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INLEDNING

1 RIKTLINJERNAS GILTIGHET OCH OMFATTNING

1.0. 1 Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer behandlar den formella beslutsgången vid prövning av tillstånd till 

ingrepp i fasta fomlämningar enligt 2 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 

( KML). De tar i kronologisk ordning upp beslutsprocessen från det att någon 

planerar ett markingrepp som berör en fast fomlämning eller ett 

fornlämningsområde till och med länsstyrelsens beslut i ett sådant ärende. 

Riktlinjerna inleds med en inledande anmärkning om generella skyddsbestämmelser 

och informationssystem. Citat från lagar och propositioner redovisas i texten med 

kursiv stil.

1.0. 2 Begränsningar i förhållande till nya bestämmelser i KML 

Riksdagen beslöt den 25 maj 1997 (Riksdagens skrivelse 1996/97:203) att göra de 

ändringar i lagen om kulturminnen m.m. (1998:950) söm regeringen föreslagit i. 

propositionen om uppdragsarkeologi m.m. (Prop. 1996/97:99 och SFS 1997:302). I 

propositionen föreslås att KML:s bestämmelser och inte lagen om offentlig 

upphandling ska vara tillämplig vid länsstyrelsens val av arkeologisk enhet for 

undersökningar samt vissa riktlinjer för utveckling av en kvalitetskonkurrens, och 

viss vidgning av företagarnas kostnadsansvar när det gäller fyndhantering och
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konservering. Till grund för förslaget låg departementsutredningen 

Uppdragsarkeologi (Ds 1996:48). RAÄ-SHMM tillstyrkte i ett remissyttrande 

utredningens forslag samt skisserade hur en sådan konkurrens kan utformas. Dessa 

riktlinjer är tillämpningsbara när det är lämpligt och ändamålsenligt att länsstyrelsen 

tar in förslag från alla intresserade undersökande enheter. Däremot behandlas inte 

nu formerna och tekniken för upphandling eller vid vilka tillfällen sådan kan vara 

lämplig. Inte heller behandlas ändringen av kostnadsansvaret för fyndhantering och 

konservering.

1.0.3 Relation till utfärdande av verkställighetsföreskrifter 

RAÄ-SHMM har av regeringen bemyndigats att utfärda verkställighetsföreskrifter 

till 2 kap. 10-13 §§ KML (FK 1997:303). Detta arbete pågår. Vidare har inletts 

utarbetandet av föreskrifter för när det kan vara lämpligt och ändamålsenligt att 

infordra förslag från flera undersökande enheter samt formerna och tekniken för 

detta. Även beträffande tillämpningen av de nya bestämmelserna om fyndhantering 

och konservering kommer föreskrifter att meddelas.

Föreliggande riktlinjer behandlar bl.a. hur beslut om ingrepp och borttagande av 

fomlämningar ska göras tydliga och genomsiktliga. I denna sak har RAÄ-SHMM 

avrapporterat ett regeringsuppdrag, Kunskap i dagen (skrivelse 1996-09-23). RAÄ- 

SHMM anmälde där sin avsikt att utveckla olika stödformer för länsstyrelsernas 

beslut avseende, bl.a. uppläggningen av arkeologiska insatser (kravspecifikationer 

och planer för utredning och undersökning), rapportering av sådana insatser samt 

utveckling av en modell för kontroll och uppföljning av arkeologiska 

undersökningar. Detta arbete är långt framskridet och kommer att utgöra viktiga 

komplement till föreliggande riktlinjer.
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INLEDANDE ANMÄRKNING

2 GENERELLA SKYDDSBESTÄMMELSER

Syftet med bestämmelserna i 2 kap. KML är i första hand att bevara de fasta 

fomlämningama. Skyddet för fomlämningama gäller generellt och omedelbart utan 

något myndighetsbeslut. Det är utformat som ett tillståndstvång som gäller såväl 

själva fomlämningen som fomlämningsområdet. Det senare är ett sådant område på 

marken eller sjöbotten som enligt 2:2 KML hör till en fast fomlämning. Skyddet 

omfattar även tidigare okända fomlämningar. Om en fomlämning påträffas under 

grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del 

fomlämningen berörs. Den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet 

hos länsstyrelsen (2:10 KML).

3 INFORMATIONSSYSTEM OCH ANSVAR FÖR DESSA

Skyddet för fomlämningama förutsätter att staten ansvarar för en grundläggande 

information om var de förekommer. Detta uttrycks i propositionen om KML (Prop. 

1987/88:104 sid. 39): De myndigheter som särskilt svarar för fornminnesvården 

skall ha ett ansvar för att samla och tillhandahålla kunskapen om var 

fomlämningama är belägna. Det har förutsatts att länsstyrelser och kommuner kan 

tillhandahålla dokumentation till hjälp för företagaren (jfr. Prop. 1987/88:104 sid. 

77).

3.1 Kommunerna

Kommunernas informationsansvar när det gäller fomlämningar faller inom de 

generella bestämmelserna om allmänna intressen som följer av bestämmelserna om 

planering och byggande enligt plan- och bygglagen (1987:10) (PBL).
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PBL-systemet innebär att det är den byggande som har ansvaret for att nödvändiga 

tillstånd finns. Det ingår emellertid i byggnadsnämndernas serviceuppgifter att 

upplysa en sökande, om att det vid sidan av bygglovet, kan finnas andra tillstånd 

som han är tvungen att söka. Denna skyldighet är dock begränsad till om nämnden 

finner anledning anta att en åtgärd... fordrar tillstånd även av någon annan 

myndighet (8:25 PBL) och friskriver inte en sökande från sitt ansvar i frågan. För 

att bestämmelsen ska bli verksam fordras således att kommunen har god kunskap 

om fomlämningsförhållanden.

Kommunerna kan för att underlätta sin planering själva ta initiativ till förbättring ax- 

kunskapsunderlaget rörande fomlämningar. Sådana planeringsunderlag har hittills 

endast tagits fram i begränsad omfattning. Genom att de svarar mot olika syften 

skiljer de sig i omfattning och kvalitet. RAÄ-SHMM har i forskningsrapporten, 

Arkeologisk kulturmiljöx-ård och samhällsplanering utvecklat förutsättningarna för 

kommunernas kunskapsförsörjning om fomlämningar.

3.2 Staten 

Fornminnesregistret

Sedan år 1937 har RAA-SHMM riksdagens uppdrag att inventera de fasta 

fomlämningama i landet och redovisa dem till den ekonomiska kartan i skala 

1:10 000. Den redovisar de fomlämningar som var kända inför utgivningen ax- 

kartbladet. RAA-SHMM är registerhållare för Fornminnesregistret (FMR) och 

ansvarar för en rikstäckande ajourföring. Kopior av registret över länens 

fomlämningar finns på länsstyrelserna och på vissa museer. Utöver detta finns 

specialstudier av fomlämningsförekomster inom olika områden.

Exempel på detta är RAÄ-SHMM:s länsvisa fomlämningsanalyser och projektet 

Medeltidsstaden, där städernas äldre kulturlager redovisas.





Liknande informationsinsatser har utförts av vissa museer, t.ex. i samband med 

utveckling av regionala och kommunala kulturmiljöprogram som kan innehålla 

såväl fomlämningsöversikter som fördjupningar.

3.2.2 Länsstyrelsens utredningsskyldighet

Länsstyrelsen kan vid behov själv ta initiativ till egna utredningsinsatser. Inför 

mindre exploateringar som berör avgränsade markområden kan länsstyrelsen, vid 

behov med biträde av länsmuseet, oftast genom besiktningar eller andra åtgärder 

komplettera inventeringens uppgifter ... (Prop. 1987/88:104 sid. 39). Sådan 

utredning ska inte förväxlas med särskild utredning enligt 2:11 KML. Skulle en 

begränsad utredning föra med sig särskilda kostnader ska de bäras av staten. Medel 

för ändamålet har avsatts av RAÄ-SHMM under anslaget Kulturmiljövård, 

ärendegrupp Arkeologiska utredningar och undersökningar m.m. Länsstyrelsen 

beslutar om sådana bidrag (se vidare RAÄ-SHMM:s Allmänna råd 1993:1 och 

1994:2 sid. 20). Anslagsposten avser länsstyrelsens egen verksamhet och åtgärden 

regleras således inte genom förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård 

(BF). Företaget ska därför inte inge någon ansökan. Ärendet avgörs av länsstyrelsen 

(vid behov) genom ett forvaltningsbeslut.

3.3 Den enskildes skyldighet at ta reda på om ett planerat arbetsföretag 

berör en fast fornlämning

Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett 

annat arbetsföretag bör i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras 

av företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen (2:10 KML). KML 

preciserar det ansvar som den enskilde har för att ta reda på om hans arbetsföretag 

berör en fast fornlämning. Motsvarande gäller för fomlämningsområde.

Företagarens ansvar följer av bestämmelserna i 2:6 KML om förbud att utan

9





tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering 

eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Företagarens skyldighet att 

samråda under dessa omständigheter är ovillkorlig.

Den ekonomiska kartan är ett grunddokument för allmänhetens information om 

fornlämningsförekomster. Kartans redovisning av fomlämningar är emellertid sällan 

fullständig. I propositionen nämns fyra exempel på när en företagare under alla 

omständigheter bör närmare efterforska förekomst av fasta fomlämningar. Det 

viktigaste fallet, och det som i realiteten ger en rättsverkan är om:

- en fast fornlämning finns redovisad på den ekonomiska kartan nära det område 

där arbetsföretaget skall utföras (Prop. 1987/88:104 sid. 78).

