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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Vattenkraften står idag för ca 45 % av Sveriges elproduktion och utgör den viktigaste 

energikällan för dygns- och balansregleringen av elnätet, vilket är den reglering som ser till att 

vi har en jämn tillgång på elektricitet under dygnets och årets alla timmar. I samband med att 

sol- och vindkraft börjar stå för en allt större del av energiproduktionen, och då dessa källor är 

väderberoende, kommer vattenkraften även i framtiden vara en mycket viktig energikälla för 

att upprätthålla effektbalansen.1 Att tillvarata kraften från och resurserna i flödande vatten är 

inte någon ny företeelse, utan något som människan har ägnat sig åt under flera tusen år. 

Vattendragen har nyttjats för allt från fiske, virkestransport, drift av enklare kvarnar och sågar 

till dagens kraftverk för elproduktion.2 Som en följd av detta finns lämningar och spår av 

mänsklig aktivitet i vart fall från yngre stenåldern och fram tills idag kring Sveriges vattendrag.3 

 

Utbyggnaden av vattenkraften har inneburit att stora markområden hamnat under vatten, i vart 

fall periodvis, då vattenmassor uppströms sparas i dammar för att sedan kontrollerat släppas ut 

till kraftverken nedströms. Det finns flera studier som visar att vattenregleringar och den 

variation i vattennivå som dessa medför resulterar i erosionsskador på de fornminnen som ligger 

vid de reglerade vattendragen.4 Det har även konstaterats att dessa skador troligtvis inte är unika 

för just de vattendrag som har studerats, problematiken återfinns sannolikt även längs andra 

reglerade vattendrag med likande jordmån och varierande vattennivåer.5 Erosionen kring de 

reglerade vattendragen har lett till nipbildningar och markområden riskerar att rasa eller har 

redan rasat ner i vattendragen och dragit med sig fornminnen. Vid regleringsdammarna riskerar 

vågorna att erodera sönder de tidigare boplatserna som är belägna längs strandkanten.6 

Lämningar som hittats i områden längs de studerade vattendragen har daterats till så tidigt som 

4000 år f.v.t.7  

 

Erosionsproblematiken kommer inte att avta på egen hand, tvärtom lär erosionens påverkan på 

lämningar öka i framtiden, och i de utsatta områdena kommer äldre boplatser, spår av mänsklig 

 
1 Prop. 2017/18:243, s. 63–64.  
2 Biörnstad, 2001, s. 205. 
3 Baudou, 2001, s. 187. 
4 Loeffler, 1996; Liedgren, 2011; Länsstyrelsen Västernorrland, 2017. 
5 Liedgren, 2011, s. 1 och 17. 
6 Länsstyrelsen Västernorrland, 2017, s. 36–37.  
7 Loeffler, 1996, s. 26. För att sätta det i perspektiv kan det nämnas att Cheopspyramiden byggdes ca 2500 år 

f.v.t., se Davies och Friedman, 1999, s. 54. 
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aktivitet och stora källor till kunskap gå förlorade om inte erosionsskydd byggs eller 

heltäckande slutstudier av lämningarna görs.8 Vid tre uppdämda sjöar i Skellefteälven 

registrerades flera fornlämningar fram t.o.m. år 1983. Under en uppföljande studie under 2000-

talet kunde det dock konstateras att stora delar av de lämningar som tidigare hade registrerats 

var helt förstörda och att ” […] den kulturhistoriska informationen för alltid gått förlorad […]”9. 

Flera av de söndereroderade lämningarna var samiska lämningar.10 

 

De flesta av dagens vattenkraftverk med tillhörande dammar byggdes under början eller mitten 

av 1900-talet och de är därför tillståndsprövade enligt den tidigare gällande vattenlag 

(1918:523) (ÄVL). Det var en lag som speglade sin tid då två världskrig passerade och den 

tekniska utvecklingen tog en tidigare aldrig skådad fart. Att utveckla den svenska industrin och 

ekonomin var av högsta prioritet och vattenkraftsutbyggnaden var en viktig pusselbit i det 

arbetet och därför något som få motsatte sig.11 Den kunskap vi har idag kring vilka 

konsekvenser som vattenkraftsutbyggnaden skulle resultera i fanns inte då, likaså fanns inte 

dagens kunskap kring fornminnen och det kulturarv som skulle komma att påverkas av 

vattenkraften. Trots det har endast få av de äldre verksamhetstillstånden och villkoren för 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel omprövats enligt nyare miljölagstiftning.12 

Sedan januari år 2019 finns det dock i MB 11 kap, till följd av EU:s vattendirektiv13 och 

påtryckningar från Europakommissionen, ett lagkrav på att vattenverksamheter för produktion 

av vattenkraftsel måste ha moderna miljövillkor. Lagkravet innebär att många 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel kommer behöva ompröva sina 

miljövillkor.14  

 

Bevarandet av kulturmiljön och fornminnen är och har varit ett allmänintresse i Sverige i flera 

hundra år.15 Frågan är dock om det finns något utrymme i den nuvarande lagstiftningen för att 

 
8 Loeffler, 1996, s. 29; Liedgren, 2011, s. 1 och 17; Länsstyrelsen Västernorrland, 2017, s. 36–37.  
9 Liedgren, 2011, s. 16.  
10 Liedgren, 2011, s. 16. 
11 Prop. 2017/18:243, s. 63–64. Se även. Leander och Gradin, 1984, s. 38 ff.; Biörnstad, 2001, s. 211; Biörnstad, 

2006, s. 21–24.  
12 Prop. 2017/18:243, s. 64.  
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 
14 Prop. 2017/18:243, s. 117.  
15 Se bl.a. Adlercreutz, 2001, s. 28; prop. 2012/13:96 s. 36. För en vidare utveckling av fornminnesskyddets 

rättsutveckling i Sverige samt allmänintresset i att bevara kulturmiljöer och därigenom även fornminnen se 
avsnitt 3.2 och 3.3.  
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skydda de av vattenkraften hotade fornminnena och vem bär i så fall ansvaret för de fornminnen 

som har förstörts eller riskerar att förstöras till följd av vattenkraften? 

 

1.2 Syfte 
Syftet är att studera skyddet och ansvaret för fornminnen som har skadats eller riskerar att 

skadas på grund av befintliga vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel utifrån 

reglerna i kulturmiljölagen (1988:950) (KML) samt miljöbalken (MB). Den nuvarande 

lagstiftningen på området analyseras utifrån det allmänna intresset av att bevara kulturmiljöer. 

 

Syftet besvaras genom tre frågeställningar:  

1. Hur ser skyddet för fornminnen ut i KML respektive MB? 

2. Vem bär ansvaret för fornminnen som har skadats eller riskerar att skadas av befintliga 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel?  

3. Är den nuvarande lagstiftningen förenlig med det allmänna intresset av att bevara 

kulturmiljöer?  

 

1.3 Metod och material 
Uppsatsen inleds med en bakgrundsdel bestående av en inledande och en historisk bakgrund 

för att sätta in ämnet i sin kontext. För den inledande bakgrunden har information hämtats från 

offentliga och arkeologiska utredningar som gjorts rörande skadade fornminnen i anslutning till 

reglerade vattendrag i Sverige. Utredningarna belyser den pågående problematiken med 

erosionsskador på fornlämningar kring de vattendrag och dammar som används för 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. I proposition 2017/18:243 beskrivs 

vattenkraftens stora betydelse för den svenska elproduktionen samt de nya kraven på 

omprövningar av vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. Till viss del har även 

litteratur som beskriver historien studerats, dessa källor är samma historiebeskrivande källor av 

Biörnstad, Baudou och Vattenfall som det redogörs för nedan. 

 

I den historiska bakgrunden presenteras två vattenkraftsutbyggnader, dels utbyggnaden av 

vattenkraften vid Nämforsen i Ångermanälven, dels första utbyggnaden av vattenkraften i 

Suorva i Stora Luleälven. De två exemplen har valts dels för att ge läsaren en inblick i hur 

tankegångarna kring utbyggandet av vattenkraften gick, dels för att visa hur frågan kring 

fornminnen hanterades i samband med utbyggnaderna. Exemplet med första utbygganden av 

Suorva har valts då det var en av de första stora utbyggnaderna i Stora Luleälven samt det unika 
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med att området för utbyggnaden bröts ut från en nyetablerad nationalpark. Exemplet med 

utbyggnaden av Nämforsen har valts eftersom det var första gången en vattenkraftsutbyggnad 

anpassades efter fornminnen. För att skildra utbyggnaden av vattenkraften vid Nämforsen har 

litteratur av Margareta Biörnstad och Evert Baudou använts. Biörnstad är f.d. riksantikvarie och 

har även varit chef för Riksantikvarieämbetets (RAÄ) Norrlandsundersökningar och deltagit i 

flera offentliga utredningar angående kulturmiljövård.16 Baudou var tidigare professor i nordisk 

arkeologi vid Umeå Universitet. Vad gäller redogörelser för historien får dessa två anses vara 

trovärdiga källor.  

 

När det kommer till utbygganden av vattenkraften vid Suorva har litteratur som getts ut i 

samarbete med Vattenfall17, Åsa Össbos avhandling samt litteratur av Biörnstad använts. Något 

som bör uppmärksammas angående litteraturen som getts ut i samarbete med Vattenfall samt 

Össbos avhandling är att dessa källor är skrivna ur olika perspektiv och beskriver även historien 

ur respektive perspektiv. Össbo har i sin avhandling ett industrikolonialistiskt och samiskt 

perspektiv och riktar kritik mot exploateringen av älvarna i Norrbotten. Tore Nilsson, Sven 

Lalander och Rolf Gradin beskriver exploateringen utifrån Vattenfalls och industrins 

perspektiv. Jag har valt att ta med dessa källor som belyser dåtiden och dess påverkan på 

samtiden ur olika perspektiv för att få en så bred och rättvis bild som möjligt. Att historien 

berättas ur olika perspektiv måste beaktas, däremot betyder det inte att den ena 

historieskildringen är mindre sann eller viktig än den andra.  

