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1. Syftet med vägledningen 

1.1 Om Riksantikvarieämbetets vägledningar för 
tillämpning av kulturmiljölagen 
Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljöarbetet i landet. I detta 
ligger bland annat att utfärda föreskrifter och allmänna råd samt ge vägledning i 
tillämpningen av kulturmiljölagen (1988:950), förkortad KML. 
Riksantikvarieämbetets vägledningar för tillämpning av KML syftar till att skapa 
samsyn samt en enhetlig, rättssäker och effektiv tillämpning av lagens 
bestämmelser. Därutöver kan vägledningar fylla en funktion som informationskälla 
för myndigheter, företagare, fastighetsägare och andra intresserade när det gäller att 
ta tillvara kulturmiljön. Vägledningar är inte juridiskt bindande utan 
Riksantikvarieämbetets tolkning av hur bestämmelserna i KML bör tillämpas.  

Denna vägledning utgör ett förtydligande av Riksantikvarieämbetets allmänna råd 
om fornlämningar (KRFS 2022:3). De allmänna råden finns återgivna i rutor i 
början av de olika avsnitten.  
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2. 2 kap. 2 § kulturmiljölagen 

2 §   Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med 
hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde. 

När en fråga om fastställelse av gränserna för ett fornlämningsområde 
uppkommer, prövas frågan av länsstyrelsen. 

När ett ärende om fastställelse av gränser tas upp av någon annan än ägaren av 
området, ska ägaren underrättas om ärendet och ges tillfälle att yttra sig i saken. 
Underrättelsen ska ske genom delgivning.  

Denna vägledning behandlar endast 2 kap. 2 § första stycket KML. Vägledningen 
syftar till att förtydliga Riksantikvarieämbetets allmänna råd om fornlämningar 
(KRFS 2022:3) och tillämpningen av dessa. Hur beslut om fastställelse av 
gränserna för ett fornlämningsområde, s.k. gränsbestämt område, går till behandlas 
inte i denna vägledning.  

3. Bakgrund och utgångspunkter 
I 2 kap. KML återfinns bestämmelser om skydd för fornminnen. Av 2 kap. 1 och 
1 a §§ KML framgår definitionen av vad som utgör en fornlämning. 
Bestämmelserna kompletteras därefter med bestämmelsen om 
fornlämningsområde, 2 kap. 2 § första stycket KML.  

Redan i 1942 års fornminneslag fanns en skrivning om fornlämningsområde. ”Till 
fast fornlämning hör så stort område på marken som tarvas för att bevara 
fornlämningen och bereda med hänsyn till dess art och betydelse nödigt utrymme 
däromkring”.1 Begreppet fornlämningsområde fördes in i kulturminneslagen i 
samband med dess tillkomst 1988.2 Av förarbetena till kulturminneslagen framgår 
att det finns ett behov av att göra en begreppsmässig skillnad mellan själva 
anläggningen eller minnesmärket och det tillhörande markområdet. ”Ett 
fornlämningsområde är det markområde eller område på sjöbotten som hör till den 
fasta fornlämningen men som inte utgör själva anläggningen/minnesmärket”.3 
Lagtextens ordalydelse har sedan kulturminneslagens införande varit i stort sett 
oförändrad.  

                                                      
1 3 § lag (1942:350) om fornminnen. 
2 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 
3 Proposition 1987/88:104 Kulturmiljövård s. 73. 
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Lagtextens utformning medger flexibilitet och lämnar tolkningsutrymme av hur 
stort ett fornlämningsområde bör vara samt på vilka grunder bedömningen av 
fornlämningsområdets utbredning ska göras. Detta kan uppfattas som en möjlighet 
men är också förknippat med vissa svårigheter.  

Under 2017 genomförde Riksantikvarieämbetet en utvärdering av länsstyrelsernas 
tillämpning av 2 kap. 2 § KML.4 Utvärderingen visade att det fanns stora skillnader 
i länsstyrelsernas bedömning av fornlämningsområdens utbredning. Inom ramen 
för Riksantikvarieämbetets överinseendearbete granskas även länsstyrelsernas 
beslut. Slutsatsen av utvärderingen och granskningarna är att bestämmelsen är 
svårtillämpad för länsstyrelserna och svårbegriplig för den enskilde vilket medför 
otydlighet och oförutsebarhet.  