Företagaren har dock också en allmän skyldighet att orientera sig på platsen, t. ex. 

om:

-platsen ligger inom ett område med täta fornlämningsförekomster som finns 

redovisat i ett planeringsunderlag från RAÅ, länsstyrelsen eller länsmuseet, såsom 

t. ex. rapportserien Medeltidsstaden där städernas fomlämningar i form av 

kultur lager finns publicerade,

- platsen för arbetsföretaget ligger inom ett område som av kommunen utpekas som 

ett område med täta fornlämningsförekomster (t. ex. i ett 

kulturminnesvårdsprogram eller motsvarande handling),

- fasta fomlämningar i anslutning till platsen för arbetsföretaget kan anses vara 

allmänt kända i bygden. (Prop. 1987/88:104 sid. 78).

10

4 FÖRETAGARENS ANSVAR OCH STATENS ÅTAGANDE

Relationen mellan företagaren och länsstyrelsen kan förenklat uttryckas så att en
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företagare vars planerade arbetsföretag innebär ett ingrepp etc. i en fomlämning får 

stå för såväl de kostnader som uppkommer för att ta fram sådant underlag som kan 

behövas inför länsstyrelsens bedömning och beslut, som för sådana åtgärder som 

kan påkallas av detta. Staten svarar för att undersökningen och borttagandet av 

fomlämningen kan genomföras på ett säkert och stabilt sätt, till en i förväg fastställd 

högsta kostnad och utan störningar genom att tidigare okända fomlämningar 

påträffas, som då kan medföra driftuppehåll. Skulle ändå något oförutsett inträffa 

bärs kostnaderna i princip av staten.

RIKTLINJER

5 SAMRÅD (2:10 KML)

Med 2 kap. 10 § KML inleds ett antal bestämmelser som gäller hanteringen av fasta 

fomlämningar i samband med arbetsföretag. En företagare ska samråda med 

länsstyrelsen om han planerar ett arbetsföretag som berör en fast fomlämning eller 

ett fomlämnigsområde.

Företagarens samrådsskyldighet enligt 2:10 KML omfattar endast kända 

fomlämningar. När det gäller tidigare inte kända fomlämningar hänvisas till 

avsnittet Utredning sid. 18. Länsstyrelsen ska uttömmande kunna svara på frågor 

som gäller om ett arbetsföretag kan komma att beröra en känd 

fornlämningsförekomst. En företagare som är osäker på om hans arbetsföretag 

berör en fast fomlämning kan rådfråga länsstyrelsen. En sådan förfrågan bör åtföljas 

av erforderligt kartunderlag.
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5.1 Alternativ lokalisering

Vid samrådet bör länsstyrelsen först utreda förutsättningarna för en alternativ 

lokalisering av företaget som undviker eller minimerar ingreppet i fomlämningen. 

Det förslagna alternativet måste givetvis vara realistiskt i förhållande såväl till 

andra bestämmelser (t. ex. bygglov) som till de fysiska förhållandena . Om 

överenskommelse kan nås om att lokalisera arbetsföretaget på sådant sätt att det 

område på marken som hör till fomlämningen (fornlämningsområdet) inte berörs 

kan länsstyrelsen avskriva ärendet. Länsstyrelsen bör dokumentera samrådet på 

lämpligt sätt, t.ex genom en tjänsteanteckning eller ett meddelande till företagaren.

5.2 Plansamråd

Företagarens skyldighet att samråda enligt 2:10 KML får anses vara fullföljd genom 

att hans ärende inkommit till länsstyrelsen, t.ex. genom ett plansamråd, en täkt- 

eller koncessionsansökan eller genom att länsstyrelsen på annat sätt handlagt ett 

ärende som berör mark med fomlämningar och det angetts att arbetsföretaget berör 

en fast fornlämning. Ärende som inkommit till länsstyrelsen som PBL-samråd får 

således i vissa fall uppfattas som ett fullföljande av samråd enligt KML. 

Länsstyrelsens interna arbetsordning och samrådsmtiner är därför av stor betydelse 

för en korrekt handläggning av ärenden som berör fomlämningar. I den utsträckning 

som de inte tillgodoser detta förhållande bör de utformas med hänsyn till det.

5.3 __ Förnyat samråd______________________________________________

Kunskapen om landets fomlämningar utvecklas och förändras över tiden. 

Nytillkommen kunskap kan vara av sådan karaktär att den får betydelse för 

markanvändningen av ett område. Ett lämnat tillstånd kan bli oanvändbart om 

nytillkomna kunskaper visar att det berör en fornlämning eller ett 

fomlämningsområde på sådant sätt att det fordras en ny prövning enligt 2 kap.
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KML. När det gäller äldre - inte tidsbegränsade tillstånd som inte tagits i anspråk - 

ligger det därför i företagarens intresse att förnya samrådet efter viss tid. Vidare ska 

samrådet alltid tas upp på nytt om företaget inte genomförs enligt den ursprungliga 

planen. Detta gäller också om en kommun ändrar den detaljplan kring vilken 

samråd skett, även om ändringen sker genom enkelt planförfarande. Redan små 

förändringar av en plan kan fa omfattande konsekvenser för förutsättningarna att 

bevara de berörda fomlämningama. Regeringen ansåg i ett fall att en utökad 

byggrätt, som skapats genom att ändra en detaljplan, påtagligt skadade ett 

riksintresse. Detta bestämdes bl.a. av att ett antal bronsåldershögar. Den befintliga 

planen, som upprättats i anslutning till en av storhögama, reglerade bebyggelsen på 

sådant sätt att den tillgodosåg KML:s krav på friområde för högen. En förtätning i 

denna del ansågs störa fomlämningen (Regeringsbeslut 6:1990).

5.4 Fornlämning berörs

Om samrådet visar att arbetsföretaget berör en fast fornlämning eller ett område 

som erfarenhetsmässigt indikerar att ytterligare fomlämningar finns, ska samrådet 

också klarlägga om det finns ett sakligt motiverat behov av fördjupat 

beslutsunderlag. Länsstyrelsen ska pröva om det finns grundade skäl att misstänka 

att ytterligare fomlämningar finns inom området och således ta ställning till om en 

utredning behövs för att företaget ska kunna genomföras utan att stoppas av sådana 

fomlämningsförkomster.

Visar samrådet att företaget inte kan lokaliseras på sådant sätt att det kan undvikas 

att det berör en känd fast fornlämning eller ett fomlämningsområde, kan företagaren 

ansöka om tillstånd enligt 2:12 KML om han ändå vill genomföra företaget (jfr 

dock Ansökning sid. 23). Ansökan ska avse tillstånd att göra ingrepp, förändra etc. 

den berörda fomlämningen eller fomlämningsområdet.
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Det ligger i företagets intresse att steg för steg kunna överblicka de antikvariska 

konsekvenser som kan uppkomma genom valet av lokalisering. Länsstyrelsen bör 

därför kontinuerligt informera företagaren bl.a. om de kostnader som kan 

uppkomma genom utredning, förundersökning och särskild undersökning. 

Förvaltningslagens (1986:223) (FL) bestämmelser ger företagaren rätt att ta del av 

och yttra sig över material som avser kostnader för företaget. Se vidare under 

Kostnadsansvar sid. 40.

6 INSTRUMENT FÖR BESLUT

Länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet (1:2 KML). Det är också 

länsstyrelsen som kan tillåta ingrepp i eller borttagande av fast fomlämning. Om en 

särskild undersökning måste utföras ska länsstyrelsen bestämma inriktning, 

omfattning, metoder och vilken undersökande enhet som är lämplig. Det är vidare 

länsstyrelsens ansvar att kontrollera att de arkeologiska insatserna genomförs på ett 

korrekt sätt och i överensstämmelse med länsstyrelsens beslut (jfr Beslut sid. 36).

De administrativa och praktiska rutinerna vid beslut om utredning, förundersökning 

eller särskild undersökning (arkeologisk slutundersökning) omfattar var för sig 

momenten: information till företagaren, information till den/de undersökande 

enheten/erna om arbetsföretaget och uppdraget, inhämtande av undersökningsplaner 

genom en kravspecifikation, plan för genomförandet, länsstyrelsens beslut, 

genomförandet av uppdraget, rapport samt kontroll och uppföljning.

6.1 Kravspecifikation

Om länsstyrelsen behöver ett särskilt underlag för att besluta om arten och
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omfattningen av en erforderlig arkeologisk insats bör länsstyrelsen genom att 

upprätta en kravspecifikation ange förutsättningarna för insatsen och om det är 

lämpligt och ändamålsenligt inhämta förslag till undersökningsplaner från 

intresserade undersökande enheter. Kostnaderna för att upprätta en sådan 

specifikation vilar på länsstyrelsen. Kravspecifikationens viktigaste ändamål är att 

för den eller de undersökande enheterna tydligt redovisa länsstyrelsens uppfattning 

om utrednings-/undersökningsområdets avgränsning. Jämför redovisningen av 

skälighetsrekvisitet på sidan 32. För att underlätta länsstyrelsens val av rätt 

ambitionsnivå bör de undersökande enheterna tydligt motivera de åtgärder som 

föreslås samt om möjligt redovisa alternativa lösningar och konsekvenserna för 

genomförandet vid val av alternativ. Länsstyrelsen bör begära att planen ställs upp 

på ett sådant sätt att den blir lätt att jämföra med såväl parallella förslag, som med 

planer från andra geografiska områden. Vidare kan länsstyrelsen vid behov ange 

önskemål om inriktning, genomförande, metoder och rapport (-tid). Det kan i detta 

sammanhang underlätta för länsstyrelsen att i "normalärenden" hänvisa till en 

sammanställning med vissa återkommande krav och till denna foga önskemål om 

särskilda åtgärder, t.ex. om preliminär rapportering.

6.2 Undersökningsplan

En utrednings-/undersökningsplan är en undersökande enhets förslag om hur en 

arkeologisk insats bör genomföras inom de ramar som kravspecifikationen ger. 