 

Därutöver har äldre lagar, propositioner samt vattendomar från tillståndsprövningarna av både 

utbyggnaden av Suorva och Nämforsen studerats. Detta för att se hur frågan om fornminnen 

hanterades i tillståndsdomarna. De äldre vattendomarna har varit svåra att hitta då vissa är från 

1900-talets början och ingår i stora akter bestående av flera hundra sidor och sträcker sig 

tidsmässigt över flera år. De vattendomar som det redogörs för är kopior och avskrifter dels 

från Vattenfalls arkiv, dels från Åsa Össbos sparade källor. De äldsta fornminneslagarna och 

förordningarna, från 1600- till 1800-talet, har studerats utifrån andrahandskällor då även dessa 

är svåra att få tag i samt svåra att rent språkmässigt tillgodogöra sig.  

 

För att besvara den första frågeställningen, hur skyddet för fornminnen ser ut i KML respektive 

MB, har relevanta bestämmelser i respektive lag studerats. Först har KML 1–2 kap och KML:s 

 
16 Bergvall och George, 2001, s. 5.  
17 Lalander och Gradin, 1984; Nilsson, 1972.  
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förarbeten studerats. Utöver detta har vägledning sökts i Thomas Adlercreutz bok 

Kulturegendomsrätt. Boken är den mest heltäckande litteraturen på kulturegendomsrättens 

område i Sverige idag. Adlercreutz har även författat lagkommentarer till paragraferna i KML, 

dels i sin bok, dels på databasen Juno och får därmed anses vara en trovärdig källa när det 

kommer till den svenska kulturegendomsrätten. Det hänvisas även till två rättsfall på området. 

HFD 2016 ref 48 ger viktig vägledning i tolkningen av KML 2 kap 11 §.  NJA 1993 s. 753 är 

det enda fallet som har hittats från högsta domstolen (HD) som rör fornminnesbrott. MB:s 

bestämmelser har studerats med fokus på MB 1, 2, 3, 4 och 7 kap. Stor vikt har lagts vid 

bestämmelsernas förarbeten då paragraferna bitvis är öppet skrivna och dess innebörd främst 

framgår av propositionen till införandet av MB. Ytterligare vägledningar har hämtats ut 

litteraturen på området. Även dessa källor får anses trovärdiga då de är skrivna av några av 

Sveriges främsta jurister inom miljörätt, däribland Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg och 

Bertil Bengtsson. Någon relevant rättspraxis har inte hittats i denna del.  

 

För att besvara den andra frågeställningen rörande ansvaret för fornminnen som har skadats 

eller riskerar att skadas av befintliga verksamheter för produktion av vattenkraftsel har i kapitel 

fyra relevanta bestämmelser i MB 11, 22 och 24 kap samt lag (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet (LSV) studerats. I avsnittets första del lyfts de 

bestämmelser i MB och LSV fram som eventuellt skulle kunna ge stöd för ansvarsutkrävande 

alternativt skadeståndskrav eller annan ekonomisk ersättning för fornminnen som skadats av 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. I avsnittets andra del redogörs det för de 

från och med år 2019 gällande kraven i MB på moderna miljövillkor för vattenverksamheter 

för produktion av vattenkraftsel och huruvida dessa kan resultera i ansvar för fornminnen som 

redan är skadade eller riskerar att skadas. Även här har stor vikt lagts vid förarbeten till MB 

men även vid propositioner till äldre lagstiftning som MB ersatt. Den doktrin som har studerats 

är främst doktrin av Bertil Bengtsson, men för de nya bestämmelserna har Agnes Larfeldt 

Alvéns och Rolf Strömbergs bok Vattenverksamhet: den rättsliga regleringen studerats då den 

är den nyaste litteraturen på området som har hittats och som även berör de nya kraven på 

moderna miljövillkor. I avsnittet beskrivs även tre rättsfall. Mark- och miljööverdomstolens 

(MÖD) mål MÖD M 1479–15 och MÖD M 1368–15 har valts då de är två mål där 

kostnadsbidrag ur bygdeavgiftsmedel har beviljats för att täcka arkeologiska undersökningar 

vid erosionsskador till följd av vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. Domen 

MÖD M 6218–14 ger nödvändig vägledning för tolkningen av MB 11 kap 17 §.  
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För att besvara den tredje frågeställningen, huruvida nuvarande lagstiftning är förenlig med det 

allmänna intresset av att bevara kulturmiljön, har först allmänintresset studerats vilket 

presenteras i uppsatsens avsnitt 3.3. För det har KML 1 kap 1 § studerats, men främst har 

vägledning sökts i propositioner och statens offentliga utredningar till KML samt i doktrin 

rörande kulturarvsfrågor. Här har även viss utländsk doktrin som berör kulturarvsbevarande 

frågor ur ett större perspektiv studerats. I kapitel fem analyseras sedan huruvida den nuvarande 

lagstiftningen är förenlig med det allmänna intresset av att bevara kulturmiljöer. 

 

1.4 Begrepp 
1.4.1 Fornminnen, fornlämningar och fornfynd 
Fornminnen är ett samlingsnamn för både fornlämningar och fornfynd. Kategorin föremål som 

faller in under fornminnen är i huvudsak föremål som på grund av att de har varit övergivna en 

längre period har hamnat under jordytan. Den internationella terminologin är archaeological 

remains vilket möjligen kan anses mer talande. Föremålen behöver dock inte vara täckta med 

jord för att anses vara fornminnen.18  

 

Fornlämningar definieras i KML 2 kap 1 § andra stycket. För att något ska anses vara en 

fornlämning ska det vara en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som 

tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. I paragrafen räknas även 

specifika lämningskategorier upp som lämningarna ska falla in under för att räknas som 

fornlämningar. För att nämna några anges gravar, gravfält och andra begravningsplatser, resta 

stenar, stenar och bergytor med ristningar eller målningar, kors, samlingsplatser för handel och 

andra ändamål, lämningar av bostäder, boplatser, arbetsplatser och andra kulturlager som 

uppkommit vid bruket av sådana platser, ruiner av borgar, slott, kyrkor och andra byggnader, 

färdvägar, broar, vårdkasar, vägmärken och andra anläggningar för samfärdsel samt 

fartygslämningar. Enligt KML 2 kap 1 § sista stycket räknas även naturbildningar som 

ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna till samt lämningar efter 

äldre folklig kult som fornlämningar. I propositionerna till införandet av KML omnämns 

särskilt offerkast och samiska offerplatser som exempel på lämningar som faller in under 

rekvisitet lämningar efter äldre folklig kult.19  

 

 
18 Adlercreutz, 2001, s. 222. 
19 Prop. 1987/88:104, s. 73. 
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Förutom att lämningen ska falla in under kriterierna i KML 2 kap 1 § finns det även ett 

tidskriterium i KML 2 kap 1 a § första stycket. För att en lämning ska anses vara en fornlämning 

ska den ha tillkommit år 1849 eller tidigare. Om lämningen tillkommit år 1850 eller senare, kan 

lämningen enligt paragrafens andra stycke förklaras som en fornlämning av länsstyrelsen om 

det finns särskilda skäl med hänsyn till lämningen kulturhistoriska värde. Enligt propositionen 

kan särskilda skäl vara att lämningen ingår i ett betydelsefullt kulturhistoriskt sammanhang eller 

kan komplettera skriftliga källor med viktig kunskap.20  

 

Det är inte bara själva lämningen som utgör en fornlämning, utan till fornlämningen hör även 

ett så kallat fornlämningsområde vilket följer av KML 2 kap 2 §. Enligt paragrafen utgör 

fornlämningsområdet ett så stort område på marken eller botten (om lämningen är under vatten) 

som behövs för att hålla lämningen intakt och ge den tillräckligt utrymme. Vad som är ett 

tillräckligt utrymme bestäms med hänsyn till fornlämningens art och betydelse. Enligt 

propositionen är det inte bara det direkta området som behövs för att skydda och hålla 

lämningen intakt som utgör fornlämningsområdet utan syftet är även att lämningen ska kunna 

bevaras i en för den lämplig miljö.21 Gränsbestämningen av fornlämningsområdet görs av 

länsstyrelsen enligt KML 2 kap 2 § andra stycket. En gränsbestämning görs dock inte för varje 

fornlämning utan begärs särskilt från länsstyrelsen.22  

 

Fornfynd definieras i KML 2 kap 3 § och utgör lösa föremål som inte har någon ägare när de 

hittas och som antingen hittas i eller i närheten av en fornlämning och har samband med den 

eller hittas under andra omständigheter och kan antas vara från år 1849 eller tidigare. Fornfynd 

som inte hittas i närheten av en fornlämning har alltså samma åldersgräns som fornlämningar. 

Vad som gäller för fornfynd som hittas i närheten av en av länsstyrelsen förklarad fornlämning 

som är från år 1850 eller senare nämns däremot inte i propositionen för åldersgränsernas 

tillkomst.23 Troligtvis lär dock även de lösa föremål som har samband och finns i närheten av 

en av länsstyrelsen förklarad fornlämning även utgöra fornfynd.  

 

 
20 Regeringen motiverade möjligheten att fornminnesförklara yngre lämningar med att det, förutom att ge 

lämningen ett skydd, även ökar medvetenheten och intresset för yngre lämningars kulturhistoriska värden, se 
prop. 2012/13:96, s. 48. 

21 Prop. 1987/88:104, s. 73. 
22 Generellt är det få fornlämningar som har blivit gränsbestämda och enligt SOU 2012:37 var det i början av 

2010-talet endast 200–300 fornlämningar som var gränsbestämda av totalt ca 270 000 registrerade, se SOU 
2012:37, s. 168–169; Adlercreutz, 2001, s. 63. 