Riksantikvarieämbetets allmänna råd syftar till att förtydliga vad som avses med 
fornlämningsområde och vad som bör ligga till grund för bedömningen av dess 
utbredning. I vägledningen utvecklas resonemanget kring vissa centrala begrepp i 
de allmänna råden samt hur och på vilka grunder bedömningen av ett 
fornlämningsområdes utbredning bör ske. 

4. Allmänt om 
fornlämningsområde 

Till alla fornlämningar hör ett fornlämningsområde. Fornlämningsområdet är en 
del av fornlämningen, har samma skydd som själva lämningen eller 
naturbildningen och omfattas av tillståndsplikten i 2 kap. 12 § kulturmiljölagen 
(1988:950).  

Ett fornlämningsområdes utbredning är inte på förhand bestämt. En individuell 
bedömning av utbredningen görs för varje fornlämning. Fornlämningsområdets 
gränser kan dock prövas och fastställas genom beslut enligt 2 kap. 2 § andra 
stycket kulturmiljölagen (1988:950).  

En fornlämning består av dels en lämning eller naturbildning och dels ett 
fornlämningsområde. Alla lämningar eller naturbildningar som är fornlämningar 
har således också ett fornlämningsområde. Fornlämningsområdet har samma 
direkta lagskydd som lämningen eller naturbildningen och något särskilt 
myndighetsbeslut krävs inte. Det innebär att åtgärder som omfattas av 2 kap. 6 § 

                                                      
4 Fornlämningsområde – möjlighet eller svårighet? Länsstyrelsernas tillämpning av bestämmelsen 
om fornlämningsområde 2 kap. 2 § kulturmiljölagen. Riksantikvarieämbetet. 2017. 
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KML kräver tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML även om de endast berör en 
fornlämnings fornlämningsområde.  

Fornlämningsområdets utbredning är beroende av fornlämningens art och betydelse 
samt på var den är belägen. Det finns inga standardiserade meterantal för olika 
lämningstyper utan en individuell bedömning behöver göras för varje enskild 
fornlämning. Exempelvis kan en fångstgrop i ett fall bedömas ha ett 
fornlämningsområde med en radie på ett visst antal meter, medan en annan 
fångstgrop av liknande utseende men i ett annat terrängläge kan bedömas ha en 
oregelbunden utbredning på ett annat antal meter. 

Om gränserna för ett fornlämningsområde behöver fastställas kan länsstyrelsen 
fatta ett beslut om gränsbestämning enligt 2 kap. 2 § andra stycket KML. Skälen 
till ett fastställande av gränsen kan exempelvis vara markägares önskemål om 
klargörande av gränsen eller behov att tydliggöra gränserna för att säkerställa ett 
bevarande av fornlämningen.  

5. Definitioner 

Med fornlämningens art avses dess egenskaper.   

Med fornlämningens betydelse avses dess kulturhistoriska värde. 

Med tillräckligt utrymme avses det område som med hänsyn till fornlämningens art 
och betydelse, utgör en lämplig miljö för att fornlämningen ska kunna bevaras. 

Lagtexten anger att syftet med ett fornlämningsområde är att tillse att det finns ett 
tillräckligt stort område runt fornlämningen för att den ska kunna bevaras. 
Bedömningen av fornlämningsområdets utbredning utgår från fornlämningens art 
och betydelse. 

Vad som avses med en fornlämnings art är preciserat i föreskrifterna för 
uppdragsarkeologi.5  Där anges att med art avses fornlämningens egenskaper 
såsom lämningstyp, datering, utbredning, bevarandegrad, komplexitet och läge i 
landskapet (se nedan avsnitt 7.3).  

Med fornlämningens betydelse avses dess kulturhistoriska värde. I föreskrifterna 
för fornlämningsförklaring anges att fornlämningens kulturhistoriska värde ska 
bedömas utifrån dess potential som källa för att utvinna eller förmedla kunskap om 

                                                      
5 14 § Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). 