Kostnaderna för undersökningsplanen vilar på den/de undersökande enheterna. 

Utöver att svara mot kravspecifikationen bör planen alltid ange uppdragets relation 

till aktuell kulturhistorisk kunskap om undersökningsområdet (t.ex. i form av en 

regionalarkeologisk kunskapsöversikt eller motsvarande). Vidare måste planen visa 

val av vetenskaplig inriktning, val av metod, genomförande och erforderliga 

resurser för detta samt en kvantifiering av insatsens omfattning och en
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rapportplanering. Sådana planer för genomförandet ska vara lätthanterliga och 

planens omfång ska alltid stå i relation till uppdragets omfattning och objektets 

betydelse. Om en enhet är beredd att ta på sig särskilda åtgärder för att t. ex. göra 

materialet tillgängligt för forskare och allmänhet kan den framhålla detta i planen. 

Sådana förslag bör åtföljas av en redovisning för hur åtgärden finansieras.

Länsstyrelsen bör, för att visa en utrednings/undersöknings art och omfattning, i sitt 

beslut hänvisa till en utrednings/undersökningsplan (med eventuellt erforderliga 

ändringar). Utredningen/undersökningen ska då genomföras i överensstämmelse 

med denna.

6.3 Rapport

Rapporter från utredningar och förundersökningar är länsstyrelsens underlag för 

fortsatt handläggning av ärendet. Kostnaderna för dessa vilar på företagaren. 

Länsstyrelsen bör i beslutet ange den tidpunkt då sådana rapporter senast ska 

avlämnas. Redovisning av utrednings- och förundersökningsresultat ingår som delar 

i beredningsprocessen för ett tillståndsärende och tidpunkten för rapporteringen bör 

sättas med utgångspunkt från detta. Rapporttiden bör givetvis stå i relation till 

uppdragets art och omfattning. Såväl en särskild undersökning som åtgärder för att 

bevara en fomlämning ska dokumenteras i en rapport. Länsstyrelsen ska kunna 

kräva att rapporterna är disponerade så att de är överskådliga och jämförbara så att 

de underlättar vidare forskning och en utveckling av kunskapsöversikter.

6.4 Kontrollplan

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av den arkeologiska verksamheten. För att 

underlätta efterhandskontrollen av verksamheten bör länsstyrelsen systematisera sin 

tillsyn i en särskild plan. Denna bör ange tidpunkterna för olika kontrollinsatser och
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i huvudsak följa uppläggningen av undersökningsplanen. Kostnaderna för detta vilar 

på länsstyrelserna. Undersökningar som är av så ringa omfattning att någon särskild 

kontrollplan inte behövs fritar inte länsstyrelsen att hålla sig underrättad om 

undersökningarnas utveckling.

6.5 Genomförandeansvar

Företagaren ska garantera markåtkomsten samt att man vidtagit sådana särskilda 

åtaganden som reglerats i beslutet, t.ex. röjning, framdragning av elektricitet och 

manskapsbodar.

Den undersökande enheten bör i länsstyrelsens beslutet åläggas ansvaret för att 

undersökningen sker i överensstämmelse med detta samt att rapporten utformas 

enligt RAÄ/SHMM:s riktlinjer eller på annat sätt som länsstyrelsen bestämt.

Enheten ansvarar också för att undersökningen och rapportarbetet avslutas inom den 

tid som gäller enligt länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen bör kräva att enheterna 

anmäler när en undersökning börjar och slutar.

Det ligger i sakens natur att förloppet av en arkeologisk undersökning inte i alla 

avseenden kan förutsägas. Beslutet bör därför utformas så att den undersökande 

enheten själv får avgöra vilka mindre avvikelser inom ramen för 

undersökningsplanen som krävs med hänsyn till materialets beskaffenhet. Vid större 

avvikelser från planen t. ex. vid väsentliga förändringar av fomlämningens antagna 

omfattning och vid vägval i metodfrågor måste dock länsstyrelsens beslut 

inhämtas. Den undersökande enheten bör därför kontinuerligt hålla länsstyrelsen 

underrättad om förloppet och skyndsamt anmäla oförutsedda omständigheter som 

påverkar genomförandet.
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7 UTREDNING (2:11 KML)

Om länsstyrelsen behöver förbättra beslutsunderlaget avseende fommlämnigar inför 

sitt ställningstagande far den antingen själv vidta åtgärder för detta (jfr. Staten sid.

8) eller besluta om särskild utredning. En utredning enligt 2:11 KML ska visa om 

det finns förutsättningar att lokalisera företaget på ett sådant sätt att ingrepp i 

fomlämningar kan undvikas eller minimeras samt ge underlag för att bedöma 

behovet av fortsatta antikvariska åtgärder. Utredningsmetoderna kan ha olika 

karaktär beroende på arbetsföretagets art. Markåtkomst kan bli ett problem när 

företagaren inte är markägare, t.ex. vid väg- och jämvägsbyggande. Det åvilar 

företagaren att se till att marken är tillgänglig för den arkeologiska enheten. Detta 

kan lämpligen påpekas i beslutet.

7.1 Behovsprövning

Länsstyrelsen får vid behov besluta om en särskild utredning för att ta reda på om 

en fast fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag som innebär att ett större 

markområde tas i anspråk... (2:11 KML). En utredning bör - för att nå sitt syfte - 

genomföras under ett så tidigt skede av planeringen att utredningsresultaten kan 

medverka till en lokalisering av arbetsföretaget så ett sådant sätt att det inte berör 

fomlämningen, alternativt belysa olika handlingsmöjligheter inför en prövning 

enligt 2:12 KML. Länsstyrelsen är dock oförhindrad att besluta om utredning även i

ett senare sammanhang, t.ex. efter ett avslutat plansamråd (jfr regeringsbeslut_____

1993:20 sid 19). Länsstyrelsen ska noga pröva om det fmns ett behov av en särskild 

utredning. Denna prövning bör omfatta såväl en värdering av befintligt underlag 

som en bedömning av indikationer på förväntade fomlämningar (se vidare RAÄ:s 

Allmänna råd 1994:1 sid. 15).
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7.2 Arbetsförtaget

Bestämmelsen förutsätter att det finns ett planerat arbetsföretag. I vissa fall kan 

detta innebära ett hinder för en alternativ lokalisering, nämligen om företaget 

kommit för långt i sin etablering. En kommun är i sin egenskap av planupprättare 

inte ett sådant arbetsföretag som ska bära kostnaden för särskild utredning. 

Regeringen ansåg i ett fall att länsstyrelsen hade rätt att besluta om särskild 

utredning trots att ett sådant behov inte uppmärksammats vid ett tidigare 

plansamråd där berörda fomlämningar ansågs ha givits en tillfredsställande 

behandling. Kommunen, i sin egenskap av upprättare av detaljplanen, ansågs dock 

inte som ansvarigt företag i den mening som avses i 2:11 KML. Den kunde därför 

inte åläggas betala utredningen (Regeringsbeslut 1993:20). Som en konsekvens av 

att utredningsbehovet inte uppmärksammats vid plansamrådet betalade statsverket 

såväl kostnaderna för utredningen som de undersökningar som blev en följd av 

denna (jfr Undantag 1-4 sid. 41). När en kommun upprättar en plan får den dock - 

inom ramen för bestämmelserna om planavgift (11 kap. 5 § PBL) - överenskomma 

med exploatören om hur kostnaderna ska debiteras för planläggningen och för 

framtagande av underlag för planen.

7.3 Större markområde

Begreppet större markområde illustreras i KML genom en exemplifiering av ett 

antal större expl oateringsföretag: anläggande av allmän väg, större enskild väg, 

järnväg, flygfält, anläggning för energiförsörjning, större vattenföretag och mer 

omfattande byggande för bostads- industri- eller handelsändamål. Andra 

arbetsföretag som enligt etablerad praxis anses omfatta större markområden är 

golfbanor och takter. I ett överklagningsärende ansåg regeringen att ett 

nybyggnadsområde omfattande 21 000 kvm för 16 småhus utgjorde ett sådant 

område som avses i 2:11 KML (Regeringsbeslut 1992:63). RAA-SHMM har vid
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samråd med länsstyrelserna avrått från att tillämpa 2:11 KML när ett arbetsföretags 

areal legat ned mot 10 000 kvm eller vars längd inte överskridit cirka 500 meter. 

RAÄ-SHMM:s Allmänna råd 1994:1, Särskild utredning.

7.3.1 Jord-och skogsbruk

Bestämmelsen gäller... inte åtgärder som sker inom ramen för pågående 

markanvändning, t.ex. inom jord- och skogsbruket (Prop. 1987/88:104 sid. 78).

Även om det sålunda skulle vara motiverat att utreda misstänkta 

fomlämningsförekomster inför en större skogsbruksåtgärd faller det utanför 

länsstyrelsens befogenhet att besluta om en 2:11-utredning i det fallet. Länsstyrelsen 

får då, på samma sätt som tidigare lita till det befintliga underlaget eller utreda 

förhållandet med egna resurser. När det gäller nyanläggning av vägsystem för 

skogstransporter bör det dock vara rimligt att i utredningsavseende jämställa dem 

med andra vägföretag.

7.4 Metoder

En utredning ska utföras med de metoder som är lämpliga för det aktuella 

undersökningsobjektet. Metoderna redovisas i den utredningsplan som ligger till 

grund för länsstyrelsens beslut. Beslut om utredningar bör endast undantagsvis tas i 

etapper genom att det kan förlänga och fördyra processen samt försvårar för 

företagaren att överblicka den totala kostnaden. Exploatören bör fa vetskap om hela 

kostnaden på en gång och fortast möjligt. Detta hindrar inte att själva 

genomförandet etappindelas och avbryts helt eller till vissa delar om resultatet 

motiverar det. Utredningen kan således vid behov bedrivas stegvis, där exempelvis 

de olika delmomenten kan vara: genomgång av arkivalier, fältbesiktning och 

utredningsgrävning för att ta reda på om det finns någon fomlämning.