23 Prop. 2012/13:96 s. 49. Åldersgränsen för både fornlämningar och fornfynd infördes år 2014 i och med lag 
(2013:548) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 
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1.4.2 Kulturarv och kulturmiljö 
Inom kulturegendomsrätten används några snarlika begrepp. Begreppet kulturarv är det 

bredaste och innefattar både fysiska föremål och helt immateriella företeelser. Det kan alltså 

vara allt från kulturmiljöer, fornminnen, konst, myter och hörsägner till faktiskt praktiserande 

av traditioner. Kulturarvet är det som medvetet eller omedvetet har förts vidare från generation 

till generation och dess innebörd kan variera genom tid.24   

 

Begreppet kulturmiljö är ett lite snävare begrepp som kontinuerligt används i både KML och 

MB samt i lagarnas propositioner. Av propositioner till KML går det att utläsa att kulturmiljön 

är ett brett begrepp som innefattar hela landskapsbilder, kvarter, gårdar, större samlingar med 

lämningar, ortnamn och andra kulturföremål i en kulturhistorisk miljö. En kulturmiljö kan alltså 

omfatta allt som skyddas av KML och inte endast fornminnen.25 Begreppet har växt fram och 

utvidgats i samband med att kulturpolitiken har förändrats. Kulturmiljövård började på 1980-

talet att användas som ett begrepp för vården av den miljö som har skapats av människan.26 År 

2014 bytte KML namn från lag om kulturminnen till dagens kulturmiljölag. Namnbytet 

motiverades genom att de kulturarv och de föremål som lagen skyddar behöver ” […] förvaltas 

utifrån en helhetssyn för att kunna bevaras långsiktigt.”27 Utgångspunkten för förvaltningen ska 

alltså vara att ta hänsyn till de fysiska föremålens kulturhistoriska och landskapsmässiga 

sammanhang och därför byttes lagens rubrik vilket enligt regeringen bättre skulle spegla 

helhetssynen.28 

 

Enligt propositionen till MB omfattar kulturmiljö ” […] den av människan skapade och 

påverkade yttre och inre miljön samt såväl ett materiellt som ett immateriellt arv.”29 Sett till de 

snarlika och mycket breda definitionerna av begreppet kulturmiljö i de båda lagarnas förarbeten 

framstår det som att begreppet ska förstås ungefär på samma sätt i både KML och MB. I brist 

på legaldefinition och diskussion kring begreppets eventuella samstämmiga eller olika tolkning 

i lagarna är detta dock inget som kan sägas med säkerhet.30  

 

 
24 Prop. 1998/99:114, s. 21.  
25 Prop. 2012/13:96, s. 38.; Adlercreutz, 2001, s. 216. 
26 Prop. 1998/99:114; prop. 1987/88:104, s. 26. 
27 Prop. 2012/13:96, s. 38.  
28 Prop. 2012/13:96, s. 37–38.  
29 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 159.  
30 För en vidare diskussion kring relationen mellan KML och MB se avsnitt 3.6. 
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1.4.3 Vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel 
Begreppet vattenverksamhet definieras i MB 11 kap 3 § och innefattar i princip alla former av 

utbyggnader i vatten samt bort- eller omledning av vatten. I paragrafen räknas det upp en 

punktlista med verksamheter som är att se som vattenverksamheter. För att nämna några anges 

följande; uppförande, ändring, lagning eller rivning av en anläggning i ett vattenområde, 

bortledande av vatten från ett område, grävning eller sprängning i ett vattenområde samt annan 

åtgärd i ett vattenområde i syfte att ändra vattnets djup eller läge. Med ett vattenområde menas 

enligt MB 11 kap 2 § det område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. 

Begreppet vattenanläggning definieras i MB 11 kap 4 § som en anläggning som tillkommit 

genom en vattenverksamhet samt de manöveranordningar som tillhör anläggningen. En särskild 

vattenanläggning är en damm vilken definieras i MB 11 kap 4 § som en vattenanläggning som 

syftar till att dämma upp eller utestänga vatten eller annat material som är blandat med vatten. 

Begreppet vattenreglering definieras i MB 11 kap 5 § som en ändring av vattenföringen i ett 

vattendrag som görs till förmån för en annan vattenverksamhet.  

 

Vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel definieras i MB 11 kap 6 § och är ett 

samlingsbegrepp av de ovan nämnda begreppen i MB 11 kap. Begreppet infördes 1 januari år 

2019 i och med lag (2018:1407) om ändring i miljöbalken. Enligt paragrafen är en 

vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel en vattenverksamhet som innebär 

vattenreglering, vattenbortledning, vattenöverledning eller annan påverkan av vattenflödet och 

som antingen är avsedd för produktion av el eller som var avsedd för produktion av el när 

verksamheten påbörjades. Till en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel tillhör även 

andra vattenanläggningar som är tekniskt sammankopplade med varandra samt har ett miljö- 

och verksamhetsmässigt samband vilket följer av MB 11 kap 6 § andra stycket. I propositionen 

förtydligas det att begreppet vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel omfattar både 

det faktiska vattenkraftverket, vattenkraftsverksamheten samt dammar för exempelvis 

årsregleringar av vatten för dessa vattenkraftverk.31 Det kan alltså konstateras att exempelvis 

en älv, å eller bäck är ett vattenområde, en regleringsdamm faller in under begreppet damm och 

ett kraftverk faller in under begreppet vattenanläggning. Verksamheterna som bedrivs vid 

kraftverksdammar och kraftverk faller i sin tur in under begreppet vattenverksamheter för 

produktion av vattenkraftsel.  

 

 
31 Prop. 2017/18:243, s. 198.  
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1.5 Disposition 
Kapitel två består av en historisk bakgrund kring utbyggandet av vattenkraften i Sverige under 

första halvan av 1900-talet för att sätta in ämnet i sin kontext. I kapitlet  tas tillståndsprocesserna 

och fornminnenas roll i två fall upp, dels första utbyggnaden av Suorva regleringsdamm, dels 

utbyggnaden av Nämforsens kraftverk. I den historiska bakgrunden lyfts det även fram när 

vattenkraftsutbyggnadens hot mot fornminnen började uppmärksammas och hur 

fornminnesfrågorna då hanterades.  

 

I kapitel tre redogörs det för fornminnens lagskydd i dagens lagstiftning. Kapitlet inleds med 

ett kort avsnitt kring KML:s rättsutveckling och en beskrivning kring fornminnenas ställning 

som ett allmänt intresse. Därefter beskrivs fornminnenas lagskydd i dels KML, dels i MB samt 

hur dessa två lagar förhåller sig till varandra.  

 

Kapitel fyra beskriver lagregleringen kring vattenverksamheter med fokus på 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. I kapitlet utreds underhållsskyldighet och 

ansvar vid dammhaveri, förutsättningarna för att utkräva verksamhetsutövarens ansvar samt 

förutsättningarna för att ansöka om bygdeavgiftsmedel för skadade fornminnen. Vidare 

redogörs det för de nya kraven på moderna miljövillkor för vattenverksamheter för produktion 

av vattenkraftsel och vad som gäller för de kommande omprövningarna.  

 

Analyser görs kontinuerligt under utredningens gång och varje kapitel avslutas med en kortare 

sammanfattning. Det femte och avslutande kapitlet består av en slutdiskussion kring 

fornminnensskyddets utformning i dagens lagstiftning och huruvida den nuvarande 

lagstiftningen är förenlig med det allmänna intresset av att bevara kulturmiljöer.  

 

2 Fornminnena och vattenkraften – en historisk bakgrund  
2.1 Inledning  
I kapitlet redogörs det först för byggandet av regleringsdammen i Suorva under 1910-talet och 

hur fornlämningsfrågan hanterades i tillståndsprövningen för Suorvas första utbyggnad. 

Därefter redogörs det för när vattenkraftens hot mot fornlämningar började uppmärksammas 

och hur frågan därefter hanterades vid utbyggnaden av vattenkraften. Sedan redogörs det för 

hur fornminnesfrågan hanterades vid bygget av kraftstationen vid Nämforsen i början av 1940-

talet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av fornminnenas utrymme i 

vattenkraftsutbyggnadsprocesserna under början av 1900-talet.  
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2.2 Porjus, Suorva och det samiska kulturarvet  
Den 7 november år 1908 bad Kungl. Maj:t Vattenfallsstyrelsen32 att ta fram en utredning kring 

möjligheten att börja utvinna elektricitet för industri och järnvägsdrift i någon av de statligt 

ägda vattenfallen i Torne, Kalix och Luleå älvars vattensystem.33 Utredningen resulterade i att 

riksdagen år 1910 gav tillstånd för uppförande av en kraftstation vid Porjusfallen.34 Det blev 

startskottet för regleringen av Stora Luleälven.35 Efter riskdagens godkännande för kraftverket 

i Porjus fortsatte Vattenfallsstyrelsen att utreda möjligheterna att reglera Stora Luleälven och 

konstaterade att en reglering av Suorvajaure och närliggande sjöar, ca 90 km uppströms från 

Porjus kraftverk, skulle vara det mest förmånliga och resultatgivande alternativet för att kunna 

årsreglera älven.36 I en skrivelse från Vattenfallsstyrelsen till Kungl. Maj:t år 1917 redogjorde 

Vattenfallsstyrelsen för vad de kommit fram till genom sina utredningar och önskade få tillstånd 

för att påbörja bygget av Suorva regleringsdamm. Ett problem var dock att sjöarna och platsen 

för den planerade dammen var belägna inne i Stora Sjöfallets nationalpark. Regleringsdammen 

skulle innebära att stora markområden skulle hamna under vatten. Vattenfallsstyrelsen menade 

dock att ”[d]en materiella skada, som härav uppkommer, är givetvis ytterst ringa mot den nytta, 

som anläggningen medför […]”37. År 1919 beslutade urtima riksdagen att ur Stora Sjöfallets 

nationalpark bryta ut ett så stort sammanhängande område som skulle behövas för att 

genomföra byggnadsarbetena och uppdämningen.38  

 