Fornlämningsområde 

8 

lämningen och dess kulturhistoriska sammanhang.6 Med det avses en bedömning 
av fornlämningens kulturhistoriska informationsinnehåll (dokumentationspotential) 
och dess läsbarhet (förståelse och upplevelse) och hur detta speglar det eller de 
kulturhistoriska sammanhang som lämningen är uttryck för.7 

Med utgångspunkt i bedömningen av fornlämningens art och dess betydelse görs 
sedan en bedömning av vad som är en lämplig miljö för att fornlämningen ska ha 
tillräckligt utrymme för att bevaras. En lämplig miljö kan utifrån förarbetena till 
KML tolkas som att fornlämningen ska kunna bevaras på sådant sätt att det kan 
vara möjligt att förstå förhållandena på platsen när den tillkom.8 

6. Tillämpning av 
fornlämningsområde 

Länsstyrelsen bedömer fornlämningsområdets utbredning i samband med 
samrådsärenden och tillståndsärenden enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). 
Vid bedömningen tar länsstyrelsen ställning till om det planerade arbetsföretaget 
kommer att ske inom eller utom fornlämningsområdet. Länsstyrelsen behöver 
endast ta ställning till fornlämningsområdets utbredning i den del som berörs av det 
planerade arbetsföretaget. 

Länsstyrelsens bedömning av fornlämningsområdets utbredning innebär inte att 
fornlämningsområdets gränser fastställts enligt 2 kap. 2 § andra stycket 
kulturmiljölagen (1988:950). 

En bedömning av ett fornlämningsområde blir oftast aktuell i samband med 
markingrepp som planeras i närheten av en fornlämning. Enligt 2 kap. 10 § KML 
bör den som planerar ett arbetsföretag i god tid samråda med länsstyrelsen för att få 
information om någon fornlämning berörs och om tillstånd därmed krävs enligt 
2 kap. 12 § KML. En ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning kan också 
inkomma direkt till länsstyrelsen utan att ha föregåtts av ett sådant samråd. 

I samband med samrådet eller handläggningen av en ansökan om tillstånd behöver 
länsstyrelsen endast göra en bedömning av fornlämningsområdets utbredning 
avseende den del som berörs av arbetsföretaget. Det innebär till exempel att om en 
byggnation planeras öster om ett gravfält behöver länsstyrelsen endast bedöma 

                                                      
6 3 § Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och 
metallsökare (KRFS 2016:1). 
7 Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Riksantikvarieämbetet. 2015. 
8 Kulturminneslagen – sammanförd och bearbetad lagstiftning om kulturminnen (DsU 1987:9) s. 59–
60. 
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fornlämningsområdets utbredning på den östra sidan och inte på övriga sidor om 
gravfältet. 

Länsstyrelsen behöver därefter endast bedöma om det planerade arbetsföretaget ska 
genomföras inom eller utanför fornlämningsområdet. Det innebär att länsstyrelsen 
inte behöver bestämma fornlämningsområdets exakta utbredning i den del som 
berörs av arbetsföretaget. 

7. Bedömning 
En bedömning av en fornlämnings fornlämningsområde baseras på en rad olika 
ställningstaganden. Utgångspunkten är fornlämningens egenskaper och dess 
kulturhistoriska värde. Därefter görs en bedömning av vad som är en lämplig miljö 
för att fornlämningen ska skyddas mot skador och kunna förstås. Bedömningen bör 
därtill utgå från de topografiska förhållandena vid fornlämningen. 

7.1 Fornlämningsområdet bedöms individuellt 
Fornlämningsområdets utbredning bedöms individuellt för den aktuella 
fornlämningen med hänsyn till fornlämningens egenskaper och dess 
kulturhistoriska värde. Typen av arbetsföretag eller dess omfattning påverkar inte 
bedömningen av fornlämningsområdets utbredning.  

När länsstyrelsen i samband med ett samråd eller tillståndsärende ska bedöma om 
det aktuella arbetsföretaget kommer att beröra en fornlämnings 
fornlämningsområde ska bedömningen enligt KML göras på grundval av 
fornlämningens art och betydelse. Bedömningen görs oberoende av vilken typ av 
arbetsföretag som planeras. Inte heller arbetsföretagets omfattning inverkar på 
bedömningen. Således blir bedömningen av ett fornlämningsområdes utbredning 
densamma oavsett om det rör sig om ett ingrepp i form av en mindre 
ledningsdragning eller byggande av en järnväg. En fornlämnings 
fornlämningsområde kan inte bedömas olika vid olika typer av ingrepp – det finns 
bara ett fornlämningsområde. 

