
Samråd och tillståndsprövning 

enligt kulturmiljölagen
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Fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar

Det är en nationell angelägenhet 

att skydda och vårda kulturmiljön.

Ansvaret för kulturmiljön delas av 

alla. 

Alla fornlämningar, kända och 

okända, är skyddade enligt 

kulturmiljölagen
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• Ingrepp i 

fornlämning/fornlämnings-

område kräver alltid 

tillståndsprövning

• Fornlämningsområdets storlek 

fastställs av länsstyrelsen

• Länsstyrelsen kan neka 

tillstånd

• Som villkor för tillstånd kan 

länsstyrelsen ställa krav på 

arkeologiska undersökningar 

eller andra skyddsåtgärder

• Länsstyrelsen kan ställa krav 

på arkeologisk utredning i 

miljöer där dolda fornlämningar 

misstänks
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Om fornlämning/fornfynd påträffas ska 

arbetet omedelbart avbrytas och en 

anmälan göras till länsstyrelsen



Råd vid planering av ledningssträcka

• Undvik i möjligaste mån att beröra 

forn- och kulturlämningar redan vid 

planering av sträckning

• Håll er minst 30 meter ifrån lämningar

• Anlita gärna kulturhistorisk kompetens 

redan i planeringsskedet

• Samråd och ansökan i god tid

• Ju färre lämningar som berörs desto 

snabbare handläggningstid

• Arkeologisk undersökning kostar tid 

och pengar 
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Komplett ansökan

• Digitalt underlag över hela 

sträckningen, .shp, Sweref 99 

TM

• Lista över forn- och 

kulturlämningar inom 30 meter

• Beskriv hur arbetet utförs och 

hur ni tar hänsyn till 

lämningarna
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• Ett stort område kan med 

fördel delas upp i delområden

• Komplett ansökan förkortar 

handläggningstiden



Använd Fornsök för att ta reda på var det finns kända fornlämningar

Observera att Länsstyrelsen ändå måste kontaktas för samråd  
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Viktiga verktyg

https://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/?utm_source=startsida&utm_medium=snabblank&utm_campaign=ux-test


Ladda hem data ur Fornsök och lägg in i GIS
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Buffra sträckningen – 30 meter på vardera sida
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Skapa listor utifrån attributdata i t ex excel
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Exempel på bra underlag
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Viktiga upplysningar

• När länsstyrelsen godkänt en 

sträckning får den inte ändras, 

dvs den får inte avvika mer än 

på några meter

• Om den ändras måste nytt 

samråd ske om det finns en 

forn- eller kulturlämning inom 

30 meter

• Information om forn- och 

kulturlämningar, 

förutsättningarna, beslut och 

villkor mm måste nå alla

berörda, inte minst de som 

utför själva arbetet
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Påföljder

• Det är förbjudet att utan 

tillstånd rubba, ta bort, gräva 

ut, täcka över mm ändra eller 

skada en fornlämning

• Den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet skadar en 

fornlämning döms till böter 

eller fängelse i högst sex 

månader 

• Länsstyrelsen gör en 

åtalsanmälan till Polisen, NOA, 

i de fall misstanke om brott 

finns
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Till sist…

• Undvik om möjligt

• Samråd och ansök i god 

tid

• Komplett ansökan

• Ändrad sträckning – nytt 

samråd

• Informera alla berörda om 

villkor

God planering sparar 

kulturmiljön, tid och pengar.
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Kontaktuppgifter

Hemsida: 

www.lansstyrelsen.se/sodermanland

E-post: 

sodermanland@lansstyrelsen.se

Kontakt kulturmiljö:

cecilia.grusmark@lansstyrelsen.se

per.d.gustafsson@lansstyrelsen.se 

14