Samma år, 1919, lämnade Vattenfallsstyrelsen in en ansökan till norrbygdens vattendomstol 

om att få påbörja bygget av regleringsdammen i Suorva. Vattendomstolen hemställde frågan 

till Kung. Maj:t som den 22 april 1921 beslutade att det inte fanns något hinder för företaget 

men att frågor rörande särskilda villkor skulle hemställas Kung. Maj:t samt att 

Vattenfallsstyrelsen var skyldiga att rätta sig efter eventuella framtida villkor. Därutöver 

framkommer det av beslutet att Vattenfallsstyrelsen blivit anbefallna att ” […] låta verkställa 

en allsidig undersökning ur naturvetenskaplig och etnografisk synpunkt av de områden, som 

 
32 Vattenfallsstyrelsen eller Kungl. Vattenfallsstyrelsen är idag Vattenfall, se Vattenfall 
[https://group.vattenfall.com/se/om-oss/vart-foretag/historia] hämtad 2019-11-26. 
33 Prop. 1910:119, s. 55–56.  
34 Prop. 1910:119, s. 36.  
35 Össbo, 2014, s. 75.  
36 Nilsson, 1972, s. 13; Össbo, 2014, s. 85. Anledningen till att en årsreglering önskades var dels för att kunna 

anpassa kraftproduktionen efter behov, dels för att kunna trygga en jämn tillrinning av vatten över hela året 
eftersom vattenmängden är störst på våren och sommaren men minskar under vintern, se Nilsson, 1972, s. 7.   

37 Prop. 1919:3 (urtima), s. 4.  
38 Prop. 1919:3 (urtima), s. 8–10.  
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förändras genom den i förevarande regleringsföretag ingående uppdämningen.”39 I 1918 års 

proposition rörande utbyggandet av Luleälven konstateras det att ”[u]tom de intressen, som 

sammanhänger med nationalparken, torde regleringen icke komma att förorsaka skada för 

enskilda eller allmänna intressen.”40 Åsikten verkar alltså ha varit att skador främst skulle kunna 

uppstå på området som utgjorde nationalpark.  

 

Vattenfallsstyrelsen ska härefter ha vänt sig till Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademin. 

Enligt Biörnstad ska Vitterhetsakademin dock redan ha fått reda på regleringsplanerna genom 

vattendomstolen som ville ge akademin möjlighet att yttra sig då det enligt vattendomstolen 

inte kunde uteslutas att regleringen skulle påverka de intressen som Vitterhetsakademin hade 

ansvar att bevaka enligt förordning (1867:71) angående forntida minnesmärkens fredande och 

bevarande.41 Biörnstad konstaterar vidare att något svar från akademien till vattendomstolen 

inte har hittats och att akademien troligtvis inte ville motsätta sig dammbygget, men önskade 

att vetenskapliga undersökningar skulle göras innan bygget påbörjades.42  

 

Vitterhetsakademin beslutade att Gustaf Hallström skulle ansvara för de kulturhistoriska 

undersökningarna. Hallström hade redan under tio års tid arbetat med arkeologiska och 

etnografiska undersökningar i de nordligaste delarna av Skandinavien och Ryssland och ansågs 

vara den med störst kunskap rörande norrländsk förhistoria. Undersökningarna genomfördes 

sommaren år 1922. Rapporterna från undersökningarna har inte återfunnits men Hallström lär 

inte ha hittat några förhistoriska boplatser.43  Enligt Biörnstad var ingreppet i nationalparken 

den största anledningen till att Vitterhetsakademin blev en del av Suorvabygget. 

Vitterhetsakademins möjlighet att yttra sig i vattendomstolen baserades på den då gällande 

1867 års förordning.44 I de studerade domarna som rör Suorvas första och andra reglering 

nämns inte några ytterligare krav på undersökningar eller hänsynstagande till fornminnen 

utöver Kung. Maj:ts beslut från år 1921.45  

 

 
39 Norrbygdens vattendomstol, Ans. D. 3/1919, Kung. Maj:ts beslut den 22 april 1921.  
40 Prop. 1918:315, s. 21.  
41 Angående 1867 års förordning se avsnitt 3.2.  
42 Biörnstad, 2006, s. 28–30.  
43 Biörnstad, 2006, s. 31. 
44 Biörnstad, 2006, s. 30–31.  
45 Se Norrbygdens vattendomstol, Ans. D. 3/1919, beslut ur protokoll 3–7 augusti 1921; Norrbygdens 

vattendomstol, Ans. D. 3/1919, utslag den 27 juni 1927; Norrbygdens vattendomstol, Ans. D. 40/1937, utslag 
den 17 maj 1939.  
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Förutom att området som Suorvas regleringsdamm skulle ta i anspråk utgjorde nationalpark var 

det även året-runt-marker för renskötseln.46 Det här togs visserligen upp under 

tillståndsprocessen men enligt Össbo visar de diskussioner som fördes i samband med 

utbyggnaden av regleringsdammen tydligt att den enda samiska aspekten som lades fram var 

utövandet av renskötseln och då med fokus på betesmarker, antal renar, båtplatser och flyttleder. 

Övriga perspektiv på hur dammen skulle påverka den samiska kulturen och samiska 

kulturmiljöer förringades.47  

 

2.3 Vattenkraftens hot mot kulturarvet börjar uppmärksammas  
När vattenkraften började byggas ut saknades större inventeringar och till viss del även kunskap 

rörande fornminnen kring de vattendrag som exploaterades. Visserligen var det känt att 

exempelvis stenåldersboplatser ofta fanns nära vattendrag och även att fångstmän hade följt 

vattendragen men någon större kartläggning över fornlämningar hade inte gjorts. De 

kulturvårdande instanserna hade inte heller resurser vid den här tiden för att göra några större 

inventeringar kring kraftverks- och dammbyggena. Under början av 1900-talet var det främst 

minde kraftverk som byggdes i mellersta och södra Sverige, kring dessa saknas dokumentation 

och troligtvis har många lämningar i dessa områden gått förlorade. När de större älvarna i 

Norrland började exploateras var Suorva-regleringen lite av ett undantag vad gäller 

kommunikation mellan Vitterhetsakademin och Vattenfallsstyrelsen. Visserligen fanns 

1867 års förordning där fornlämningsskyddet tydligt framgick och där det även fanns en 

skyldighet för offentliga arbetsföretag att informera Vitterhetskadademin i de fall en 

fornlämning riskerade beröras av de planerade projekten. Bestämmelserna i förordningen 

verkar dock inte, i vart fall rörande vattenkraften, ha följts särskilt noggrant.48 I början av 1930-

talet började dock de kulturminnesvårdande instanserna inse att utbyggnaden av vattenkraften 

utgjorde ett hot mot fornlämningar och kulturarvet.49 Detta till följd av att det under 1920- och 

30-talen hade gjorts några större studier och insamlingar som hade ökat kunskapen om boplatser 

kring de norrländska vattendragen. Vid den här tiden började därför länsmuseerna att på eget 

initiativ utföra arkeologiska inventeringar kring de planerade vattenkraftsutbyggnaderna.50 

 

 
46 Össbo, 2014, s. 85.  
47 Össbo, 2014, s. 92. Se även Norrbygdens vattendomstol, Ans. D. 3/1919, beslut ur protokoll 3–7 augusti 1921; 

Norrbygdens vattendomstol, Ans. D. 3/1919, utslag den 27 juni 1927. 
48 Biörnstad, 2006, s. 34–35.  
49 Biörnstad, 2001, s. 210.  
50 Biörnstad, 2001, s. 211.  
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Det finns några enskilda personer från den här tiden som bör nämnas. Eric Festin som var chef 

för länsmuseet i Östersund insåg i slutet av 1930-talet att regleringarna av Indalsälven hotade 

att förstöra viktiga spår från stenålderskulturen och den äldsta bebyggelsehistorien. Festin tog 

sådan strid för kulturarvets bevarande att chefen för Indalsälvens regleringsföring till slut tog 

kontakt med RAÄ och meddelade att regleringsföreningen var villig att betala så länge RAÄ 

tog över och utförde de arkeologiska undersökningarna som ansågs nödvändiga. Ett muntligt 

avtal ingicks mellan RAÄ och Indalsälvens regleringsförening. Avtalet innebar att 

regleringsföreningen stod för RAÄ:s kostnader för inventeringar och undersökningar, ett avtal 

som varade i flera år. RAÄ tog år 1942 över ansvaret för det som idag kallas för 

Norrlandsundersökningarna.51 Inventeringsarbetet fokuserade på att kartlägga boplatser vid 

sjöar och älvsstäder och arkeologerna arbetade systematiskt och började med tiden förstå 

boplatsernas läge och fördelning längs vattendragen. Landskapen kartlades även genom 

fotografering och hela tiden hölls en god kommunikation med regleringsföreningen.52  

 

2.4 Nämforsen, hällristningarna och det ”kultiverade kraftverket”  
Nämforsen ligger i Ångermanälven nära den plats där Ångermanälven och Fjällsjöälven flyter 

samman.53 Vid Nämforsen finns en samling av ca 2000 hällristningar och kring forsen har det 

hittats ytterligare ett stort antal fornlämningar, de äldsta från 6000 f.v.t. Troligtvis finns det 

även fler ännu oupptäckta lämningar i området vilket gör Nämforsen till ett av Sveriges och 

även Skandinaviens märkligaste fornlämningsområden.54 Men att hällristningsområdet skulle 

få finnas kvar var inte en självklarhet vid 1900-talets mitt.  