Typen av arbetsföretag eller dess omfattning har däremot betydelse vid en 
tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § KML. Om länsstyrelsen bedömt att ett 
arbetsföretag kommer att beröra en fornlämnings fornlämningsområde blir nästa 
fråga om tillstånd till ingrepp kan ges. Olika arbetsföretag medför olika stor 
påverkan på en fornlämning och möjligheten att bevara och förstå fornlämningen. 
Vissa arbetsföretag kan ha en försumbar inverkan på förståelsen av fornlämningen 
medan andra kan påverka fornlämningens kulturhistoriska värde avsevärt. För ett 
arbetsföretag som medför påtagliga förändringar av miljön och allvarligt försämrar 
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möjligheten att bevara och förstå fornlämningen eller försvårar tillgängligheten till 
området, kan i stället en anpassning av arbetsföretaget krävas eller till och med att 
ansökan om ingrepp avslås. Ett exempel på ett arbetsföretag som kan ha liten 
påverkan på fornlämningen är en kabeldragning endast berör fornlämningsområdet 
till ett gravfält. Här kan tillstånd ges utan villkor, eller om länsstyrelsen anser att 
det finns risk för att fornlämningen sträcker ut sig under mark, kan tillstånd lämnas 
med villkor om arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. 
Uppförandet av ett bostadshus i samma läge skulle däremot ha en avgörande 
påverkan på möjligheterna att förstå fornlämningen. Då krävs i stället anpassning 
av arbetsföretaget eller en alternativ lokalisering. 

7.2 Fornlämningens egenskaper 
Fornlämningens egenskaper bedöms utifrån lämningstypen samt fornlämningens 
datering, utbredning, bevarandegrad, komplexitet och läge i landskapet. 

Med fornlämningens art avses dess egenskaper, såsom lämningstypen samt 
fornlämningens datering, utbredning, bevarandegrad, komplexitet och läge i 
landskapet.9 

Med lämningstyp avses de benämningar och klassificeringar som tillämpas i 
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR). En förteckning över 
lämningstyper finns i Riksantikvarieämbetets Lista med lämningstyper och 
antikvarisk praxis (lämningstypslistan).  

Fornlämningens datering kan sällan anges mer exakt för den enskilda 
fornlämningen utan får bedömas utifrån liknande lämningar och antikvarisk 
erfarenhet. Exempelvis är det generellt känt att megalitgravar är från stenåldern och 
att kolbottnar kan ha dateringar från medeltid till 1900-tal. 

En fornlämnings utbredning kan vara mer eller mindre tydlig. Utbredningen för 
fornlämningar som är synliga ovan mark är oftast enklare att bedöma än de som 
inte är synliga ovan mark. Exempelvis är utbredningen för en fornborg betydligt 
enklare att bedöma än för en förhistorisk boplats. Men även vid bedömningen av 
utbredningen för synliga fornlämningar, som ett vikingatida gravfält, behöver man 
ta ställning till om det under mark kan döljas ytterligare anläggningar. I KMR är 
fornlämningarnas utbredning markerad, däremot redovisas inte 
fornlämningsområdens utbredning. 

                                                      
9 14 § Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). 
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Bevarandegrad syftar på hur intakt fornlämningen är. Om fornlämningen är skadad 
och endast fragmentariskt bevarad kan det påverka bedömningen av 
fornlämningsområdets utbredning och kulturhistoriska värde.  

Med fornlämningens komplexitet avses fornlämningens olika delar och hur dessa 
relaterar till varandra.10 Exempelvis kan en hyttmiljö innehålla en rad olika 
konstruktioner, bland annat lämningar efter hytta, rostugn, kollador m.m.. Likaså 
kan en bytomt bestå av olika lämningar, i form av exempelvis kulturlager, 
stensyllar och brunnar, ofta även från olika tidsskeden. 

Till fornlämningens egenskaper hör även dess läge i landskapet. Topografi och 
naturförutsättningar kan ha betydelse för att förstå och uppfatta fornlämningen. Det 
kan röra sig om tillgången till sötvatten för etableringen av boplatser eller 
befästningsanläggningen som lokaliseras till en terräng som underlättar försvar. 
Andra exempel kan vara spår efter energi- eller råvarutillgång invid en 
stenåldersboplats eller att fångstgropssystem har anlagts mellan hinder i terrängen 
som bergssidor och vattendrag. Vissa fysiska element kan vara rudimentära. 
Exempelvis kan ett strandhak, vilket genom landhöjningen kan ligga långt från 
nuvarande vatten, ändå påvisar ett samband med fornlämningar som varit beroende 
av ett strandbundet läge. I sådana fall är det motiverat att ha ett 
fornlämningsområde som gör fornlämningens läge i landskapet begripligt.  