Länsstyrelsen kan i kravspecifikationen ange önskemål om genomförandet och





konfirmera detta i beslutet genom att föreskriva hur en sådan utredning ska 

bedrivas och avrapporteras.

Utredningsbeslutet innebär inte något tillstånd till ingrepp i en fast fomlämning. Till 

detta krävs länsstyrelsens särskilda tillstånd. Följaktligen omfattar ett beslut om 

utredning enligt 2:11 KML inte något tillstånd att fysiskt undersöka en fomlämning. 

Den som påträffar en fomlämning under provgrävning ska därför omedelbart 

avbryta arbetet i den del fomlämningen berörs (2:10 KML). I princip far var och en 

- med iakttagande av KML:s bestämmelser - utreda om fomlämningar berörs av ett 

arbetsföretag. För detta behövs varken länsstyrelsens prövning eller tillstånd. För att 

utredningsresultaten ska kunna ligga till grund för en kommande prövning enligt 

KML, fordras dock att de uppfyller länsstyrelsens krav på kvalitet, vetenskaplig 

exakthet m.m. Den som på eget initiativ vidtar åtgärder för att ta reda på om hans 

arbetsföretag berör en fast fomlämning kan underställa resultatet för länsstyrelsens 

granskning avseende inriktning, omfattning, metoder och genomförande (se vidare 

sid. 22).

7.5 Utredare

Beslut om särskild utredning fattas av länsstyrelsen (2:11 KML). Bestämmelsen får 

uppfattas så att länsstyrelsen alltid ska besluta enligt 2:11 KML om det behövs en 

utredning för länsstyrelsens kommande beslut.
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Vidare ska länsstyrelsen enligt 2:11 KML bestämma vem som ska utföra en 

utredning. Det är viktigt att uppdraget utförs av någon som inte står i sådant 

beroendeförhållande till exploatören/företagaren att utredningens objektivitet kan 

ifrågasättas. För att länsstyrelsen skall kunna ta ansvar för att 

utredningen/undersökningen blir riktigt utförd måste det åligga den att avgöra vem
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som skall utföra utredningen/undersökningen (Prop. 1990/91:123 sid 16).

7.5.1 Frivillig utredning

Av samma skäl som ovan angivits måste länsstyrelsen granska och pröva om en 

utredning som genomförs frivilligt på företagets initiativ uppfyller länsstyrelsens 

krav och kan godkännas ur kvalitativ synvinkel. En såddan utredning kan t.ex. vara 

utförd i samband med en miljökonsekvensbeskrivning eligt NRL. Länsstyrelsens 

godkännande av en sådan utredning ska redovisas som ett beslut enligt 2:11 KML 

för att få avsedd rättsverkan. Skälen till detta är att länsstyrelsen ytterst ansvarar för 

att utredningen utförs på ett objektivt och vetenskapligt korrekt sätt. En bristfälligt 

gjord utredning kan - om ytterligare fomlämningar skulle framkomma vid 

exploateringen - leda till betalningsansvar för staten under hänvisning till 

bestämmelserna i 2:14 KML.

Beslutet om utredning fattas på initiativ länsstyrelsen och syftar i första hand till att 

ge länsstyrelsen underlag för ett kommande beslut. Någon ansökan om utredning 

från företagaren ska inte inhämtas. Det är således olämpligt att i beslutet hänvisa till 

att en företagare ansökt om tillstånd till en utredning.

7.6 Kostnad

Kostnaden för en 2:11-utredning ska alltid bäras av arbetsföretaget. Kulturut

skottet uttalade särskilt att möjligheterna till kostnadsbefrielse ... inte avser 

kostnader som anges i 2 kap. 11 § (KrU 1987/88:21). Företagare ska ges tillfälle att 

ta del och yttra sig över utredningens uppläggning och kostnader innan han åläggs 

ansvaret för dem (16 och 17 §§ FL). Exploatören/företagaren ska beställa 

utredningen av den som länsstyrelsen bestämt ska genomföra den. Lämpligen bör 

ett formellt avtal upprättas. Någon explicit skyldighet för länsstyrelsen att ange





kostnaden i beslutet finns inte, men det är ett bra sätt att redovisa utredningens 

omfattning.
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8 ANSÖKNING

Ansökan om undersökning och borttagande eller ingrepp i fast fomlämning eller 

fomlämningsområde ska göras av en företagare när samrådet klarlagt de 

arkeologiska förhållandena och visat att det saknas lokaliseringsalternativ som 

undviker att fornlämningen berörs och företagaren ändå vill genomföra 

arbetsföretaget. Ansökningar måste inges innan länsstyrelsen kan besluta om 

förundersökning som kan innebära ingrepp i fornlämningen.

En ansökan om ingrepp i ett fomlämningsområde bör innehålla så fullständiga 

uppgifter att den tydligt beskriver arbetsföretagets art och hur det berör 

fornlämningen. Länsstyrelsen får själv infordra de ytterligare uppgifter man behöver 

för prövningen och som inte finns tillgängliga för länsstyrelsen. Sökanden bör 

uppmärksammas på att ansökan endast avser prövning enligt KML. Övriga tillstånd 

som kan behövas för företaget far företagaren själv inhämta.

Ansökan ska göras av den som vill rubba, ändra eller ta bort fomlämningar. Då det 

gäller arbetsföretag som omfattar flera intressenter, exempelvis ett antal villabyggen 

inom en detaljplan rekommenderas dock att finna en lösning där 

undersökningskostnadema förskotteras av markägaren, småhusföretaget eller, där 

någon exploatör inte kan anges entydigt, kommunen, som upprättar planen. Det är i 

ett sådant fall olämpligt att hänskjuta KML-skyldighetema till framtida 

användare/brukare. Vid försäljning av tomter bör dessa vara byggklara. Det





rekommenderade förfarandet leder till att kostnaderna för arkeologin fördelas 

solidariskt samtidigt som garantier skapas för att fomlämningen inte på ett 

olämpligt sätt ligger kvar på osålda tomter (jfr Tidsbegränsning sid. 38).

8.0.1 Initiativbeslut

Länsstyrelsen kan också i vissa fall pröva ett ärende på eget initiativ, förutsatt att det 

är företagarens önskemål. Ett sådant tillfälle kan vara när en anmälan inkommit till 

länsstyrelsen om skogsavverkning som berör ett fomlämningsområde.

Länsstyrelsen kan då själv ta upp frågan om tillstånd till föryngringsåtgärder (jfr 

Allmänna råd, Fomlämningar och skogsbruk, Underrättelser från RAÄ-SHMM 

1988:2). Sådana förutsättningar gäller även om en företagare anmäler att en tidigare 

inte känd fomlämning framkommit vid ett arbetsföretag, då bör länsstyrelsen ta upp 

anmälan som en ansökan om borttagande.
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9 FÖRUNDERSÖKNING (2:13, andra stycket KML)

När länsstyrelsen fastställt att en fomlämning berörs av ett arbetsföretag och att 

förutsättningar för en alternativ lokalisering saknas far den i vissa fall besluta om en 

arkeologisk förundersökning i syfte att skaffa sig ett fullgott beslutsunderlag för 

prövning av ansökningen. KML anger två typfall då förundersökning far 

aktualiseras, dels som underlag för tillståndsprövning, dels för att bestämma rätt 

inriktning och omfattning av en undersökning. På liknande sätt som ovan redovisats 

för utredningar ska länsstyrelsen noga bedöma behovet av en förundersökning i 

relation till den befintliga kunskapen om fomlämningen. Till stöd för 

behovsprøvningen har länsstyrelsen ofta en utredningsrapport.
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9.1 Beslut, metoder och undersökare

Beslut om förundersökning är, på liknande sätt som vid särskild utredning, ett led i 

länsstyrelsens beredning av ärendet. Beslutet är således länsstyrelsens initiativ och 

sker utan inhämtande av någon särskild ansökan om förundersökning. Beslutet 

måste dock alltid föregås av en ansökan om tillstånd enligt 2:12 KML. Förfarandet 

skyddar fomlamningen mot onödiga arkeologiska ingrepp och ger möjlighet att 

precisera inriktningen och omfattningen av förundersökningen. Länsstyrelsen ska 

samråda med exploatören om föreslagna åtgärder.

En förundersökning ska utföras med den inriktning, metoder och omfattning som är 

lämpliga, och vilka vid behov utvecklats i en undersökningsplan som ett underlag 

för länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen ska i beslutet ange vem som ska utföra 

förundersökningen. Länsstyrelsen ska förvissa sig om att den som ska utföra 

förundersökningen har erforderlig sakkunskap samt resurser att genomföra och 

avrapportera uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Länsstyrelsen bör om det är 

lämpligt och ändamålsenligt begära in undersökningsplaner från mer än en 

undersökande enhet.

9.2 Syfte:tillståndsprövning

Länsstyrelsen får besluta om förundersökning om det behövs för att få ett 

tillfredsställande underlag för prövningen (2:13 KML). Sådan förundersökning kan 

t. ex. aktualiseras om ett arbetsföretag planeras beröra en del av en visserligen känd

fomlämning vars exakta karaktär dock är ofullständigt känd t. ex. ett gravfält med 

indikationer på anläggningar utan synligt märke ovanjord eller en boplats som 

blivit känd vid en föregående utredning. Genomförandet ska då ske så att 

länsstyrelsen behåller den fulla friheten att pröva om arbetsföretaget är tillåtligt 

samt att företagets kostnader minimeras. Det innebär bl.a. att undersökningsarealen
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och undersökningsinsatsen ska begränsas till den minsta möjliga. En 

förundersökning ska således genomföras på ett sådant sätt att inte fomlämningens 

fortbestånd hotas (t.ex. genom att undvika överdrivet schaktande) eller att det blir 

meningslöst att återställa fomlämningen. Länsstyrelsens slutliga tillståndsprövning 

och beslut om erforderliga villkor för tillstånd, blir beroende av resultatet av 

förundersökningen. Utgången av en sådan prövning far konsekvenser för frågan om 

kostnadsansvar (jfr Undantag 1-4 sid. 41).