 

Under 1920-talet hade staten förvärvat de flesta vattenrätterna i Nämforsen. Efter några års 

planering presenterades under början av 1940-talet de första ritningarna för en kraftverksstation 

vid Nämforsen. Riksantikvarien Sigurd Curman fick på ryktesväg reda på Vattenfallsstyrelsens 

planer och tog därför kontakt med Vattenfallsstyrelsen angående detta. Curman fick ta del av 

ritningarna och konstaterade att den planerade utbyggnaden skulle innebära att stora delar av 

de hällristningsbeklädda klipporna kring forsen skulle förstöras. Vattenfallsstyrelsen menade 

dock att endast 15 % av ristningarna skulle förstöras och att de dessutom inte var av något större 

värde. Planerna mötte kritik, vissa ville att området kring Nämforsen skulle skyddas som 

 
51 Biörnstad, 2001, s. 211–212. 
52 Biörnstad, 2001, s. 212–213. 
53 Vattenfall, [https://powerplants.vattenfall.com/sv/namforsen] hämtad 2019-10-21. 
54 Bergvall och George, 2001, s. 4; Baudou, 2001, s. 7–9. 
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nationalpark medan RAÄ ansåg att hällristningarna och deras naturliga miljö måste bevaras 

men att det inte gick att motsätta sig hela kraftstationsbygget.  

 

RAÄ med Curman i spetsen började diskutera alternativa lösningar tillsammans med 

Vattenfallsstyrelsen vilket resulterade i en helt ny plan. Regleringsdammen skulle nu placeras 

uppströms och själva kraftverket skulle sprängas ned i berget invid dammen. Det konstaterades 

att den nya lösningen visserligen skulle bli dyrare än ursprungsplanen men den innebar även en 

rad fördelar. Exempelvis skulle hällristningsområdet bevaras och den nya placeringen innebar 

att kraftverket skulle bli mer gömt och bombsäkert.55 I samband med diskussionerna 

presenterade RAÄ även en kravlista med undersökningar, dokumentationer och skyddsåtgärder 

som skulle göras. Bland annat skulle hela området filmas, fornlämningar skulle grävas ut och 

RAÄ skulle även ha rätt att ge anvisningar om skyddsåtgärder för att minimera skadorna under 

själva byggnationen.56 I Regeringens proposition från år 1944 lyftes fornvårdsarbetet särskilt 

fram i samband med att investeringsanslaget för utbyggnaden diskuterades. I propositionen 

uttalar departementschefen att: ”Jag har ej heller något att erinra mot att, på sätt riksantikvarien 

ifrågasatt, av statens vattenfallsverks medel få bestridas skäliga kostnader för skyddsåtgärder 

samt vetenskapliga undersökningar och fornvårdsarbeten, vilka med anledning av 

kraftverksbygget kunna finnas påkallade med avseende på hällristningsområdet.”57 Enligt 

Biörnstad var det här uppmärksamhet och åtgärder utöver det vanliga vilket tydligt visar dels 

hur viktiga hällristningarna är, dels att principen om exploatörens konstadsansvar, som idag 

finns i KML, även var viktig redan då.58 Undersökningar och dokumentation vid Nämforsen 

utfördes med start från år 1944 och även här var det Gustaf Hallström som fick ansvaret för att 

organisera dessa.59  

 

Tillståndsprövningen av Nämforsen i vattendomstolen påbörjades år 1944 och följde ÄVL. 

Norrbygdens vattendomstol fick den 28 april 1944 in en ansökan av Vattenfallsstyrelsen 

angående anhållan om tillstånd för att uppföra ett kraftverk vid Nämforsen och att vid 

kraftverket utöva en dämning. Vattendomstolen hemställde frågan till Kung. Maj:t som den 6 

april 1945 fattade beslut om medgivande till att kraftverket skulle byggas. I deldomen från den 

30 april 1945 konstaterades att tillräckliga utredningar kring den planerade utbyggnaden inte 

 
55 Biörnstad, 2001, s. 213–216. 
56 Biörnstad, 2001, s. 218–219.  
57 Prop. 1944:93, s. 11.  
58 Biörnstad, 2001, s. 218–219. 
59 Biörnstad, 2001, s. 219. 
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fanns och att domstolen därför inte kunde fastställa några villkor. Detta till trots gav 

vattendomstolen ändå tillstånd för Vattenfallsstyrelsen att påbörja utbyggnaden, dock endast på 

land och under förutsättning att de skulle följa de framtida villkor som vattendomstolen skulle 

ställa upp. Någon dämning fick inte heller påbörjas.60 Den 31 augusti 1945 kom deldom 

nummer två. Då hade vattendomstolen låtit göra tillräckliga undersökningar och gav även 

tillstånd för Vattenfallsstyrelsen att påbörja utbyggnaden i vattnet och samtliga byggnader och 

anläggningar som godkändes i den första deldomen kunde nu börja byggas.61 Den 15 mars 1946 

kom vattendomstolens slutdom. I den regleras de ersättningar och skadelindrade åtgärder som 

Vattenfallsstyrelsen var skyldig att betala och utföra. Ersättningarna och åtgärderna rör bl.a. 

skogs- och jordbruket, flottningen, järnvägen, fisket samt privatpersoners fastigheter, 

byggnader och båtplatser som behövde flyttas. Även förlikningar tas upp i domen.62 Det alla 

tre domar har gemensamt är dock att hällristningarna och de fornminnesvårdande insatserna 

inte omnämns i någon av dem.63  

 

Biörnstad konstaterar att det avgörande för hällristningarnas bevarande och de 

kulturarvsvårdande insatserna som gjordes var engagemanget och det nära och goda samarbetet 

mellan Vattenfallsstyrelsen (och då framförallt Vattenfallsstyrelsens generaldirektör Waldemar 

Borgqvist) och Sigurd Curman. Curman förblev under flera år rådgivare åt Vattenfallsstyrelsen 

vid andra kraftverksbyggen.64 När Nämforsens kraftverksstation invigdes år 1947 höll Curman 

ett anförande som Biörnstad beskriver enligt följande: ”Han såg detta som en viktig etapp på 

vägen inte till det ideala kraftverket, som inte finns, men till det ”kultiverade kraftverket, den 

enda värdiga formen för kraftverk i kulturlandet Sverige”.”65 

 

 

 

 
60 Norrbygdens vattendomstol, Ans. D. 21/1944, deldom den 30 april 1945.  
61 Norrbygdens vattendomstol, Ans. D. 21/1944, deldom den 31 augusti 1945. 
62 Norrbygdens vattendomstol, Ans. D. 21/1944, dom den 15 mars 1946. 
63 Se Norrbygdens vattendomstol, Ans. D. 21/1944, deldom den 30 april 1945; Norrbygdens vattendomstol, Ans. 

D. 21/1944, deldom den 31 augusti 1945; Norrbygdens vattendomstol, Ans. D. 21/1944, dom den 15 mars 
1946. 

64 Biörnstad, 2001, s. 224–225. 
65 Biörnstad, 2001, s. 225. 
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2.5 Sammanfattning  

Att en vacker trakt förfulas är ju beklagligt, men när det sker för att hjälpa industrien i 

landet och därmed det allmänna välståndet, har man ingen rätt att sjunga några 

klagovisor.66 

 

Citatet, ett uttalande från Svenska Turistföreningen angående förslaget att bygga ut Älvkarlebys 

vattenfall som var ett populärt turistmål, är i sig en relativt bra sammanfattning av de allmänna 

åsikterna kring kraftverksutbygget i Sverige under första halvan av 1900-talet. Vattenkraften 

blev lösningen på den stora energifrågan som industrins och teknikens utveckling samt de två 

världskrigens påverkan på kolpriserna och världshandeln hade resulterat i. Många var positivt 

inställda till vattenkraftens utbyggnad och få motsatte sig den.  

 

Fornminnesfrågan var inte en naturlig del i vattenkraftstationernas eller regleringsdammarnas 

tillståndsprocesser, trots att fornminnena hade ett rättsligt skydd i 1867 års förordning. De få 

utredningar som gjordes var dessutom bitvis bristfälliga till följd av den kunskapsbrist som 

rådde rörande förhistoriska lämningar kring vattendragen. Efter att ha studerat litteratur som 

redogör för den svenska vattenkraftens historia går det tydligt att se att det var först runt 1940-

talet och i samband regleringen av Nämforsen som kulturbevarande frågor började lyftas in som 

en av samtliga parter accepterad del av exploateringen. När litteratur som redogör för 

korrespondensen mellan Vattenfallsstyrelsen och de kulturbevarande instanserna studerats och 

sedan jämförts med domarna från vattendomstolen kan det dock konstateras att det inte var 

genom juridiken och domstolsprocesserna som fornminnena fick sitt faktiska skydd i samband 

med kraftverksutbyggnaderna. Det var genom frivilligt ingångna avtal mellan de 

kulturbervarande instanserna och vattenkraftsexploatörerna, och detta tack vare en handfull 

eldsjälar, som fornminnena bevarades.  

 

3 Fornminnesskyddets utveckling och dagens lagstiftning 
3.1 Inledning 
I det här kapitlet redogörs det först för fornminnesskyddets rättsutveckling i Sverige samt 

allmänintresset i att bevara kulturmiljöer och därigenom även fornminnen. Därefter redogörs 

det för fornminnesskyddet i KML 1–2 kap samt huruvida ansvar kan utkrävas av 

verksamhetsutövare för vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel enligt 

 
66 Dagens Nyheter den 29 december 1910, s. 1.  
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ansvarsbestämmelserna i KML 2 kap. Det redogörs även för kulturmiljöns skydd och 

därigenom även fornminnesskyddet i MB 1, 2, 3, 4 och 7 kap. Därefter förklaras förhållandet 

mellan KML och MB innan det slutligen görs en sammanfattning av kapitlet.   

 

3.2 Fornminnesskyddets rättsutveckling i Sverige 
I Sverige har fornlämningar skyddats genom rättsliga föreskrifter sedan 1600-talet. 