7.3 Kulturhistoriskt värde 
Fornlämningens kulturhistoriska värde bedöms utifrån dess potential som källa för 
att utvinna eller förmedla kunskap om fornlämningen och dess kulturhistoriska 
sammanhang. 

Fornlämningens kulturhistoriska värde bedöms utifrån dess potential som källa för 
att utvinna eller förmedla kunskap om fornlämningen och dess kulturhistoriska 
sammanhang.11 I Riksantikvarieämbetets rapport Plattform Kulturhistorisk 
värdering och urval förtydligas att kulturhistoriskt värde kan ses som de 
möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta 
och förmedla kunskap om och förståelse av olika skeenden och sammanhang − 
samt därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som 
råder idag.12 

På ett övergripande plan kan en fornlämnings kulturhistoriska värde sammanfattas 
med utgångspunkt i tre huvudkriterier: möjlighet till kunskap och förståelse, 

                                                      
10 7 b § Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). 
11 3 § Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och 
metallsökare (KRFS 2016:1). 
12 Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval. Riksantikvarieämbetet. 2015. 
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kulturhistorisk helhet och kulturhistorisk relevans. Möjlighet till kunskap och 
förståelse avser lämningens kulturhistoriska innehåll (dokumentationspotential) 
och läsbarhet (kommunikationspotential). Kulturhistorisk helhet handlar om 
fornlämningens ”fullständighet”. Fornlämningens bevarandegrad påverkar både 
möjligheten att utvinna kunskap och dess läsbarhet. En välbevarad fornlämning i 
en ursprunglig miljö har ofta högre värde än en som påverkats av ingrepp och 
förändring under senare tid. Äldre skador kan inverka negativt på bedömningen 
men kan i vissa fall vara en extra dimension till fornlämningens kunskapspotential. 
Exempelvis kan en plundringsgrop i en hög berätta om äldre tiders syn på 
förhistorien. Med kulturhistorisk relevans avses fornlämningens betydelse som 
kännetecknande eller på annat sätt särskilt betydande för sin tid och kontext. 

Det kulturhistoriska sammanhanget bör avgränsas funktionellt, tidsmässigt och 
rumsligt.13 En fornlämnings kulturhistoriska sammanhang bestäms således av dess 
historiska funktion och användning, den tidsperiod då den tillkommit, fungerat och 
utvecklats samt det rumsliga system av lämningar, anläggningar och strukturer i 
vilken den ingår.14 

En bedömning av fornlämningens kulturhistoriska värde tillsammans med dess 
egenskaper är viktiga kriterier inför bedömningen av vilken utbredning 
fornlämningsområdet behöver ha för att bevara och kunna förstå fornlämningen.  

7.4 Lämplig miljö 
Lämplig miljö bedöms utifrån vad som behövs för att fornlämningen ska skyddas 
mot skador och kunna förstås. Fornlämningsområdet bör i möjligaste mån 
motsvara fornlämningens ursprungliga miljö och det område som har betydelse för 
förståelsen av fornlämningen, dess läge samt hur den har nyttjats.  

En bedömning av vad som är en lämplig miljö för att fornlämningen ska kunna 
bevaras bör baseras både på vilket skydd den behöver för att inte skadas och vilket 
område som behövs för att den ska kunna förstås och uppfattas i sitt sammanhang.  

Skyddet gäller både fornlämningens ovan mark synliga delar såväl som en 
uppskattning av eventuella icke synliga delar som erfarenhetsmässigt är vanligt 
förekommande för lämningstypen. En lämplig miljö är då ett fornlämningsområde 
som är tillräckligt stort för att kunna skydda fornlämningen mot skador. Det kan 
röra sig om en fornlämning som ligger nära ett grustag och som därför behöver ett 
större fornlämningsområde för att undvika ras till följd av en täktverksamhet. Det 
kan också röra sig om ett gravfält med högar som behöver ha ett tillräckligt stort 

                                                      
13 Allmänt råd till 1 kap 3 § Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om 
fornlämningsförklaring och metallsökare (KRFS 2016:1). 
14 Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Riksantikvarieämbetet 2015. 
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fornlämningsområde för att skydda eventuella ytterligare gravar som inte syns ovan 
mark. Ytterligare exempel kan vara en övergiven bytomt med synliga husgrunder, 
men där man utifrån topografin kan anta att det kan finnas kulturlager och 
anläggningar även utanför de synliga lämningarna. 

