bl.a. att den som söker tillstånd 
enligt de lagar som är knutna till NRL själv skall visa vilka konse
kvenser företaget kan få för hushållningen med bl.a. kulturvärdena i 
miljön. Syftet med konsekvens beskrivningen är att den skall ingå i 
beslutsunderlaget och göra det möjligt att samlat bedöma och påver
ka beslut om lokalisering. Det är därför nödvändigt att den föreligger 
i ett mycket tidigt stadium och således innan de första reella besluten 
i frågan fattats. Den skall stå i rimlig proportion till vad besluten 
avser.
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Skillnaden mellan en utredning enligt 2:11 KML och en MKB kan 
översiktligt beskrivas enligt följande:

* Om det finns ett arbetsföretag får länsstyrelsen om det behövs 
besluta om en 2:11-utredning. Sådant beslut får endast tas om 
ett större markområde berörs. En MKB skall alltid ingå som en 
del i ansökningshandlingar för vissa arbetsföretag. Sökanden 
upprättar själv MKB innan avgörande beslut om lokalisering 
fattas.

* En 2:11-utredning skall vara så noggrann som behövs för att 
visa om det finns tidigare inte kända fornlämningar i området. 
En MKB kan med avseende på fornlämningar omfatta områ
dets egenskaper och förutsättningar samt visa varje alternativs 
väsentliga konsekvenser för miljön. Kravet på fullständighet får 
emellertid inte drivas för långt.

* Länsstyrelsens möjligheter att påverka omfattningen m.m. av en 
2:11-utredning regleras genom beslut enligt KML och, vad 
avser MKB, genom granskning och yttrande över ansöknings
handlingen.

* MKB ger förutsättningar för en bredare kulturlandskapsanalys 
där fornlämningarna kan ses i ett större sammanhang. Vidare 
ger MKB bättre möjligheter att få med fornlämningsbilden 
tidigt i planeringsprocessen, såsom ett underlag vid diskussio
ner om alternativ lokalisering. En MKB kan med hänsyn till 
kravet på fullständighet sällan ersätta en senare 2:11-utredning.

De arkeologiska metoder som bör tillämpas vid en MKB växlar 
givetvis beroende på kunskapsläget för områdets arkeologi, topogra
fi m.m. Det torde sällan vara möjligt att genomföra särskilda fältun
dersökningar, utan analysen bör som regel bygga på sammanställ
ning av kända förhållanden. I de fall där etappindelning av utredning 
enligt 2:11 KML förekommit har den första etappen ofta utgjorts av 
byråmässigt arbete, som genomgång av register och äldre kartmate
rial. Sådana genomgångar kan vara en lämplig nivå vid MKB-arbete. 
Det är viktigt att arkeologin regelmässigt ingår i MKB så att man i det 
tidiga planeringsskedet skapar förutsättningar för hänsynstagande 
till fornlämningarna.
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Utredningsnivåer och beslutsformer för olika arbetsföretag

Planeringsnivå/
arbetsföretag

Form Omfattning

ÖP och liknande 
planeringsnivå.

Frivillig enl. 
samråd.

Liknande nivå 
som övriga 
utredningar 
inför ÖP.

Arbetsföretag enl. 
de lagar som är 
knutna till NRL, 
t.ex. vägar.

MKB fogas till ansökan. Sammanställning 
MKB 15 § VägL. och analys av

kända data samt 
vid behov vissa 
översiktliga 
inventeringar. 
Kompletteras 
vid behov 
senare med
2:11-utredning 
enl. KML.

Vissa vattenföretag. 11:10 VL är även en 
NRL-anknuten lag. 
MKB-kravet gäller 
alltid.

Behövlig kul
turhistorisk 
inventering enl. 
RAÄ:s beslut.

Planerat arbets
för etag enl. 2:11 
KML.

Beslut enl. 2 kap. KML. Den utredning 
som behövs för 
att ta reda på 
om fornlämning 
förekommer.

Begränsat arbets
företag.

Administrativt beslut. 
Kostnaden bäres av 
det allmänna.

Begränsad insats 
för att ta reda 
på om fornläm
ning förekommer.