Fornlämningar haft ett legalskydd sedan år 1666 då Placat och påbudh om gamble monumenter 

och antiquiteter, en av världens äldsta kulturminneslagar, trädde ikraft.67 Plakatet innebar att 

det inte var tillåtet att ändra eller skada de i plakatet angiva lämningarna. Lämningar på krono- 

och skattejord skulle dessutom anses tillhöra kronan. Enligt Adlercreutz kan plakatet anses 

utgöra grunden för synen på fornlämningar som ett fastighetsrättsligt servitut till förmån för det 

allmänna.68 Även fornfynd reglerades redan under den här tiden. Enligt 1684 års Kongl. May:tz 

placat, angående allehanda gammalt hittemynt, och fynd, uthi guld, sölff, koppar och metall-

käril, sampt andra rare stycker, som myckit upfines och undandöllies skulle mynt, fynd av 

ädelmetaller och andra märkliga föremål som hittades och inte hade någon ägare anmälas och 

till två tredjedelar tillfalla kronan och en tredjedel fick upphittaren själv behålla.69  

 

Under 1700-talet förblev reglerna kring fornminnen relativt oförändrade, den som hittade 

ädelmetallfynd fick högre ersättning och bestämmelserna straffsanktionerades. År 1828 skedde 

några större förändringar genom Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående forntida 

Minnesmärkens fredande och bewarande. Listan av skyddade lämningar utökades och det 

tillkom även en möjlighet för markägare att med tillstånd ta bort lämningar om de hindrade 

bebyggelse eller jordbruk. Om markägaren inte fick tillstånd kunde denne få ersättning för 

förlust eller annan olägenhet.70 År 1867 kom en ny förordning, förordning (1867:71) angående 

forntida minnesmärkens fredande och bevarande, som bland annat gav Vitterhetsakademin rätt 

att undersöka och dokumentera lämningar som skulle tas bort samt utökade listan över 

lämningar som skulle skyddas och lade även till ett ålders- och ett övergivenhetskriterium för 

lämningarna.71 Förordningen ändrades två gånger under slutet av 1800-talet.72 Genom 

 
67 Endast romarna lär ska ha varit före, se RAÄ, [https://www.raa.se/2016/11/placat-och-pabudh-om-gamble-
monumenter-och-antiquiteter-350-ar/] hämtad 2019-12-09; Adlercreutz, 2001, s. 28.  
68 Adlercreutz, 2001, s. 28.  
69 Adlercreutz, 2001, s. 28; SOU 1922:11, s 7.  
70 Adlercreutz, 2001, s. 28–29. 
71 Adlercreutz, 2001, s. 29; SOU 2012:37, s. 159.   
72 Dels genom (SFS 1873:42), dels genom (SFS 1886:19). 
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ändringarna försvann hembudsplikten för fornfynd i brons och listan över skyddade 

fornlämningar utökades.73  

 

Härefter stagnerade rättsutvecklingen vad gäller skyddet för fornlämningar under ett antal 

årtionden. Några nämnvärda ändringar rörande fornminnesskyddet genomfördes inte förrän på 

1940-talet då lag (1942:350) om fornminnen (FML) infördes. Fornvårdsminneskommittén hade 

visserligen under 1920-talet lagt fram ett förslag till en lag angående kulturminnesvård, detta 

förslag lämnades dock utan hänseende.74 År 1989 kom lag (1988:950) om kulturminnen som 

år 2014 ändrade namn till kulturmiljölagen och är alltså den lag som gäller än idag. KML ersatte 

ett flertal olika lagar och författningar däribland FML, lag (1960:690) om byggnadsminnen 

samt lag (1985:1104) om skydd för utförsel av vissa kulturföremål. Fornminnesskyddet fördes 

in i ett eget kapitel istället för att, som tidigare, utgöra en egen lag eller förordning.  

 

Sammanfattningsvis har fornminnesskyddet en lång historia i Sverige. Ett gemensamt drag för 

fornminnesskyddets utveckling är att antalet skyddsvärda föremål och lämningar med tiden har 

ökat. Likaså har den enskildes rätt till ersättning för hittade fornminnen och rätt att ta bort 

oönskade fornlämningar även ökat med tiden.  

 

3.3 Kulturmiljön – ett allmänintresse 
Kulturarvsskyddet och fornminnesskyddet brukar i de flesta nationella skyddslagstiftningarna 

motiveras med att det utgör ett allmänintresse.75 Den svenska kulturmiljölagstiftningen är inget 

undantag. Hela KML inleds med meningen: ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och 

vårda kulturmiljön.”76 Att bruka och bevara kulturarvet har även länge varit ett nationellt mål 

för kulturpolitiken.77 Att skydda och vårda fornminnen är inte heller någon ny företeelse, som 

konstaterats i avsnitt 3.2 har fornlämningar skyddats sedan 1666 års plakat och har sedan dess 

ansetts ha ett värde för det allmänna.78 

 

Någon tydlig definition av vad som ingår i detta allmänintresse framgår inte i lagtext, däremot 

tas kulturmiljöns och kulturarvets värden och betydelse upp i många olika förarbeten till KML, 

 
73 Adlercreutz, 2001, s. 29.   
74 Adlercreutz, 2001, s. 29.   
75 Müller, 1998, s. 400.  
76 KML 1 kap 1 § första meningen.  
77 Prop. 1998/99:114, s. 20; prop. 2009/10:3 s. 25.  
78 Adlercreutz, 2001, s. 28.  
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MB och i doktrin. I proposition 2012/13:96 uttalas att kulturmiljön utgör en av grundvalarna i 

ett hållbart samhällsbygge. Det är något som vi alla är delaktiga i att skapa, här och nu, och det 

kan även ge oss en möjlighet att förstå och relatera till vår egen existens i tid och rum eftersom 

olika kulturmiljöer speglar samhällets historiska utveckling.79  

 

I SOU 2012:37 har kulturmiljöns värde förklarats utifrån två perspektiv, dels kunskapsvärdet, 

dels upplevelsevärdet. Kunskapsvärdet utgör den vetenskapliga delen, alltså dokumentationen 

av och den kunskap som kulturmiljön kan bidra med för att, enskilt eller tillsammans med andra 

källor, ge en förståelse av historien. Upplevelsevärdet består av de mer känslomässiga och 

sociala värdena en kulturmiljö kan ha. Exempelvis att människor känner en viss anknytning till 

området och dess historia eller visar en förståelse för att kulturmiljön kan ha ett värde för andra 

personer eller för framtida generationer. I upplevelsevärdet kan även ekonomiska och turistiska 

värden inkluderas.80 Kulturturismen är även något som lyfts fram som ett exempel på hur 

kulturarvet bidrar till ekonomisk tillväxt och regional utveckling.81 

 

I doktrin har kulturarvet beskrivits som något som bidrar till och tillgängliggör olika länders 

historia och utgör en grund för lärande, kultur och identitet och kan även bidra till kunskap och 

förståelse till andra folk och deras kulturer. Ett tillgängligt kulturarv berikar även människors 

liv och utgör ibland också en del av människors vardag.82 Ett likande synsätt beskrivs i 

proposition 2016/17:116 där vikten av kulturarvsarbetet lyfts fram eftersom ”[k]ulturarvet bär 

kollektiva minnen och utgör en outtömlig resurs för bildning, kunskap och konstnärliga 

upplevelser.”83 Vidare har det framförts i 2012-års budgetproposition att ”[e]tt levande och 

tillgängligt kulturarv är viktigt för att vi ska kunna förstå vår samtid och vårt ursprung. 

Kulturarvet ger oss perspektiv på samhället och dess utveckling och våra liv.”84  

 

Enligt Müller skyddar kulturegendomsskyddet inte bara faktiska föremål utan även människor. 

Müller menar att det går att dra paralleller mellan kulturegendomsskyddet och skyddet för 

mänskliga rättigheter. I områden där mänskliga rättigheter inte respekteras skyddas heller i 

 
79 Prop. 2012/13:96 s. 36. 
80 SOU 2012:37, s. 79–80. 
81 Prop. 2016/17:116, s. 54.  
82 Müller, 1998, s. 405.  
83 Prop. 2016/17:116, s. 62. 
84 Prop. 2011/12:1, Utgiftsområde 17, s. 20.   
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regel inte kulturföremål och att förstöra kulturföremål innebär inte sällan även en attack på 

kulturen och den kulturella identiteten.85 

 

3.4 Fornminnesskyddet och bevarandeansvaret i kulturmiljölagen 

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 undviks eller begränsas. 
 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.86 

 

Detta utgör lydelsen i KML 1 kap 1 § och är därmed hela inledningen till KML. Av 

bestämmelsen framgår att det är upp till var och en att skydda och vårda kulturmiljön och att 

det är viktigt att den skyddas. Paragrafen utgör en så kallad målparagraf. Målet, eller syftet, 

med hela KML är att nuvarande och kommande generationer ska få tillgång till en mångfald av 

kulturmiljöer vilket framgår av paragrafens tredje stycke.  

 

Av paragrafens andra stycke framgår det att alla delar ansvaret för kulturmiljöns bevarande. 

Adlercreutz menar dock att alla kan delas in i fyra grupper som särskilt ansvarar för 

kulturmiljöns bevarande; markägare/markanvändare, kommuner, museer och statliga 

myndigheter.87 Enligt förarbetena till KML 1 kap 1 § är det staten som ytterst ansvarar för 

kulturmiljövården.88  

 

Markägares och markanvändares ansvar framkommer i bestämmelserna i KML 2 kap, bland 

annat av undersökningsskyldigheten. Kommunernas ansvar framkommer främst genom 

plan- och bygglag (2010:900). Museernas ansvar framkommer bland annat av 

förordning (2014:1079) med instruktion för statens historiska museer.89 De statliga 

myndigheternas ansvar framkommer framförallt av KML 1 kap 2 §. Enligt paragrafen är det 

länsstyrelsen som ansvarar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet medan RAÄ har 

överinseende över kulturmiljöarbetet i hela landet. RAÄ kan även överklaga beslut som har 

fattats av domstol eller annan myndighet enligt KML 1–5 kap. Enligt propositionen till 

 
85 Müller, 1998, s. 405.  
86 KML 1 kap. 1 §.  
87 Adlercreutz, 2001, s. 217.  
88 Prop. 1987/88:104, s. 33.  
89 Se Adlercreutz, 2001, s. 217. 
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paragrafens införande är RAÄ inte någon överinstans till länsstyrelserna utan deras makt att 

utöva tillsyn begränsar sig till en generell rätt att överklaga beslut som domstol och annan 

myndighet fattat enligt lagen, det här har sedermera begränsats till KML 1–5 kap.90 Enligt 

kulturmiljöförordning (1988:1188) (KMF) 3 § ska länsstyrelsen alltid bifoga en kopia till RAÄ 

på beslut som länsstyrelsen fattat enligt KML. Av KMF följer även fler bestämmelser rörande 

kommunikation och samråd mellan länsstyrelse, RAÄ och kommun.  