Om ett ingrepp planeras i närheten av fornlämningar som kan misstänkas ha en 
större utbredning än vad som är synligt ovan mark, kan det således bli aktuellt för 
länsstyrelsen att besluta om arkeologiska insatser. Utfallet från dessa insatser kan 
bli antingen en ny avgränsning av fornlämningen eller att ingreppet endast berört 
fornlämningsområdet. 

Vilket fornlämningsområde en fornlämning behöver för att kunna förstås i sitt 
sammanhang beror även det bland annat på hur synlig den är ovan mark. Vissa 
fornlämningar kräver stora fornlämningsområden för att deras ursprungliga 
monumentala lägen ska kunna förstås, exempelvis bronsåldershögar avsedda att 
synas på långt håll i öppna landskap. Men även fornlämningar som inte är synliga 
ovan mark, kan var möjliga att förstås och vara läsbara utifrån det topografiska 
läget. Det kan röra sig om en boplats utan synliga spår i marken, men som ligger i 
en sluttning som vetter mot söder. Även en boplats i åkermark kan vara möjlig att 
uppfatta utifrån exempelvis närliggande vattendrag eller impediment med gravar.  

En bedömning av fornlämningsområdets utbredning bör så långt möjligt motsvara 
den miljö som beroende på lämningstyp har nyttjats på ett visst sätt och som därför 
bedöms ha betydelse för förståelsen av fornlämningen och för valet av läget. Det 
kan röra sig om gruvverksamhet vars ursprungliga miljö bestod av en rad olika 
konstruktioner, exempelvis slaggvarpar och gruvlavar, och därför behöver ett 
fornlämningsområde som tar hänsyn till verksamhetens alla olika beståndsdelar 
(spår). Ett annat exempel är ett gravröse på en höjd som medvetet placerats just i 
krönläge och därför kräver ett fornlämningsområde som inkluderar bergshöjden för 
att de visuella sambanden mellan fornlämning och dess omgivning ska kunna 
uppfattas.  

Omfattningen av det område som har betydelse för förståelsen av fornlämningen 
behöver emellertid vara rimlig och bedömningen av fornlämningsområdets 
utbredning bör därför inte inkludera ett större område än nödvändigt. Som exempel 
kan nämnas fornlämningskomplexet vid Glumslöv i Skåne län, där kammarrätten 
ändrade den av länsstyrelsen fastställda gränsen för fornlämningsområdet. 
Länsstyrelsen hade i sitt beslut, förutom höjdryggen med ett antal högar, inkluderat 
ett område öster om höjdryggens släntfot i fornlämningsområdet. Motiveringen var 
att det skulle vara möjligt att uppleva högarnas samband med det omgivande 
landskapet. Kammarrätten däremot ansåg inte att området öster om släntfoten 
behövde ingå i fornlämningsområdet för att kravet på att bevara fornlämningarna i 
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en lämplig miljö skulle vara uppfyllt.15 Det området ansågs inte heller behövas för 
att uppleva fornlämningarnas samspel med det omgivande landskapet. 

7.5 Topografiska förhållanden 
Fornlämningsområdets utbredning bör utgå från topografiska förhållanden. Ingrepp 
i miljön efter fornlämningens tillkomst kan påverka fornlämningsområdets 
utbredning. Fornlämningar som tillsammans utgör en samlad miljö kan ges ett 
gemensamt fornlämningsområde.  