9.2.1 Schaktningsövervakning

När det gäller schaktningar för VA-arbeten och liknande som berör fomlämningar 

utan synligt märke ovanjord (kulturlager i städer) - och då länsstyrelsen anser sig ha 

god kunskap om dessa - är schaktningsövervakning en vanlig arkeologisk metod för 

förundersökningen. Därmed avses att en arkeolog följer schaktningama och 

dokumenterar kulturlagerföljder etc. Beslutet innebär att kulturlagret avlägsnas 

under arkeologisk övervakning. Om det däremot framkommer fomlämningar av 

större omfattning som inte tidigare var kända för länsstyrelsen som t.ex. gravar och 

husgmnder - och som därför går utöver länsstyrelsens tillstånd - far borttagandet 

inte ske utan en förnyad tillståndsprövning enligt 2:12 KML. Undersökarens ansvar 

att ingripa i ett sådant fall bör anges i beslutet om förundersökning. Enligt en 

utvecklad praxis förenas sådana beslut ofta med ett villkorat tillstånd enligt 2:12. 

D.V.S.: Under förutsättning att resultaten av schaktningsövervakningen visar att 

undersökningen är tillfyllest och att det således inte behövs någon ytterligare 

prövningför ett borttagande av fomlämningen enligt 2:12 KML gäller beslutet som 

ett sådant tillstånd. Alternativt kan länsstyrelsen avvakta resultatet av 

förundersökningen och därefter i vanlig ordning pröva om tillstånd kan ges.

När det gäller arbetsföretag som planeras i anslutning till fomlämningar vars
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utsträckning är obekant bör länsstyrelsen besluta om förundersökning i form av 

schaktningsövervakning om risken bedöms stor att fomlämningar kan påträffas. Om 

däremot förutsättningarna bedöms positiva att arbetsföretaget (eventuellt med 

mindre justeringar) kan undvika att beröra fomlämningen bör tillstånd lämnas (2:12 

KML) med villkoret antik\arisk kontroll (jfr. Åtgärd för bevarande sid. 31).

9.3 Syfte: villkorsprövning

Förundersökning far beslutas om det behövs ...för att bedöma behovet av att ställa 

krav på särskild undersökning (2:13 KML). När länsstyrelsen redan från början har 

ett fullgott underlag för att bedöma arbetsförtagets tillåtlighet, kan en 

förundersökning behövas för att bestämma erforderliga villkor för ett borttagande 

och för att beräkna omfattning och bestämma inriktning av en slutundersökning. 

Genom att en sådan förundersökning i vissa avseenden föregriper länsstyrelsens 

kommande prövning enligt 2:12 KML måste givetvis bedömningen av 

fornlämningens art och betydelse i förhållande till de planerade villkoren för 

tillståndet göras synnerligen omsorgsfullt. Regeringen ansåg, t.ex. i ett fall att den 

del av ett gravfalt som direkt berördes av en utbyggnad till dubbelspår skulle 

bevaras trots att hela ytan avtorvats vid förundersökningen (Regeringsbeslut 

1993:6).

Förundersökning skall normalt inte innebära någon ökning av de sammanlagda 

undersökningskostnaderna. Tvärtom bör förundersökningen ge möjligheter för den 

undersökande institutionen att planera och genomföra en kommande ... 

(slut)undersökning så rationellt som möjligt (Prop. 1987/88:104 sid. 81).

Kostnaderna för en förundersökning ska enligt den generella regeln bäras av 

företaget (jfr. dock undantagen från kostnadsansvar sid. 41). En företagare ska ges
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tillfälle att ta del av och yttra sig över kostnaderna innan han åläggs ansvaret för 

dem (16 och 17 § FL). Företaget bör sluta avtal med den som länsstyrelsen bestämt 

ska genomföra förundersökningen. Någon explicit skyldighet att ange kostnaden i 

beslutet finns inte, men det är ett sätt att redovisa förundersökningens omfattning.

10 TILLSTÅNDSPRÖVNING (2:12 KML)

Länsstyrelsen prövar ansökan mot bestämmelserna i 2:12 KML. Grundläggande för 

tillståndsprövningen är fomlämningens art och betydelse och ingreppets relation till 

ett meningsfullt bevarande av denna. Bedömningen av en fomlämnings betydelse 

bör göras så bred som möjligt och ta hänsyn till olika aspekter på fomlämningen, 

t.ex. vetenskapliga, fysiska och folkloristiska kriterier samt andra upplevelsevärden 

och dess betydelse för bygden.

Företagets nytta ska vägas mot fomlämningens betydelse. Länsstyrelsen får lämna 

sådant tillstånd endast om fomlämningen medför hinder eller olägenhet som inte 

står i rimligt förhållande till fomlämningens bety’delse (2:12 KML). I propositionen 

förtydligas bestämmelsen: Endast om exploateringsintresset väsentligt väger över 

bevarandeintresset får tillstånd ges (Prop. 1987/88:104 sid. 79). Prövningen ska 

således avse fomlämningens betydelse enligt KML. Ett avslag far t. ex. inte 

meddelas med hänvisning till andra intressen, t.ex. att ingreppet innebär 

nybebyggelse i strid mot gällande plan (Regeringsbeslut 1992:17). 

Exploateringsintresset bedöms enligt beprövad praxis i första hand i förhållande till 

företagets nytta för samhället. Ett företags allmännytta ska således i detta 

sammanhang utgöra den ram inom vilken man bedömer den enskildes intresse att 

genomföra en förändring. Samhällsnyttan bör bedömas i relation till kommunernas
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och de statliga myndigheternas tillkännagivna planer, t.ex. översikts- och 

detaljplaner, områdesbestämmelser, kommunernas program för bostadsförsörjning 

samt Vägverketes och Banverkets långsiktiga utbyggnadsplanering. Särskilt vad 

gäller arbetsföretag av mer begränsad omfattning finns ofta möjligheter till en 

antikvariskt godtagbar alternativ lokalisering. Företaget far därvid finna sig i att 

inte utnyttja det från sin synpunkt optimala läget. Ansökningar som uppkommer 

genom förändringar i ett befintligt boende, t.ex. behov av ökat utrymme, åtgärder 

för byggnadens underhåll eller handikappanordningar bör däremot medges om det 

saknas alternativ och om det inte avsevärt försvårar fomlämningens bevarande åt 

framtiden. (Ytterligare relevanta exempel som illustrerar saken finns i RAÄ- 

SHMM:s upphävda Allmänna råd 1983:1, Tillämpning av fomminneslagen vid 

byggande och fastighetsbildning). Om tillstånd vägras beträffande en fomlämning, 

som när den påträffades var helt okänd och utan synligt märke ovanjord, är 

sökanden berättigad till ersättning av allmänna medel enligt 2:15 KML.

10.0.1 Små arbetsföretag

Ett arbetsföretag kan vara av så ringa omfattning att tillståndet inte fordrar några 

särskilda villkor för genomförandet. Det kan exempelvis gälla vissa 

ledningsdragningar i fyllnadslager som överlagrar kulturlager i städer och övergivna 

bytomter eller nyplantering inom ploglager i åkermark med underlagrande 

kulturlager. I andra fall bör viss plöjning inom fomlämningsområde avstyras genom 

att tillstånd vägras. Ett praktiskt viktigt exempel på en åtgärd som kan infatta att 

fomlämning rubbas eller skadas, är plöjning (Prop. 1987/88:104 sid. 75).

Till ägare av ett sådant skeppsvrak som är fast fomlämning eller av ett sådant 

fornfynd som hör till vraket får tillstånd lämnas, om inte särskilda skäl talar emot 

det (2:12 KML). De särskilda skäl som kan komma ifråga far anses främst vara
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föremålens kulturhistoriska sammanhang och betydelse.

10.1 Synnerliga skäl

Om någon annan än ägaren — ansöker om tillstånd, skall ansökningen avslås om 

ägaren motsätter sig åtgärden och det inte finns några synnerliga skäl att bifalla 

ansökningen (2:12 fjärde stycket KML). Länsstyrelsen måste före en 

tillståndsprövning ta reda på markägarens inställning till borttagandet om någon 

annan än denne söker tillstånd. Om markägaren motsätter sig åtgärden ska 

länsstyrelsen först pröva om synnerliga skäl för åtgärden föreligger. Sådana skäl får 

anses föreligga om markanvändningen regleras genom en antagen detalj- eller 

arbetsplan. Regeringen har i några överklagningsärenden uttryckt sin uppfattning. 

Ett exempel på vad regeringen bedömt inte utgör ett sådant synnerligt skäl, var en 

hävdad merkostnad på 2.2 miljoner kronor för att ändra läget för ett planerat 

brobygge på sådant sätt att en äldre stenvalvbro kunde bevaras (Regeringsbeslut 

1989:32). I ett annat ärende önskade en permanentboende anlägga en 

vintervattenledning på en arrendetomt där brunnsvattnet blivit otjänligt. Ledningen 

skulle anläggas med ny teknik som begränsade ingreppet. Markägaren, 

Fastighetsverket, motsatte sig åtgärden. Regeringens ansåg att synnerliga skäl 

förelåg. (Regeringsbeslut 1996:7).