 

3.4.1 Skyddet för fornlämningar 
Enligt KML 2 kap 1 § första stycket är fornlämningar skyddade enligt KML. Det innebär att en 

fornlämning har ett direkt skydd till följd av lagen, något särskilt myndighetsbeslut behövs inte 

för att skydda en fornlämning.91 Bestämmelsen syftar till att skydda fornlämningar från alla 

former av ingrepp, även vetenskapliga undersökningar som enligt FML:s första proposition bör 

bedrivas restriktivt.92 Vad fornlämningarna är skyddade mot framkommer av KML 2 kap 6 §. 

Det är enligt paragrafen förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 

genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Det här utgör 

alltså det direkta lagskydd som KML 2 kap 1 § syftar till och som gäller för samtliga 

fornlämningar.  

 

Fornlämningsskyddet innebär att den som planerar att genomföra ett så kallat arbetsföretag i 

god tid innan påbörjandet av arbetet bör inhämta information från länsstyrelsen om någon 

fornlämning kan beröras av det planerade arbetet. Om så är fallet ska den som planerar utföra 

arbetet snarast samråda med länsstyrelsen. Den här undersöknings- och samrådsskyldigheten 

är lagstadgad och framkommer av KML 2 kap 10 § första stycket. I förarbetena till paragrafen 

förtydligas det att undersökningsskyldigheten endast syftar till att undersöka om det finns några 

kända fornlämningar som kan beröras av det planerade arbetet, det finns alltså inte något ansvar 

att i det här läget göra någon förebyggande arkeologisk utredning.93 Med kända fornlämningar 

avses fornlämningar som länsstyrelsen eller RAÄ känner till.94  

 

 
90 Prop. 1987/88:104, s. 71.  
91 Prop. 1987/88:104, s. 72. 
92 Prop. 1942:8 s. 44; Adlercreutz, 2001, s. 223.  
93 Prop. 1987/88:104, s. 77. 
94 Prop. 1987/88:104, s. 77; Adlercreutz, 2001, s. 80.  
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Begreppet arbetsföretag definieras inte i KML eller i propositionerna till lagen. Det 

framkommer inte heller i FML eller dess förarbeten.95 I praxis och doktrin rörande KML 

förklaras inte heller vad begreppet arbetsföretag innefattar. Begreppet används genomgående 

och på ett sätt som gör att det snarast framstår som ett allmänt vedertaget begrepp då dess 

innebörd inte diskuteras varken i förarbetena, praxis eller doktrin som rör KML. Arbetsföretag 

användes även som begrepp i miljölagstiftningen redan i naturskyddslagen (1952:688) men inte 

heller där förklaras begreppet. I en kommentar till den efterföljande naturvårdslagen 

(1964:822), en av de lagar MB ersatt, framstår det som att begreppet innefattar allt som innebär 

en förändring av naturmiljön. Som exempel nämns dräneringar, upptagande av ledningsgator, 

anläggning av murar, sportanläggningar, tippning av schaktmassor m.m.96 Det här stöds även 

av ett allmänt råd från Naturvårdsverket där arbetsföretag förklaras såhär: ”Någon entydig 

definition på vad som avses med arbetsföretag finns inte. Ett arbetsföretag i naturvårdslagens 

mening kan dock definieras som en verksamhet eller åtgärd som förutsätter användning av mark 

eller vatten.”97 Enligt propositionen till MB innefattar MB:s verksamhetsbegrepp även 

begreppet arbetsföretag.98 Om allt detta läses samman med förarbetena till KML och de 

exempel på arbetsföretag som lyfts fram där synes ett arbetsföretag i KML:s mening vara ett 

samlingsbegrepp för allt som människan gör som kan leda till en förändring av naturmiljön och 

därigenom potentiellt påverka kulturmiljön. Alltså allt från utgrävningar, nedgrävningar av 

ledningar, plöjningsarbete och skogsbruk till byggande av alla typer av vattenanläggningar. I 

KML 2 kap 11 § första stycket räknas dessutom större vattenverksamheter upp som exempel 

på arbetsföretag. Det kan alltså konstateras att vattenverksamheter faller in under begreppet 

arbetsföretag även om begreppets exakta innebörd inte är helt tydligt.  

 

I de fall det konstateras att en fornlämning finns i området för ett planerat arbetsföretag måste 

den som planerar att utföra arbetsföretaget samråda med länsstyrelsen enligt 

KML 2 kap 10 § första stycket. Om den ansvariga efter samråd fortsättningsvis planerar utföra 

arbetsföretaget inom samma område och det konstateras att en fornlämning kommer påverkas 

måste den ansvarige söka tillstånd av länsstyrelsen för att få ändra eller ta bort fornlämningen, 

vilket följer av KML 2 kap 12 § första stycket. Enligt paragrafens andra stycke ska länsstyrelsen 

göra en intresseavvägning mellan å ena sidan utförandet av arbetsföretaget, å andra sidan 

 
95 Se prop. 1942 nr. 8. 
96 Se Jonzon, Delin och Bengtsson, 1988, s. 176–178. 
97 Naturvårdsverket, allmänna råd 95:4, s. 16.  
98 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 150. 
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bevarandet av fornlämningen. Enligt propositionen får tillstånd endast ges om ” […] 

exploateringsintresset väsentligt väger över bevarandeintresset […]”99.  

 

 Enligt KML 2 kap 13 § kan länsstyrelsen villkora ett tillstånd enligt KML 2 kap 12 § genom 

att ställa ett krav på att en arkeologisk undersökning ska göras för att dokumentera 

fornlämningen och ta tillvara på eventuella föremål som kan finnas på platsen alternativt ställa 

skäliga krav på åtgärder för att bevara fornlämningen. Enligt samma paragraf tredje stycket kan 

länsstyrelsen även besluta att en arkeologisk förundersökning ska göras innan de fattar ett beslut 

om tillstånd enligt KML 2 kap 12 §. Som huvudregel ska den som utför arbetsföretaget stå för 

kostnaderna för den arkeologiska undersökningen eller den arkeologiska förundersökningen 

vilket framkommer av KML 2 kap 14 §, några undantag finns dock angivna i paragrafen. 

Exempelvis behöver företagaren inte stå för kostnader som hänför sig till tidigare okända 

fornlämningar vilket enligt propositionen innebär fornlämningar som tidigare inte varit kända 

av antikvariska myndigheter eller av allmänheten på orten. De fornlämningar som hittats genom 

en arkeologisk utredning enligt KML 2 kap 11 § anses dock inte vara okända.100 

 

Om det inte finns någon känd fornlämning på området men det är fråga om ett större 

arbetsföretag, exempelvis ett järnvägsbygge, en större vattenverksamhet eller anläggande av 

en energiförsörjningsanläggning, kan länsstyrelsen kräva att en arkeologisk utredning görs 

enligt KML 2 kap 11 §. Även denna utredning sker på bekostnad av den som planerar att utföra 

arbetsföretaget, vilket framkommer av samma paragraf.  Enligt förarbetena ska bestämmelsen 

inte gälla åtgärder som kan anses falla in under pågående markanvändning inom exempelvis 

jord- och skogsbruket.101 Det här framkommer visserligen bara i propositionen och inte i själva 

lagtexten. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har dock fastslagit i mål HFD 2016 ref 48 att 

länsstyrelsen inte kan kräva en arkeologisk utredning enligt KML 2 kap 11 § om arbetsföretaget 

faller innanför ramen för en pågående markanvändning.102  

 

HFD 2016 ref 48 rör ett skogsbolag som planerade att anlägga en skogsbilväg. Länsstyrelsen 

beslutade att en arkeologisk utredning enligt KML 2 kap 11 § skulle göras på skogsbolagets 

bekostnad då det inte kunde uteslutas att någon tidigare okänd fornlämning skulle påverkas av 

 
99 Prop. 1987/88:104, s. 79.  
100 Prop. 1987/88:104, s. 81. 
101 Prop. 1987/88:104, s. 78. 
102 HFD 2016 ref 48.  
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arbetsföretaget. Skogsbolaget överklagade länsstyrelsens beslut då bolaget ansåg att 

anläggandet av vägen var en åtgärd som faller inom ramen för en pågående markanvändning 

vid skogsbruk. Både förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg att anläggandet av 

skogsbilvägen föll utanför ramen för en pågående markanvändning och att länsstyrelsen hade 

fog för sitt beslut om en arkeologisk utredning. I domskälen till HFD:s avgörande konstateras 

det att propositionen till KML 2 kap 11 § undantar åtgärder som sker inom ramen för pågående 

markanvändning men att förarbeten till KML inte ger uttryck för vad som utgör en pågående 

markanvändning.  Vägledning söks därför i förarbetena till MB där det framgår att begreppet 

ska tillämpas relativt generöst och innefattar naturlig och normal rationalisering. En bedömning 

ska göras i varje enskilt fall angående vad som framstår som en naturlig fortsättning av den 

pågående markanvändningen och samhällets syn på lämpliga rationaliserings- och 

brukningsmetoder ska bl.a. vägas in i bedömningen. Om det däremot finns en generell 

tillståndsplikt för åtgärden kan utgångspunkten vara att åtgärden faller utanför ramen för en 

pågående markanvändning. Vidare konstateras det i domskälen att den aktuella skogsbilvägen 

skulle användas dels vid gallring, dels vid transport av virke och att sådana vägar får anses vara 

en naturlig del av ett rationellt skogsbruk. Den aktuella vägen var dessutom inte 

tillståndspliktig. HFD fastslog därmed att det rörde sig om en naturlig fortsättning av det på 

fastigheten bedrivna skogsbruket och att anläggandet av skogsbilvägen därför föll inom ramen 

för den pågående markanvändningen. KML 2 kap 11 § var därför inte tillämplig. Ett justitieråd 

var skiljaktig och ansåg att hänsyn måste tas till de olika lagarnas syften och att pågående 

markanvändning inte har en entydig definition. Justitierådet menade att eftersom KML syftar 

till att skydda kulturhistoriska värden, bl.a. fornlämningar, bör begreppet pågående 

markanvändning tolkas utifrån KML:s syfte och inte utifrån MB:s syfte eller utifrån 

skogsindustrins intresse. Enligt det skiljaktiga justitierådet bör därför pågående 

markanvändning enligt KML 2 kap 11 § tolkas så att anläggandet av en skogsbilväg inte utgör 

en del av det pågående skogsbruket.103 

 