Olika typer av exploateringsföretag prövas huvudsakligen enligt 
därför anpassad lagstiftning. Prövning av deras lämplighet i relation 
till fornlämningar bör ske enligt KML:s principer och vid behov 
följas av erforderliga KML-beslut.
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6. Sambandet mellan särskild utredning, 
förundersökning och slutundersökning

Erfarenheten visar att utredningen vanligtvis följs av ansökningar 
om ingrepp. Utredningen blir då ett första led i länsstyrelsens under
lag för att pröva tillstånd till borttagande. Eftersom utredningen 
förutsätter att arbetet avbrutits så fort förekomsten av fornlämning 
konstaterats kvarstår som regel frågor kring fornlämningens art, 
betydelse och innehåll.

När det gäller boplatser och andra fornlämningar utan synligt 
märke ovan jord behöver länsstyrelsen ofta ett bättre underlag än 
fornlämningsregistrets för att bestämma om fornlämningen får tas 
bort och i sådant fall bedöma lämplig ambition i den kommande 
dokumentationen. Länsstyrelsen får för detta ändamål besluta om 
förundersökning enligt 2:13 KML.

Utredning och förundersökning har i några fall utförts i ett 
sammanhang. Detta har skett av praktiska och ekonomiska skäl. 
Förfaringssättet kan emellertid få negativa konsekvenser genom att 
oklarhet kan uppkomma om kostnadsansvaret. Medan utredning 
enligt 2:11 KML alltid ska betalas av företaget gäller undantagsreg
lerna i 2:14 KML, punkt 3 och 4, vid förundersökning. Länsstyrelsen 
ansvarar för att kostnadsfördelningen i ett sådant fall iakttas, liksom 
att verkställigheten av besluten enligt 2:11 och 2:13 hålls isär.

Slutundersökning innebär den slutliga dokumentationen inför 
borttagande. Omfattningen av denna kan i vissa fall beräknas utifrån 
resultatet av förundersökningen. Många gånger kan dock slutunder
sökningen inledas direkt, utan föregående förundersökning.
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7. Handläggningsgång och beslutsinnehåll

Länsstyrelsen fattar ensidigt beslut om utredning enligt 2:11 KML. 
Exploatören upprättar avtal med utredningsinstitutionen om ge
nomförandet. Utredningsresultaten ska presenteras länsstyrelsen 
snabbt och överskådligt. I beslutet bör klart framgå syfte, skäl och 
villkor.

7.1. Handläggningsgång
Om länsstyrelsen finner att KML-prövningen av ett planerat arbets
företag fordrar en särskild utredning enligt 2:11 KML är det lämpligt 
att samråda med exploatören. Vid samrådet informeras om förut
sättningarna och länsstyrelsens behov av ytterligare kunskapsunder
lag. Lämpligen bör kostnaden för en utredning presenteras vid detta 
tillfälle. Företagaren har i vart fall rätt att få ta del av och yttra sig 
över kostnaderna innan han åläggs ansvaret för dem (17 $ FL). Om 
exploatören avser att gå vidare i planeringen fattar länsstyrelsen 
beslut om utredning enligt 2:11 KML. Beslutet fattas utan ansök- 
ningsförfarande, eftersom det bygger på att länsstyrelsen ensidigt 
bedömt att man behöver ett bättre kunskapsunderlag. En ansökan 
från exploatören kan vid ett eventuellt överklagande till och med 
vara till förfång för honom. Till exempel om denne senare hävdar att 
utredningen varit onödig genom att det inte framkommit någon 
fornlämning. Företaget ska således inte ansöka om utredning utan 
länsstyrelsen beslutar om denna om man anser att behov finns.

En särskild utredning innebär ibland markingrepp och schakt- 
ningar av begränsad omfattning. I samrådsskedet bör länsstyrelsen 
försäkra sig om att berörda markägare, genom exploatören, är 
medvetna om dessa ingrepp. Länsstyrelsen bör även förvissa sig om 
att eventuella återställningsarbeten utförs.

Utredningens resultat ska snabbt, enkelt och tydligt presenteras 
länsstyrelsen. Med det underlag som utredningen ger kan länsstyrel
sen sedan ta ställning till den planerade exploateringen och bedöma i 
vilka delar den bör justeras eller ändras för att bevara fornlämningar. 
Efter överläggningar med exploatören avgörs om ytterligare tillstånd 
enligt 2:12 KML eller 2:13 KML behövs och konsekvenserna av 
dessa meddelas exploatören.