11 VILLKOR (2:13, andra stycket KML)

Som villkor för tillstånd enligt 12 § får länsstyrelsen ställa upp skäliga krav på 

särskild undersökning för att dokumentera fornlämningen eller särskilda åtgärder 

för att bevara den (2:13 KML).
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11.1 Särskild undersökning

En särskild undersökning för att dokumentera en fomlämning görs vanligtvis i form 

av en slutundersökning, d.v.s. som ett tredje steg efter utredning och 

förundersökning. Andra mer begränsade undersökningsformer kan förekomma om 

fomlämningens art och betydelse så medger (jfr Skälighet punkt II sid. 33).

11.2 Åtgärd för bevarande

Villkor om åtgärder fór att bevara en fomlämning kan avse fysiskt skydd, t. ex. 

erosionshinder eller skyddshägnad. Under vissa omständigheter kan krav ställas på 

att grundläggningsmetoder används som är skonsamma för kulturlager. RAÄ- 

SHMM har i tidigare beslut godkänt platta på mark, modifierad torpgrund och 

stolpar i förborrade hål (Byggforskningsrådets rapporter R89:1981, R79:1982 och 

R79:1984). Flyttning av en fomlämning kan också vara en form av bevarandeåtgärd 

t.ex. flyttning av en milstolpe i samband med en vägbreddning. Om däremot vägen 

ges en ny sträckning bör tillstånd inte ges till flyttning av vägmärken som är fasta 

fomlämningar. Genom att bevara dem på ursprunglig plats förblir den gamla 

sträckningen identifierbar i terrängen.

Åtgärder som vidtas för att skydda en fomlämning- utan att den berörs av ett 

arbetsföretag - och således sker i primärt fomvårdande syfte, ska dock beslutas 

enligt 2:7 KML. Exempel på ett sådant ändamål kan vara att en runsten smutsas ner 

genom vägsalt eller riskerar att skadas vid snöröjning.

11.2.1 A ntik\>arisk kontroll

Ett vanligt villkor är antikvarisk kontroll av vissa arbeten så att de inte berör 

fomlämningar. Kontrollanten bör i beslutet ges mandat att se till att fomlämningen 

inte skadas genom arbetsföretaget och att vid behov anvisa alternativ lokalisering så
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att skador på fomlämningen undviks.

12 SKÄLIGHET

Skälighetsrekvisitet för undersökningar och särskilda åtgärder görs tydligt i 

propositionen: Skäligheten i villkoren skall bedömas, inte i förhållande till 

arbetsföretagets ekonomi utan i förhållande till fornlämningens art och betydelse, 

l agningen av intressena bakom arbetsföretaget mot fornminnesintressena skall ske 

när det avgörs om tillstånd över huvud taget skall komma i fråga (Prop. 

1987/88:104 sid. 40 och 80). Skälighetsbedömning görs utifrån tre kriterier:

12.0.1 1. Omfattningen i förhållande till ingreppet

Undersökningens omfattning bedöms i förhållande till ingreppet. Undersökningen 

ska inte göras mer omfattande än vad som direkt behövs för företaget. Sådant 

område avgränsas genom den yta på marken som behövs för att genomföra den 

planerade aktiviteten och de följdingrepp som är en konsekvens av denna. Således 

omfattar t.ex. ett vägområde, utöver själva utrymmet för vägen, såväl ytor för 

tillfälliga upplag, uppställningar och arbetsvägar som mark för permanenta 

bullervallar, anordningar för dränering och liknande landskapsingrepp. 

Länsstyrelsen bedömer om fomlämningar kan bevaras inom exploateringsområdet, 

t.ex inom mellanliggande ytor som inte direkt berörs av anläggningar eller med 

hänsyn till ingreppets karaktär. Ett undantag från denna huvudregel är det fallet då 

den återstående delen av fomlämningen är av sådan art och omfattning att den inte 

kan bevaras på ett meningsfullt sätt. Den bör då undersökas och tas bort. 

Bevarandeaspekten blir särskilt påtaglig vid linjeföretag som mer eller mindre 

tangerar en fornlämning.
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Begränsade utvidgningar av undersökningsområdet kan göras för att belysa en 

angelägen vetenskaplig fråga. Sådan utvidgning kan t. ex. avse tagning av prover i 

en nära liggande mosse eller liknande. Mera omfattande vidgningar utanför 

exploateringsområdet kan däremot inte anses ingå i de villkor som kan ställas fór 

tillstånd med stöd av KML. Undersökningsområdet definieras av länsstyrelsen i 

beslutet.

12.0.2 II. Metoder i förhållande till ingreppet

Lämplig undersökningsmetod ska väljas i förhållande till fomlämningens art, 

vetenskapliga förutsättningar och omfattning. Metodvalet bör redovisas i 

länsstyrelsens beslut. Det kan lämpligen ske genom hänvisning till en 

undersökningsplan eller motsvarande underlag som beslutet baseras på. Den metod 

som används för dokumentationen måste vara anpassad till vad som är erforderligt i 

varje situation t. ex. kartering eller uppmätning, provtagning, undersökning av hela 

eller viss del av fomlämningen, schaktningsövervakning samt arkeologisk eller 

naturvetenskaplig specialistundersökning.

Kulturutskottet har vid olika tillfallen påpekat det angelägna i att kostnaderna för 

arkeologiska undersökningar vid exploateringar begränsas. Därvid har bl. a. nämnts 

rationalisering av de fältarkeologiska metoderna. Vidare har sagts att resultaten från 

tidigare undersökningar bör tas till vara för att i möjligaste utsträckning reducera 

omfattningen av undersökningarna, t. ex. beträffande fomlämningstyper som 

tidigare väl utforskats. Det understryks dock att strävan att begränsa kostnaderna 

inte bör få försämra förutsättningarna för en omsorgsfull rapportering, 

dokumentation och hantering av fynd från undersökningarna (se 1989/90:KrUl sid. 

18 och 1990/91 :KrU 11 sid. 15).
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Fyndselektion är ett led i en arkeologisk undersökning och sker mot bakgrund av 

fornlämningens art och undersökningens inriktning. Urvalet av fynd omfattas av 

den utveckling av arkeologiska metoder som kontinuerligt pågår. Fynd som inte 

tillvaratas bör av antikvariska skäl deponeras på en säker plats eller hanteras på 

annat sätt som förhindrar en olämplig spridning. En lämplig åtgärd kan t. ex. vara 

att avsöka fomlämningen med metallsökare efter avslutad undersökning.

De arkeologiska undersökningarna har ett starkt inslag av forskning och resultaten 

från dem generar ofta ny kunskap. Denna bör användas för att ge kommande 

undersökningar en relevant inriktning och för att utveckla metoderna. De 

prioriteringar som görs när länsstyrelsen bestämmer vetenskaplig inriktning för en 

undersökning utgår bl.a. från den kunskap som vunnits vid tidigare undersökningar. 

Som en konsekvens av detta väljer länsstyrelsen således samtidigt bort andra 

arkeologiska angreppsätt. På motsvarande sätt kan också resultaten från de tidigare 

undersökningarna göra det möjligt att avsluta vissa undersökningar efter 

förundersökningen.

12.0.3 III. Kunskapsutvinning

Uppdragsarkeologins primära mål är kunskapsutvinning (Prop. 1993/94:177). 

Undersökningarnas vetenskapliga ambitionsnivå ska stå i relation till det förväntade 

kunskapsutbytet och den aktuella forskningssituationen. Det differentierade 

undersökningsbehovet bedöms utifrån fornlämningens beräknade vetenskapliga 

potential och kan ha en inriktning som sträcker sig från att mer eller mindre bekräfta 

förväntade förhållanden till att aktivt söka ny kunskap (RAÄ/SHMM:s skrivelse till 

regeringen 1996-09-23).

Såväl metodutvecklingen som bedömningen av undersökningarnas inriktning ger





således förutsättningar för differentierade ambitionsnivåer för de arkeologiska 

insatserna. Den diskussion om prioriteringar som ska ligga till grund för 

länsstyrelsens beslut ska bygga på tidigare erfareheter och kunskap om 

fomlämningsförhållandena och vara genomtänkta och välmotiverade. Den valda 

ambitionsnivån ska återspeglas i beslutets redovisning av kostnader/omfattning.

12.1 Rimlig kostnad

Arbetsföretagets ekonomi är enligt propositionen Kulturmiljövård inte i sig en 

grund för skälighetsbedömningen (Prop. 1987/88:104). Det kan också uttryckas så 

att vägningen av intressena mellan arbetsföretagets genomförande och 

fomlämningens bevarande inte är en ekonomisk skälighetsbedömning utan ska 

göras utifrån bedömningskriterierna i 2:12 KML. Det är en annan sak att 

kostnaderna ska hållas på en rimlig nivå, vilket regeringen framhållit i ett 

överklagningsärende ... att länsstyrelsen har ett ansvar för att undersökningarna 

hlir ... utförda inom en rimlig ekonomisk ram (Regeringsbeslut 19:1990). Det får 

tolkas så att undersökningarna givetvis ska bedrivas så kostnadseffektivt som 

möjligt. I propositionen Uppdragsarkeologi framhålls att det är angeläget att 

arbetsför et agar ens kostnader inte blir högre än vad som är motiverat och att är av 

stor betydelse för kulturmiljövården att denna kostnad upplevs som rimlig (Prop. 

1996/97:99).

13 BESLUT (2:12 och 13 KML)

Beslut om bifall eller avslag sker med stöd av 2:12 KML.
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13.1 Innehåll

I beslutet ska länsstyrelsen bestämma:

- vad tillståndets innehåller med eventuella begränsningar i förhållande till ansökan

- art och inriktning av sådan särskild undersökning av fomlämningen eller särskild 

åtgärd för att bevara den som det är skäligt att kräva. I beslutet kan hänvisas till en 

undersökningsplan.

