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Kulturmiljö

Dammar
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Olof Pettersson

Arkeolog

Länsstyrelsen Södermanlands län 



Hantering kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet Central myndighet

Länsstyrelsen Regional myndighet
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Oavsett myndighet och 

lagrum

Syftet är att skydda vår 

kulturmiljö 
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KULTURMILJÖ

Det är det du ser 

omkring dig och 

ibland även det du 

inte ser



Kulturmiljölagen 

Länsstyrelsen 

tillsynsmyndighet

Skogsvårdslagen 

Skogsstyrelsen 

tillsynsmyndighet

Miljöbalken

Miljökvalitetsmål

Skogliga sektorsmål

Konventioner

Styrande lagar och mål



Ny kulturmiljölag 

KML

1 januari 2014

Fornlämningar

Byggnadsminnen



Det är en nationell 

angelägenhet att skydda och 

vårda kulturmiljön.

Ansvaret för kulturmiljön delas 

av alla. Såväl enskilda som 

myndigheter ska visa hänsyn 

och aktsamhet mot kulturmiljön.

Den som planerar eller utför ett 

arbete ska se till att skador på 

kulturmiljön såvitt möjligt 

undviks eller begränsas.

Portalparagraf
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:1_2_50.svg


Fornlämningar är lämningar efter 

1) människors verksamhet under 

forna tider 

2) tillkommit genom äldre tiders 

bruk 

3) varaktigt övergivna

4) tillkommit före 1850, men 

Länsstyrelsen kan fornlämnings-

förklara det som är yngre
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De registrerade lämningarna ger bara en 

signal om vad landskapet innehåller

Det finns betydligt mer där ute 

Läs landskapet mellan forn- och 

kulturlämningarna för att komplettera med 

det som är dolt – Vad saknas?



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.

Fornlämningsområdet 
fastställs av Länsstyrelsen

Fornlämningsområde

(



Den som vill rubba, ta bort, gräva 

ut, täcka över eller genom 

bebyggelse, plantering eller på 

annat sätt ändra eller skada en 

fornlämning/fornlämningsområde 

ska ansöka om tillstånd hos 

Länsstyrelsen
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Var hittar jag information 

om fornlämningar?
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RIKSANTIKVARIEÄMBETET

FORNSÖK

FMIS - FORNMINNESINFORMATIONSSYSTEMET

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html



Kulturmiljöregistret

Ersätter FMIS/FORNSÖK

Driftsatt länsvis under 2018

Övergångsperiod där FMIS inte 

uppdaterats

Under 2019 öppnas det för alla och 

under samma namn som tidigare 
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Tolka inte själva

Sök kontakt med 

Länsstyrelsen



Anläggningar/

konstruktioner/

byggnader med 

anknytning till 

vattenrelaterad 

verksamhet
20



Har i princip alltid en 

koppling till kulturmiljön 

på ett eller annat sätt

21



Kulturmiljöerna omfattar såväl 

det som finns i vattendraget 

som på land 

Det är de enskilda 

komponenterna som bygger 

kulturmiljöerna 
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KUNSKAPSUNDERLAG

Kultur – Natur – Miljö 

För vem?

För alla som arbetar med 

planering/projektering inom och 

i anslutning till vattendrag
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KULTURMILJÖ

Det är viktigt att kunskapsunderlaget är 

anpassat för en bred målgrupp för att 

fungera hela processen igenom och det ska 

även kunna användas för nya projekt 

Producera inte kunskapsunderlag bara för 

sakens skull utan sök samråd med 

Länsstyrelsen för att säkerställa att kraven 

uppfylls inför ett godkännande av oss 
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Innehåll kunskapsunderlag 

kulturmiljö
• Sammanställning och värdering av  

kulturmiljön kopplat till en nationell skala  

• Forn-/kulturlämningar, riksintressanta 

kulturmiljöer, bebyggelse, industri   

(exempelvis kvarnar, sågar, kraftverk)

• Genomgång av relevanta register

• Fältinventeringar, intensivt/extensivt

• Studier av historiskt kartmaterial
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Kunskapsunderlagen upprättas normalt 

utifrån ett länsstyrelsebeslut enligt 

kulturmiljölagen och där verksamhets-

utövaren är kostnadsansvarig 

Behovsanpassas efter planerad åtgärd

Rapporten sammanställs av det företag 

som tilldelats uppdraget och godkänns 

av Länsstyrelsen. Synpunkter inhämtas 

även från verksamhetsutövaren och 

dennes konsulter.  
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Regelverk kostnad 

Beslut arkeologi enligt KML

5 prisbasbelopp Direktval genom 

Länsstyrelsen

5–20 prisbasbelopp Upphandlingsliknande 

förfarande om verksam-

hetsutövaren önskar

>20 prisbasbelopp Upphandlingsliknande 

förfarande
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Arkeologiska processen

• Kunskapsunderlag

• Utredning

• Förundersökning

• Undersökning

Sällan en vattenrelaterad åtgärd 

kräver alla dessa moment
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Vem har företräde i specifik 

vattenmiljö?

• Kulturen

• Naturen

• Miljöhänsyn
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Det gäller att analysera det 

bärande temat för en plats/miljö 

inför vattenåtgärd

Slutprodukten blir oftast en 

kompromiss inför vattenåtgärd

Det finns dock platser/miljöer som 

av en eller flera orsaker inte är 

möjliga att åtgärda 
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Med rätt planering och god 

kommunikation finns 

nästan alltid en framkomlig 

väg för ett bra resultat   
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Välj rätt riktning så går det bra



Om du inte utför arbetet i egen 

regi utan anlitar annan personal

Tänk då på att
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Se till att informationskedjan inte bryts  

Alla måste veta vad som gäller
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BIDRAG KULTURMILJÖ
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Kulturmiljöbidrag
• Från Länsstyrelsen kan bidrag 

sökas för vård och underhåll av 
byggnader. I vissa fall även för 
till exempel trätub, kvarnhjul, 
turbin.

• Bidragets storlek bestäms av  
tillgång på medel, 
kulturhistoriskt värde, 
tillgänglighet med flera faktorer 
– en bidragstyp att söka.

• Landsbygdsprogrammet – olika 
stödformer finns som hanteras 
av Länsstyrelsen – 2 
bidragstyper att söka.

• Från Riksantikvarieämbetet kan 
sedan 2017 bidrag för 
kulturarvs-arbete sökas – 2 
bidragstyper.



Bidragen är vanligen hårt villkorade 

för att bibehålla eller förbättra den 

befintliga kulturmiljön

Här kan konflikter uppkomma 

mellan en planerad vattenåtgärd 

och kulturmiljöns utformning  
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Var söker jag bidragen?

Se foldern 

Att söka bidrag för 

åtgärder i vatten
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Osäker på något?

Kontakta oss hellre en gång 

för mycket än en gång för 

lite

Begär ett kostnadsfritt fältmöte 

med Länsstyrelsen avseende 

kulturmiljön för att på plats 

diskutera förutsättningarna   