Regeringen har i en departementsskrivelse från 1987 utvecklat 
fornlämningsområdets koppling till topografiska förhållanden. ”Som allmän regel 
kan sägas …. att fornlämningar för framtiden skall behålla ett så fritt läge, att det i 
görligaste mån motsvarar de ursprungliga förhållandena. Vid bedömningen av 
skyddsområdets storlek anses därför de topografiska gränserna avgörande. Det 
normala förfarandet är att man i första hand söker ansluta till befintliga, naturliga 
gränslinjer i landskapet, såsom ett vattendrag, en höjdrygg eller en siktlinje från 
fornlämningen. Det tillhörande området avser principiellt den mark kring 
lämningarna som i samband med deras tillkomst torde ha nyttjats på visst sätt och 
som därför bedöms ha betydelse för förståelsen av fornlämningen.”16 

Hur topografin runt fornlämningen ser ut har stor betydelse vid bedömningen av 
fornlämningsområdets utbredning. Finns det naturliga rumsbildande gränser som 
kan tydliggöra fornlämningsområdet? Det kan exempelvis vara frågan om ett 
vattendrag, en höjdrygg eller en åsfot. Vidare kan det finnas spår efter dåtidens 
markanvändning, exempelvis åkerhak, som kan vara till stöd vid bedömningen. 

För att göra en bedömning av fornlämningsområdets utbredning för en boplats som 
inte är synlig ovan mark kan man behöva söka kvarvarande spår av den 
ursprungliga topografin. Ett exempel är den norrländska fångstkulturens 
säsongsboplatser som ofta låg havsanknutna vid skyddade lägen på öar, uddar och 
näs. Genom landhöjningen förlorades kontexten till vattnet, men de äldre 
strandlinjerna kan i vissa fall vara synliga och ge en förståelse för hur landskapet 
sett ut och nyttjats tidigare.  

I vissa fall kan senare tiders byggnation eller andra ingrepp ha inneburit att en 
fornlämnings ursprungliga miljö blivit helt eller delvis förändrad och därför är svår 
att uppfatta. Bedömningen av fornlämningsområdets utbredning behöver då 
inkludera på vilket sätt byggnationerna påverkar förståelsen av fornlämningen, 
vilket kan leda till att fornlämningsområdet får en mindre utbredning än vad den 

                                                      
15  Kammarrätten i Göteborg, dom 1993-06-30, mål 6960-1992. 
16 Kulturminneslagen – sammanförd och bearbetad lagstiftning om kulturminnen (DsU 1987:9) s. 59–
60. 
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ursprungligen borde ha haft. Ett fornlämningsområde bör inte heller inkludera idag 
befintlig bebyggelse. Om länsstyrelsen i samband med en tidigare uppförd 
byggnation bedömt att fornlämningsområdet inte berörs gäller den bedömningen 
även framgent. Detta gäller dock inte i de fall det rör sig om äldre bebyggelse som 
uppförts utan att en tillståndsprövning skett.   

I de fall flera fornlämningar finns samlade i en miljö kan en gemensam bedömning 
göras av fornlämningsområdets utbredning. Främst är detta aktuellt när det rör sig 
om samma typ av fornlämning, exempelvis fångstgropar, eller fornlämningar från 
samma tidsperiod, exempelvis boplats med intilliggande gravfält. Det kan även 
vara frågan om fornlämningar av olika typ och från olika tidsperioder, exempelvis 
en komplex hyttmiljö med flera olika lämningar från flera olika tidsskeden. Ett 
annat exempel är då en förhistorisk grav ligger invid en industrilämning från 1700-
tal. 

7.6 Fartygslämning 
När det gäller fartygslämningar bör fornlämningsområdet bestämmas enbart med 
hänsyn till det område på botten som behövs för fartygslämningens och övriga 
tillhörande föremåls skydd.  

Avgörande vid bedömningen av fornlämningsområdets utbredning för en 
fartygslämning bör endast utgå från aspekten att skydda och bevara 
fartygslämningen. I och med att fartygslämningar vanligtvis finns på botten av hav 
och sjöar, dvs. inte i sin ursprungliga miljö, behöver inte bedömning göras utifrån 
att fartygslämningen ska kunna förstås utifrån omgivande topografiska 
förhållanden.  

När det gäller fartygslämningar som förlist bör fornlämningsområdet som regel 
endast omfatta det område på botten inom vilket fartygslämningen, vrakdelar eller 
last ligger utspridd. En aspekt som dock bör beaktas är om de hydrologiska 
förhållandena är av sådan art att fartygslämningen och dess tillhörande föremål 
riskerar att rubbas och spridas över ett större område. 