- undersökningsområdets fysiska avgränsning

- företagarens åtagande avseende markåtkomst och eventuella praktiska 

engagemang

- vem som ska utföra undersökningen/åtgärden

- tider för olika insatser

- den kostnad som åtgärden beräknas medföra (se sid.40).

13.2 Motiverade beslut

Ett vägrat tillstånd ska motiveras (FL). Det är dock angeläget att länsstyrelserna 

tydligt motiverar även sina tillståndsbeslut (Prop. 1987/88:104 sid. 79). Genom att 

förklara syftet med en undersökning skapas förutsättningar för att öka företagarens 

förståelse för undersökningen och det pris han betalar för denna.

13.3 Till vem beslutet riktar sig

Ett tillståndsbeslutet ska ställas till den som ansökt om detta. Beslut, som innebär 

kostnadsansvar för den som ansökt, skadet delges denne (2:14 KML). Genom att 

beslutet också riktar sig till den som ska genomföra undersökningen (utpekande av 

enhet, krav på utförande, rapport etc.) måste även denne få del av beslutet. Detta 

förfarande skiljer sig något mellan olika länsstyrelser. Det har t.ex. förekommit att 

man fattat ett generellt beslut enligt 2:8 KML om vilka villkor som ska gälla för 

genomförande av arkeologiska undersökningar i länet. Ett sådant beslut ska sedan
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gälla i kombination med ett beslut enligt 2:13 KML. I andra fall har man expedierat 

två likalydande beslut, som vardera ställs till den sökande och till den undersökande 

enheten. RAÄ-SHMM rekommenderar en kombination av förfarandet. D.v.s. ett 

beslut med generella villkor som gäller för all undersökningsverksamhet i länet och 

ett som reglerar erforderliga funktioner för varje enskild undersökning, bl.a. 

inriktningen, omfattning, tidplan och vem som ska utföra undersökningen. Genom 

det förstnämda beslutet kan länsstyrelsen bestämma sådana förhållanden som man 

finner ändamålsenligt att regleras enhetligt och generellt, t.ex. enhetens skyldighet 

att lämna uppgifter till länsstyrelsens kontrollplan, anmäla tidpunkt för 

igångsättning och avslutning samt regler för fakturagranskning (se Faktisk kostnad 

sid. 43).

13.4 Genomförandegaranti

Om länsstyrelsen misstänker att en undersökande enhet inte kommer att kunna 

uppfylla sina åtaganden mot länsstyrelsen och exploatören bör en annan 

undersökande enhet väljas. Skulle det saknas alternativ eller om länsstyrelsen av 

andra skäl anser det angeläget att just den enheten enheten får uppdraget bör den 

kräva att den undersökande enheten avger en bankgaranti eller motsvamade 

säkerhet som t.ex kan täcka merkostnader som kan uppkomma om en annan enhet 

måste slutföra uppdraget. Länsstyrelsen får besluta om sådan åtgärd för att säkra 

undersökningen enligt bestämmelserna i 2:8 KML. Saken kommer att utvecklas 

vidare av RAÄ-SHMM.

13.5 Kopior och underrättelser

Länsstyrelsen ska, när den fattar ett beslut enligt KML, genast sända en kopia av 

beslutet till RAÄ-SHMM (3 § förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. 

(FK)). Vidare ska länsstyrelsen - enligt samma förordning -... genast underrätta





kommunen om beslut i ärenden som avses i 2 kap. ... 12 § KML. När beslutet 

vunnit laga kraft, skall länsstyrelsen underrätta fastighetsregistermyndigheten (5 §).

RAÄ-SHMM underrättar emellertid fastighetsregistermyndigheten om sådana fasta 

fomlämningar som kan antas ännu inte vara införda i planregistret (4 § FK). Man 

har uppfattat denna skyldighet att även gälla förändringar av fomlämningsregistret. 

Ämbetet underrättar således fastighetsregistermyndigheten om att en fomlämning 

undersökts och tagits bort när en rapport om detta inkommit till RAÄ-SHMM.

13.6 Undersökande enhet

Länsstyrelsen skall i beslutet om ... särskild undersökning ange vem som skall 

utföra undersökningen (2:13 KML). Länsstyrelsen ska förvissa sig om att den som 

får utföra förundersökningen har erforderlig sakkunskap samt resurser att 

genomföra och avrapportera uppdraget på ett såväl antikvariskt som arkeologiskt 

tillfredsställande sätt (jfr Utredare sid. 21). Länsstyrelsen bör om det är lämpligt och 

ändamålsenligt begära in undersökningsplaner från mer än en undersökande enhet.

13.7 Tidsbegränsning

Beslutens giltighetstid bör prövas från fall till fall beroende på arbetsföretagets art 

och önskemål om framförhållning etc. Tillstånd bör alltid tidsbegränsas och kan 

lämpligen kopplas till PBL:s tidsbegränsningar av förhandsbesked (två år) eller 

bygglov (fem år). Genom en tidsbegränsning kan staten skydda sig mot kostnader 

som uppkommer genom tidigare inte kända förhållanden. Om ett beslut inte är 

tidsbegränsat och om tillståndet först tas i anspråk efter en viss tid, är det risk att 

förutsättningarna för arkeologin kan ha ändrats helt genom t.ex. nyfynd när 

tillståndet tas i anspråk.
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Kulturmiljövårdens önskemål om relativi snäv tidsbegränsning av ett medgivande 

att ta bort en fomlämning kan komma i konflikt med bestämmelserna om 

genomförande av detaljplaner (5:5 PBL). Genomförandetiden för dessa är mellan 

fem och femton år. En plan garanterar den enskildes byggrätt och denne har rätt till 

ersättning för skada om t.ex. byggrätten begränsas eller upphävs (Plan och 

bygglagen. En kommentar, Didón m.fl. Göteborg 1995, sid. 234). Från allmän 

synpunkt är det lämpligt att tillstånd enligt KML och planer enligt PBL i detta 

avseende samordnas. Om fasta fomlämningar berörs av en detaljplan bör 

länsstyrelsen bevaka att underlaget för denna är relevant för planens avsedda 

genomförandetid. Detta gäller särskilt om planen avser områden där bygglov kan 

förväntas tas i anspråk i takt med en osäker efterfrågan och där byggnadsnämnd av 

det skälet förordar den längre genomförandetiden. För att länsstyrelsen ska kunna 

medge en tidsbegränsning av KML-beslutet utöver fem år bör kunskap om 

fomlämningsförekomstema i området vara sådana att de arkeologiska 

konsekvenserna av en förlängning är överblickbara.

Beslut enligt KML eller andra markanvändningslagar kan även om de inte 

uttryckligen tidsbegränsats inte rimligen gälla fór all framtid. Den som inte tagit sitt 

beslut i anspråk under avsevärd tid får finna sig i att nya omständigheter kan 

framkomma som innebär hinder för det ursprungliga tillståndet. Förhållandet 

illustreras av följande exempel. En tomt hade avstyckats år 1945 med en 

byggnadsrätt för bostadshus i byggplanen inom det märkliga 

fomlämningskomplexet Helgö. Vid det tillfälle var fomlämningen dock inte känd. 

Först år 1992 ansöktes om bygglov. Regeringen ansåg i detta fall att tillstånd att 

uppföra ett bostadshus inom ett fomlämningsområde inte kunde ges enligt 2:12 

KML. (Regeringsbeslut 1993:5).
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14 OMFATTNING / KOSTNAD

I beslutet om tillstånd skall så vitt möjligt anges den kostnad som åtgärderna 

beräknas medföra (2:13 KML). Beloppet som länsstyrelsen anger bör avse den 

högsta beräknade kostnaden (Prop. 1987/88:104 sid. 40). Kostnader som inte 

väsentligt överskrider det beslutade beloppet kan dock åläggas företaget efter 

förnyad prövning av länsstyrelsen. Detta motiveras av svårigheten att exakt beräkna 

omfattningen och kostnaden för en undersökning. Omfattning/kostnader kan 

lämpligen redovisas genom hänvisning till ett utdrag av en undersökningsplan eller 

liknande underlag för länsstyrelsens beslut. Den angivna kostnaden kan ses som 

länsstyrelsens redovisning av undersökningens omfattning. Det är viktigt att ange 

kostnaden/omfattningen, bl.a. för att den är av betydelse för företag arens 

kostnadsansvar. Redovisningen av kostnaderna i beslutet ger den företagare som 

har begärt tillståndet... ett någorlunda fast underlag för att bedöma om ingreppet i 

fornlämningen är värt priset — beslutet indikerar nämligen en ungefärlig gräns för 

hans kostnadsansvar (Prop. 1987/88:104 sid. 80).

15 KOSTNADSANSVAR (2:14 KML)

Enligt KML är det ett nationellt intresse att bevara fomlämningar. Varje tillstånd 

innebär att ett undantag görs från denna grundinställning. Det är därför ett 

samhällsintresse att resultaten från uppdragsarkeologin tas till vara och kan 

tillgodogöras forskningen och allmänheten. Resultaten kan användas för att förklara 

fomlämningamas art och betydelse och deras samband med topografin och 

landskapet. Undersökningarna kan på så sätt motivera skydd och bevarande av 

fomlämningsmiljöer. Företagens kostnadsansvar vilar bl.a. på denna grund.
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15.1 Undantag 1-4

De närmare bestämmelserna om kostnadsansvar står i 2:14 KML. Enligt 

huvudregeln ska kostnaderna för för- och slutundersökningar m.m. enligt 2:13 § 

KML betalas av arbetsföretaget. I paragrafens andra stycke anges uttömmande de 

undantag som kan komma ifråga.

