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  BESLUT 
 
 2020-03-24 Dnr: UFV 2020/88 
 
 
 Riksantikvarieämbetet 
 
 
 

Riksantikvarieämbetets förslag till allmänna 
råd om fornlämningar 

Beslut  
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande 
som sitt svar på rubricerad remiss  
 
 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på Riksantikvarieämbetets förslag till allmänna råd 
om fornlämningar. Bifogat yttrande har utarbetats av följande 
expertgrupp:  
 
Prof. Dag Lindström, historiska institutionen 
Fil. dr. Mia Geijer, konstvetenskapliga institutionen 
Antikvarie Anne Ingvarsson, Museum Gustavianum 
Fil. dr. Daniel Löwenborg, inst. för arkeologi och antik historia 
Fil. dr. Karl-Johan Lindholm, inst. för arkeologi och antik 

historia 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 
utbildningsledare Sara Lilja Visén. Närvarande därutöver var 
akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs 
ordförande Johannes Bäck. 
 
 
 
Eva Åkesson 
 

 
Sara Lilja Visén 
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Beredning med: 
Prof. Dag Lindström 
Fil. dr. Mia Geijer 
Fil. dr. Anne Ingvarsson 
Fil. dr. Daniel Löwenborg 
Fil. dr. Karl-Johan Lindholm 
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 2020-03-24 Dnr: UFV 2020/88 
 
 
 Riksantikvarieämbetet 
 

Riksantikvarieämbetets förslag till allmänna 
råd om fornlämningar 
Uppsala universitet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 
Riksantikvarieämbetets förslag till allmänna råd om 
fornlämningar. Sammanfattningsvis ställer sig Uppsala 
universitet i grunden positivt till förslaget, men vill framföra 
vissa synpunkter och förespråka vissa omarbetningar innan det 
träder i kraft. 
 

Övergripande kommentar 
Det har varit svårt att tolka och tillämpa 1850-årsgränsen i 
kulturmiljölagen. Riksantikvarieämbetet pekar också ut flera av 
dessa svårigheter i sin konsekvensutredning. Oklarheterna har 
skapat en hel del problem. Exempelvis har det uppstått en 
situation där det finns fornlämningar upptagna i 
fornlämningsregistret som inte uppfyller rekvisiten för en 
fornlämning. Det är därför välkommet att Riksantikvarieämbetet 
nu initierar förtydligade riktlinjer, särskilt vad gäller hur 
rekvisiten för fornlämningar ska förstås och tolkas.  
 

Övriga synpunkter  
Samtidigt som förslaget innebär ett förtydligande av riktlinjerna 
återstår ännu några problem i det förslag som presenterats. För 
det första förekommer en del oklar och även på annat sätt 
problematisk terminologi. Det gäller begrepp och uttryck som 
forna tider (i anslutning till ålderrekvisitet) och varaktigt (i 
formuleringen ”varaktigt har upphört att användas” i 
övergivenhetskriteriet). Dessa tidsbestämningar är vaga och 
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öppnar för olikartade tolkningar, varför förtydliganden skulle 
vara till nytta.  
 
Uttrycket ”ålderdomligt bruk” (i samband när en naturlämning 
utgör en fornlämning) har förtydligats. Det har däremot inte 
innebörden i ”märkliga historiska minnen” (i samma 
sammanhang). Begreppet är vagt; det förefaller återspegla 
föråldrade synsätt och skulle behöva ersättas eller förtydligas. 
 
För det andra noteras att de nya riktlinjerna syftar till att 
framtida beslut ska baseras på en tydligare och bredare 
handläggarbedömning och i större utsträckning än idag innehålla 
tydliga motiveringar. Detta är välkommet, särskilt i relation till 
en situation där 1850-årsgränsen ofta blivit styrande och ibland 
även tillämpats på ett mer mekaniskt sätt. I många fall saknas 
dessutom beslutsmotiveringar. Samtidigt är det viktigt att 
rättssäkerhet och juridisk förutsägbarhet säkerställs också i de 
nya riktlinjerna. Myndighetsbeslut behöver vara tydliga, 
konsekventa och förutsebara. Riksantikvarieämbetet framhåller 
att en förtydligad definition av fornlämningsbegreppet leder till 
större förutsägbarhet och rättssäkerhet, vilket är välkommet. 
Samtidigt syftar de nya riktlinjerna till en mindre mekanisk 
tillämpning av 1850-årsgränsen och en bredare bedömning av 
flera rekvisit. I det sammanhanget är det väsentligt att 
säkerställa att det inte uppstår väsentliga skillnader i 
bedömningspraxis. Expertgruppen saknar här en tydlig analys av 
möjliga risker och eventuella åtgärder för att bevaka och 
säkerställa långsiktig enhetlighet, förutsägbarhet och 
rättssäkerhet. 
 
För det tredje noteras att Riksantikvarieämbetet bedömer att 
länsstyrelsernas administrativa kostnader kommer att vara 
oförändrade. Samtidigt framhåller Riksantikvarieämbetet att de 
nya riktlinjerna innebär att bedömningen ska bli mindre 
automatisk, att den tydligare ska beakta fler rekvisit, samt att 
besluten ska komma att i högre grad motiveras. Det är svårt att 
se att detta inte skulle få några administrativa och därmed 
kostnadsmässiga konsekvenser. 
 
Riksantikvarieämbetets bedömning att arbetet endast 
inledningsvis skulle bli mer tidskrävande övertygar inte. Det 
finns istället mycket som talar för att ökad tidsåtgång och ökade 
kostnader kommer att bestå även över längre tid. Om 
länsstyrelsernas arbetsbörda ökar måste kostnaden för detta 
merarbete kompenseras för att inte inkräkta på annat 
kulturmiljöarbete. 
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I konsekvensutredningen nämns fornminneslistan, dock mycket 
kortfattat. Det bör betonas att det är viktigt att listan ses över och 
uppdateras, såsom även indikeras i konsekvensutredningen. Det 
är betydelsefullt att listan finns kvar som ett stöd i 
handläggarnas arbete. Den utgör också ett viktigt instrument för 
säkerställande av enhetlighet och konsekvens i bedömningarna 
ur ett nationellt perspektiv. Vidare är det viktigt att listan 
kontinuerligt uppdateras i förhållande till aktuell arkeologisk 
och historisk forskning. Detta bör vara en uppgift som inryms i 
Riksantikvariatets roll som central, vägledande myndighet med 
nationell översikt. En kontinuerligt uppdaterad lista bidrar i sig 
till att förutsägbarheten ökar och därmed också till 
rättssäkerheten. 
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