7.7 Checklista för bedömning 
En bedömning av en fornlämnings fornlämningsområde innebär att ett antal frågor 
behöver besvaras. Nedan beskrivs vilken information och ställningstaganden som 
behöver göras inför den sammantagna bedömningen i tre olika steg.  
Steg 1. Inledande frågor. 
 

• Vad är det för typ av fornlämning (egenskaper)? 
• Vilket kulturhistoriskt värde har den? 
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• Var ska arbetsföretaget genomföras i förhållande till fornlämningen (vilken 
del berörs)? 

• Hur ser topografin ut vid fornlämningen i den delen? 
• Finns det naturliga gränser som kan tydliggöra fornlämningsområdet? 
• Är området runt fornlämningen påverkat av senare tiders ingrepp? 

 
Steg 2. Utifrån dessa frågor bedöms fornlämningsområdets utbredning i den del 
som berörs. 

• Hur stort område behövs för att skydda och bevara fornlämningen? 
• Hur stort område behövs för att förstå och uppfatta fornlämningen?  

 
Steg 3. Sammantagen bedömning utifrån det planerade arbetsföretaget. 

• Planeras arbetsföretaget att genomföras inom eller utanför 
fornlämningsområdet? 

• Om arbetsföretaget planeras inom fornlämningsområdet, kan tillstånd ges 
enligt 2 kap. 12 § KML och ska det förenas med villkor? 

 

8. Borttagna och flyttade 
fornlämningar 

Fornlämningsområdet upphör om fornlämningen är helt undersökt och borttagen 
eller inte längre bedöms som fornlämning. Till en flyttad fornlämning kan, om det 
behövs för att bevara den, höra ett nytt fornlämningsområde.  

Fornlämningsområdet är en del av fornlämningen och tas hela lämningen bort 
försvinner fornlämningsområdet per automatik. 

En flyttad fornlämning kan dock i vissa fall behöva ett fornlämningsområde trots 
att kopplingen till den ursprungliga miljön inte längre finns. Exempelvis kan en 
runsten som påträffats i åkermark och som ställts upp på en ny plats behöva ett 
fornlämningsområde så att den har ett visst fritt område runt sig vilket därmed gör 
den möjlig att uppfattas och förstås.  

9. Dokumentation och beslut 
En bedömning av en fornlämnings fornlämningsområde aktualiseras oftast i 
samband med planeringen av markingrepp i närheten av en fornlämning. En 
kontakt med länsstyrelsen kan ske muntligt per telefon eller i form av ett formellt 
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samråd enligt 2 kap. 10 § KML. Den bedömning som länsstyrelsen gör bör 
dokumenteras på ett sådant sätt att den är känd och lättillgänglig vid eventuella 
kommande förfrågningar eller ärenden som berör den aktuella fornlämningen. I de 
fall bedömningen blir att det planerade markingreppet inte berör fornlämningens 
fornlämningsområde bör ställningstagandet dokumenteras i form av en 
tjänsteanteckning. Om markingreppet däremot berör fornlämningsområdet behöver 
en ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde lämnas in till 
länsstyrelsen. Bedömningen blir i det fallet dokumenterat i ett beslut om tillstånd 
eller avslag enligt 2 kap. 12 § KML.  

Beslutsmeningen för ett tillstånd till ingrepp enligt 2 kap. 12 § KML kan 
förslagsvis utformas på följande sätt. 

”Länsstyrelsen ger med stöd av 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950) (KML) 
tillstånd till (ingrepp/föryngringsåtgärder) inom fornlämningsområdet till 
fornlämning LXXXX:XXXX3 (lämningstyp) inom fastigheten ………, …….. 
kommun.” 

Ett beslut om tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML kan vara förenat med  villkor enligt 
2 kap. 13 § KML. Villkor kan enbart ställas om arbetsföretaget kommer att 
genomföras inom fornlämningsområdet. Oftast rör det sig om villkor för att 
säkerställa att fornlämningen skyddas och bevaras. Dessa kan vara uttryckta som 
tydliga meterangivelser, speciellt i samband med skogsvårdsåtgärder, eller krav på 
arkeologisk medverkan vid själva arbetsföretaget (arkeologisk undersökning i form 
av schaktningsövervakning). Om villkoren uttrycks i form av meter ska de inte 
förväxlas med fornlämningsområdets utbredning. 
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