Företagaren svarar... inte för kostnader som

1. hänför sig till en fornlämning som inte förut varit känd (2:14 KML). En 

fomlämning kan anses känd i KML:s mening om den är redovisad i offentliga 

register, kartor eller rapporter samt om sökanden genom samråd med länsstyrelsen 

fått vetskap om den. För att kunna anses okänd bör fornlämningen ha varit okänd 

såväl för antik\'ariska myndigheter som för allmänheten på orten (Prop. 

1987/88:104 sid. 81). Enligt en vid RAÄ-SHMM utvecklad praxis betraktas en 

fomlämning som okänd i detta avseende ifall länsstyrelsen i ett samrådsyttrande 

över en PBL- plan inte uppmärksammat förekomsten. Fomlämningar som 

framkommit vid utredningar som länsstyrelsen beslutat om ska däremot betraktas 

som formellt kända. Däremot är det inte entydigt hur man i detta avseende bör se på 

fomlämningsförekomster som framkommit vid andra typer av utredningar. 

Förhållandet illustreras av en tingsrättsdom. I ett fall dömde Stockholms tingsrätt 

staten att betala undersökningskostnader för en fomlämning som inte hade 

uppmärksammats i ett plansamråd inför en år 1991 upprättad detaljplan. Planen 

hade föregåtts av en av kommunen initierad utredning där man pekat ut vissa 

områden som troliga förekomster. Tingsrätten ansåg emellertid att någon fasf 

fornlämning inte blivit känd genom utredningen. Länsstyrelsen, som formellt inte 

hade tillgång till utredningen, hade inte uppmärksammat behovet av särskild 

utredning vid plansamrådet (Dom 1996-03-24 Mål nr F 9-165-92).
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Det är angeläget att länsstyrelsen skaffar sig ett så fullständigt underlag som möjligt 

för beslutet. Om det visar sig att ytterligare fomlämningar framkommer efter 

utgången av tillståndstiden, och sökanden vill förnya detta, ska länsstyrelsen pröva 

om nytt tillstånd kan ges. Om tilllstånd vägras kan sökanden vara berättigad till 

skälig ersättning enligt 2:15 KML. Om däremot tillstånd kan ges - vilket torde vara 

den vanligaste utgången - ska länsstyrelsen pröva om undantagsregeln för 

kostnadsansvar enligt 2:14 KML är tillämplig.

2. väsentligt överstiger vad länsstyrelsen angett i beslut om tillstånd enligt J3§ 

första stycket (2:14 KML). I propositionen anges en ungefärlig gräns för ett 

acceptabelt överskridande. Normalt torde denna gräns få anses nådd när 

överskridandet uppgår till bortåt 15procent (Prop. 1987/88:104 sid. 81).

3. hänför sig till arkeologisk förundersökning enligt 13 § andra stycket, om 

länsstyrelsen inte lämnar tillstånd till ingrepp i fornlämningen enligt 12 § andra 

stycket. Endast om en förundersökning leder till tillstånd ska den sökande betala 

kostnaden för förundersökningen. Detta gäller oavsett om denne utnyttjar tillståndet 

eller inte.

4. hänför sig till arkeologisk förundersökning eller undersökning enligt 13 §, om 

det visar sig att någon fornlämning inte berörs av arbetsföretaget (2:14 KML). Om

... länsstyrelsen gjort ett felaktigt antagande om en fornlämningsförekomst har____

företagaren inte kostnadsansvar — Regeln i 4 p är en spärr mot att länsstyrelsen 

beslutar om förundersökningen (undersökningen) i onödan (Prop. 1987/88:104 sid. 

82). Bestämmelsen stryker under betydelsen av att länsstyrelsen alltid noga bör 

överväga om det behövs en förundersökning/undersökning. Enbart det förhållande 

att ett arbetsföretag berör ett fomlämningsområde är inte tillräckligt skäl för att





43

besluta om en sådan åtgärd. Beslutet måste grundas på länsstyrelsens bedömning av 

risken att det där förekommer fomlämningar utan synligt märke ovanjord.

15.2 Överskridande

En undersökande enhet ska anmäla till länsstyrelsen om en fomlämnings 

beskaffenhet eller om yttre omständigheter (störningar) under undersökningens 

gång skulle orsaka att en undersökning blir mer omfattande eller kostsam än vad 

som redovisats i beslutet. Detta bör ske utan dröjsmål så snart förhållandet 

uppdagats. Länsstyrelsen, som har ansvaret att bevaka de pågående 

undersökningarna i länet, ska genom samråd med företagaren informera denne om 

det skulle uppstå en risk för ett överskridande av kostnaderna. Företagaren kan då 

ansöka om kostnadsbefrielse enligt bestämmelserna i 2:14 KML. Om kostnaden 

väsentligt överskrider vad länsstyrelsen angett i beslutet ska länsstyrelsen samråda 

med RAÄ-SHMM och dämd förvissa sig om att det finns tillgängliga medel för 

ändamålet (1 § förordningen 1988:1188 om kulturminnen m.m. Se vidare RAÄ- 

SHMM:s Allmänna råd 1994:2 sid. 34).) Länsstyrelsen ska därefter pröva ansökan 

enligt 2:14 KML. Vid avslag får företaget väcka talan mot staten vid 

fastighetsdomstol.

15.3 Faktisk kostnad

Genom att länsstyrelsen i beslutet anger kostnaden/omfattningen av en 

undersökning kan den också kontrollera hur den slutliga kostnaden förhåller sig till 

denna. Vid överskridande av den i beslutet angivna kostnaden aktualiseras statens 

kostnadsåtagande, vid underskridande ska företaget endast betala för den faktiska 

kostnaden/omfattningen och priset således relateras till denna. Det säger sig självt 

att om kostnaden skulle bli lägre än den beräknade, svarar företagaren bara för de 

faktiska kostnaderna (Prop. 1987/88:104 sid. 81). Länsstyrelsen bör bevaka detta
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inom ramen for sitt tillsynsansvar. Lämpligen kan en klausul om detta också tas in i 

avtalet mellan exploatören och den undersökande enheten. Detta kan bl.a. ske 

genom att länsstyrelsen kontrollerar räkningen innan den sänds till företagaren (2:14 

sista stycket jämfört med första stycket). RAÄ-SHMM rekommenderar att de 

undersökande enheterna innan de skicka en räkning till en företagare först inhämtar 

länsstyrelsen godkännande av kostnaden. Detta kan göras under hand och 

konfirmeras i en tjänsteanteckning eller genom att räkningen ställs till företagaren 

men sänds till länsstyrelsen för vidare befordran. De undersökande enheternas 

ansvar att informera länsstyrelserna om eventuella avvikelser från den beslutade 

omfattningen har berörts under Genomförandeansvar sid. 17.

16 BIDRAG (BF 7-11 §§)

Länsstyrelsen får lämna bidrag till kostnader för arkeologiska undersökningar och 

andra åtgärder enligt 2 kap. 13 § KML enligt förordning (1993:379) om bidrag till 

kulturmiljövård (BF). Sådant bidrag får lämnas i samband med vissa typer av 

bostadsbyggande eller till arbetsföretag som föranleds av tvingande omständigheter, 

Bidrag får vidare lämnas till arbetsföretag av begränsad omfattning om det bedöms 

skäligt att avlasta företaget arkeologikostnaden.

Den nya bestämelsen i 2:13 KML (SFS 1997:302) om att ta tillvara fornfynd 

innebär att företagarna ska bära kostnaderna fór viss fyndhantering och 

konservering. I den mån det uppkommer kostnadsökningar bör det finnas vissa 

möjligheter att genom bidrag kompensera det. Utöver de i förordningen angivna 

situationerna får bidrag lämnas till kostnader för att ta tillvara fornfynd om det 

finns särskilda skäl (BF 1997:304).
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Beslut om bidrag sker efter ansökan från arbetsföretaget till länsstyrelsen. Det 

förutsätts att denna underrättar företaget om möjligheterna att söka bidrag.

Beträffande tillämpning av förordningen och begränsningar av bidragen hänvisas 

till 8 och 9 §§ BF samt till RAÄ-SHMM:s Allmänna råd (1993:1) för delegering 

för beslut om anslag för kulturmiljövård samt (1994:2) Bidrag och ersättning vid 

arkeologiska undersökningar.

17 ÖVERKLAGNING (2:24 och 25 KML)

Ett tillstånd far tas i anspråk när det expedierats. Ett beslut om förundersökning eller 

undersökning och borttagande kan således tas i anspråk utan hinder av ett eventuellt 

överklagande. Det är givetvis klokt att avvakta med att vidta irreversibela åtgärder 

om beslutet har överklagas eller förväntas komma att överklagas. Ett sådant 

uppskov är dock frivilligt. Den som vill hindra ett verkställande ska begära 

inhibition. KML medger inte någon ersättning till en företagare om ett överprövat 

beslut går honom emot.

RAÄ-SHMM, kommunen och den saken berör får överklaga länsstyrelsens beslut. 

Beslut om bidrag far dock inte överklagas. Det kan vara lämpligt att länsstyrelsen i 

ärenden av betydelse informerar den kommun som berörs av ett beslut. Behörighet 

att klaga prövas av regering. Närmaste grannar anses vanligtvis behöriga. RAÄ- 

SHMM har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut.

Motivet för kommunernas rätt att överklaga är främst att länsstyrelsebeslut kan 

innebära att en detaljplan inte kan genomföras samt att bevarande av fomlämningar





kan vara av betydelse för kommunen, t.ex. därför att den ingår i en miljö där 

kommunen vill satsa på turism.

RAÄ-SHMM har ställt samman och kommenterat tio års överklagningar (För 

kännedom från Fomminnesavdelningen 1993:7).
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