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Diariet

Yttrande över ”förslag till allmänna råd om
fornlämningsområde” Kulturrådets
författningssamling KRFS 2022:00

TMALL 0422 Brev 4.0

Trafikverket anser att de föreslagna allmänna råden klargör en del tidigare
oklarheter om fornlämningsområden, vilket är bra. Texten bör vara till hjälp för
mindre erfarna handläggare på länsstyrelserna. Det är dock svårt att se att de
föreslagna råden skulle innebära någon mer konkret förbättring för Trafikverkets
verksamhet. Det är tveksamt om råden kommer att bidra till en större enhetlighet i
handläggningen av dessa ärenden. För fastighetsägare och företagare innebär texten
inget förtydligande alls, och förutsägbarheten ökar därmed inte. Trafikverket förstår
att fornlämningarnas art, liksom landskapets förutsättningar, skiljer sig kraftigt åt i
landet och att fornlämningsområdena därmed måste se olika ut. Eftersom
fastställelse av fornlämningsområde sällan är aktuellt skulle det därför vara till stor
hjälp om länsstyrelsen hade möjlighet att tillhandahålla regionala riktvärden för
avstånd när fornlämningsområden inte berörs. Sådana finns, och används redan i
dag av länsstyrelserna, om än med regionala och nationella variationer.
De föreslagna allmänna råden ska enligt utredarna, leda till ökad rättssäkerhet och
mer enhetlig tillämpning. Trafikverket frågar sig om råden är tillräckligt tydliga för att
ge stöd för en mer enhetlig tillämpning. Det finns flera vaga formuleringar i
rådstexten som öppnar för fortsatt olikartade tolkningar, till exempel
Fornlämningsområdets storlek bestäms individuellt för den aktuella fornlämningen
med hänsyn till dess art och betydelse. Att fornlämningsområdets storlek bör utgå
från topografiska förhållanden kan vara problematiskt. Det är ju långt ifrån alltid
möjligt att bedöma till exempel fornlämningsområden till boplatser eller
skärvstenshögar i åkermark. Skrivningen om fornlämningens storlek bör nyanseras
till att man bör utgå från topografiska förhållanden där så är möjligt.
Arbetsbelastningen är redan hög på länsstyrelsens kulturmiljöavdelningar. Frågan
om resurser på länsstyrelserna måste därför beaktas för att de ska kunna ta fram
riktvärden enligt ovan och med ensning inom och mellan regioner där så är möjligt.
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Ärendets handläggning
Beslut i detta ärende har fattats av Avdelningschef Transportkvalitet Marie Hagberg
Backlund. Föredragande har varit Nationell samordnare kulturmiljö Johan Bergkvist.
Samråd har skett med Strategisk utveckling och Trafikverkets kulturmiljöspecialister
inom verksamhetsområdena Planering, Investering/Stora Projekt och Underhåll. I
den slutliga handläggningen har ställföreträdande chef enhet Miljö Linus Karlsson
samt strateg Anna Lindell deltagit
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