7.2. Beslutets innehåll
Arten av exploatering bör anges i beslutet och området markeras på 
karta. Kartan ska tydligt redovisa utredningsområdets avgränsning. 
Denna är viktig för att undvika diskussioner i efterhand om utred-
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ningsområdets egentliga storlek. Areal uppgift avseende det mark
område som utredningen gäller underlättar framtida uppföljning 
och utvärdering. Om utredningen avses omfattas av beslut i etapper 
bör detta tydligt framgå och motiveras. Sådant beslut kan rubriceras 
”delbeslut”.

Länsstyrelsen ska enligt 20 § FL ange skälen till att en utredning 
anses behövlig. Dessa kan vara fornlämningsbilden i området, speci
ella topografiska förutsättningar där fornlämningar kan förväntas, 
dålig kunskap om områdets fornlämningsinnehåll i övrigt, etc.

Utredningens syfte bör framgå av beslutet. Ofta uttrycks detta 
som att områdets innehåll av fornlämningar ska beaktas vid den 
fortsatta utredningen.

Länsstyrelsen ska ta ställning till utredningens omfattning, dvs. 
dels vilka områden som berörs, dels vilka metoder som ska använ
das. Omfattningen kan redovisas som en kostnad eller på annat sätt. 
Kostnad och metoder bör anges i beslutet, eftersom exploatören kan 
vilja få dessa prövade. Kostnadsansvaret som sådant följer annars 
direkt av 2:11 KML. Uppgift om kostnaden är vidare av betydelse 
som ett underlag för RAÄ:s fortlöpande uppföljningsarbete vad 
gäller hanteringen av 2 kap. KML.

Genom en ändring i KML gäller från 1 juli 1991 att länsstyrelsen 
ska ange i sitt beslut vem som ska utföra utredningen. Länsstyrelsen 
tar därigenom ansvar för att utredningen blir utförd på ett objektivt 
och vetenskapligt korrekt sätt (prop. 1990/19:123, s. 16). I lagen 
finns inga regler om vem som får utföra en särskild utredning. Enligt 
RAÄ bör i princip samma kompetensnivå fordras som i fråga om 
arkeologiska undersökningar (se vidare i ”För kännedom från Forn- 
minnesavdelningen”, RAÄ PM 1989:2).

Länsstyrelsen bör följa arbetet med utredningen, liksom man bör 
granska rapporten och vid behov begära erforderliga komplettering
ar.

Länsstyrelsen kan behöva delresultat under utredningens gång 
eller vilja kontrollera att den utförs som var avsett. Det kan därför 
vara lämpligt att länsstyrelsen markerar detta i beslutet genom att 
skriva in att materialet är offentligt och när som helst ska kunna 
granskas av länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd representant.

I beslutet bör också anges att utredningens resultat snarast ska 
tillställas länsstyrelsen. Rapporten ska också inlämnas till RAÄ i två 
exemplar. Endast ett av dessa behöver vara arkivbeständigt med 
originalfoton i den mån rapporten inte trycks och negativ och annat 
originalmaterial inlämnas till ATA.

Beslut om särskild utredning kan överklagas till regeringen, kul
turdepartementet. Kostnadsansvaret följer direkt av 11 §, varför 
eventuella tvister rörande detta också överklagas till regeringen.
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7.3. Beslutets innehåll - checklista
Administrativa uppgifter: fastighet, socken, kommun, landskap, län. 
Syfte med utredningen.
Exploateringens art, areal för det utredningsgrundande området. 
Skäl för utredningen.
Vilket område som ska utredas, karta.
Utredningens omfattning, metoder.
Utredningens kostnad.
Vem som ska stå för kostnaden.
Vem som ska utföra utredningen.
Tillgång till utredningsmaterialet samt hantering av ev. fynd.
När och till vilka rapport ska lämnas.
Overklagningsmöjlighet.

Bilagor
Karta
Besvärshänvisning

Kopia till 
Museum 
Kommun 
RAÄ + karta 
Kulturmiljöenheten
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