Motiven bakom KML 2 kap 11 § är att det vid markexploateringar över större geografiska 

områden ofta har påträffats tidigare okända fornlämningar framförallt när dessa exploateringar 

skett vid centralbygder och i älvdalar. Tidigare fanns det även en praxis där exploatören 

frivilligt tog på sig kostnader för att kulturvårdande instanser i förväg skulle undersöka 

förekomsten av eventuella fornlämningar i exploateringsområdet. Detta ansågs vara en 

 
103 HFD 2016 ref. 48.  
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indikation på att förfarandet var fördelaktigt och att exploatören skulle stå för kostnaderna lär 

inte ha ifrågasatts. Dessutom fanns en motsvarande bestämmelse i 

vattenlag (1983:291) (VL) 11 kap 10 §.104 Här kan paralleller dras mellan motivförklaringen 

till KML 2 kap 11 § och utbyggnaden av Indalsälven och Nämforsen där kraftverksbolagen tog 

på sig kostnaderna för de arkeologiska undersökningarna och dokumentationerna.105 

 

Om det inte rör sig om ett större arbetsföretag och ingen känd fornlämning finns i området kan 

arbetet påbörjas men om en fornlämning dyker upp under arbetets gång gäller 

KML 2 kap 10 § andra stycket. Då ska alltså arbetet avbrytas direkt och den som är ansvarig 

för arbetsföretaget ska genast anmäla fornlämningsförekomsten till länsstyrelsen.  

 

Det kan konstateras att de ovan redogjorda paragraferna främst riktar sig till de fall då nya 

arbetsföretag planeras eller i vart fall relativt nyligen har påbörjats. När det kommer till 

fornminnen som skadats eller riskeras att skadas till följd av befintliga vattenverksamheter för 

produktion av vattenkraftsel har dessa verksamheter i många fall redan pågått under flera 

årtionden. Det är alltså försent att i god tid innan arbetsföretagets påbörjan inhämta information 

om eventuella fornminnesförekomster enligt KML 2 kap 10 §. Verksamheten skulle eventuellt 

kunna avbrytas enligt KML 2 kap 10 § men det förutsätter att verksamhetsutövaren är medveten 

om att en fornlämning skadats eller riskerar att skadas. Då det i många fall rör sig om tidigare 

okända fornlämningar och stora geografiska områden som påverkas av 

vattenkraftsverksamheten är det inte säkert att en skadad fornlämning ens uppmärksammas.  

 

Det kan även konstateras att det troligtvis är försent för länsstyrelsen att besluta att en 

arkeologisk utredning ska göras enligt KML 2 kap 11 §. Större vattenverksamheter omfattas 

visserligen enligt ordalydelsen, men paragrafen riktar sig till ännu ej påbörjade arbetsföretag. 

En redan pågående verksamhet lär dessutom falla innanför ramen för den pågående 

markanvändningen och därmed har HFD fastslagit att det inte går att besluta om en arkeologisk 

utredning.106 

 

Verksamhetsutövaren kan ansöka om tillstånd av länsstyrelsen enligt KML 2 kap 12 § för att 

rubba, ta bort eller skada de fornlämningar som hotas av vattenverksamheten. Om tillstånd söks 

 
104 Prop. 1987/88:104, s. 39–40; SOU 1985:13, s. 149–150.  
105 Se avsnitt 2.3 och 2.4.  
106 Visserligen var ett justitieråd skiljaktigt men domslutet står dock fast, se HFD 2016 ref. 48.  
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kan länsstyrelsen enligt KML 2 kap 13 § kräva, om det är skäligt, att det ska göras en 

arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen och tillvarata fornfynd eller att 

särskilda skyddsåtgärder ska vidtas. Innan en prövning görs enligt KML 2 kap 12 § kan 

länsstyrelsen även besluta att en arkeologisk förundersökning ska göras, dels för att få fram ett 

relevant underlag att fatta beslut på, dels för att bedöma behovet av en arkeologisk 

undersökning vilket framkommer av KML 2 kap 13 §. Det här förutsätter dock att 

verksamhetsutövaren har tagit reda på att det finns fornlämningar som riskerar att skadas av 

vattenverksamheten för produktion av vattenkraftsel och att verksamhetsutövaren faktiskt i 

dessa fall söker tillstånd.  

 

Det finns inga fall där dessa frågor har prövats i samband med pågående 

vattenregleringsverksamheter vilket gör att rättsläget är oklart. Det gemensamma för 

paragraferna i KML 2 kap 10 § första stycket och 11–13 §§ är att de är utformade för de 

situationer där arbetsföretaget ännu inte har påbörjats eller när arbetsföretaget nyligen påbörjats 

vilket gör att paragraferna utgör relativt trubbiga verktyg när situationen är den att 

fornlämningar skadats eller riskerar att skadas av äldre, sedan länge, pågående verksamheter. 

Det kan dock konstateras att förbudet att rubba, ta bort eller på annat sätt ändra eller skada en 

fornlämning i KML 2 kap 6 § endast har ett undantag och det är när tillstånd getts enligt 

KML 2 kap. Det är alltså, även för äldre vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel, 

förbjudet att skada dessa fornlämningar.  

 

3.4.2 Skyddet för fornfynd 
Enligt KML 2 kap 4 § tillfaller fornfynd som hittas i närheten av och har samband med en 

fornlämning staten. Lösa fornfynd som hittas under andra omständigheter tillfaller upphittaren. 

Upphittaren är dock skyldig att erbjuda staten att, mot betalning, få lösa in fornfyndet förutsatt 

att fornfyndet antingen helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering 

med koppar alternativt består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda 

tillsammans. Fornfynd som staten ska erbjudas att lösa in ska enligt KML 2 kap 5 § snarast 

anmälas till länsstyrelsen eller polismyndigheten. Upphittaren ska även kunna klargöra för när 

och hur fornfyndet hittades. Enligt KML 2 kap 16 § tredje stycket är det RAÄ som prövar 

frågan om inlösen av fornfynd.  
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Det kan konstateras att fornfynden inte har samma direkta skydd som fornlämningar. I 

KML 2 kap regleras endast vem ett upphittat fornfynd ska tillfalla och hur upphittaren ska gå 

till väga efter att denne hittat ett fornfynd. 

 

3.4.3 Fornminnesbrott  
I KML 2 kap 21 § regleras fornminnesbrott. Om någon, uppsåtligen eller av oaktsamhet, utan 

tillstånd tar bort, ändrar eller skadar en fornlämning kan denna dömas för fornminnesbrott. 

Likaså kan den som, uppsåtligen eller av oaktsamhet, tillägnar sig, gömmer eller skadar ett 

fornfynd som enligt KML 2 kap 4 § ska tillfalla staten dömas för fornminnesbrott. Den som 

ändrar eller skadar en fornlämning kan även dömas att utge skadestånd då en skada på en 

fornlämning ses som en sakskada, vilket gör skadeståndslag (1972:207) (SkL) tillämplig. Den 

som skadar eller förändrar en fornlämning kan även bli skyldig att bekosta besiktning, 

reparation och övriga kostnader för att undersöka och eventuellt återställa fornlämningen.107 

 

HD har prövat ett fall rörande fornminnesbrott, NJA 1993 s. 753. Rättsfallet rör en man som 

skulle underlätta framkomligheten på en väg genom att röja sly längs vägkanten med hjälp av 

en lastmaskin med skopa. Under röjningsarbetet stötte mannen på en stenhög som han antog 

var rester efter äldre verksamheter i området varpå mannen flyttade en del av högen. Stenhögen 

var dock en grav från 200–300-talet e.v.t. och talan väcktes för brott mot KML genom att 

mannen utan tillstånd och av oaktsamhet hade rubbat fornlämningen och därigenom skadat den. 

RAÄ yrkade att mannen skulle utge nästan 70 000 kr i skadestånd. Tingsrätten friade mannen 

medan hovrätten fann det uppenbart att mannen förfarit oaktsamt när graven skadades. 

Hovrätten hänvisade till bestämmelsen om skyldigheten att undersöka eventuell 

fornlämningsförekomst samt skyldigheten att samråda med länsstyrelsen i de fall en 

fornlämning kan befaras skadas av arbetsföretaget. Till följd av oaktsamheten och skadan på 

fornlämningen dömdes mannen till böter. Därefter prövades skadeståndsfrågan. Eftersom 

graven var så pass skadad att den inte gick att återställa hade en utgrävning och dokumentation 

av hela graven behövts göras. Hovrätten konstaterade att SkL var tillämplig och att mannen 

hade gjort sig skyldig till brott genom att oaktsamt ha skadat fornlämningen och till följd av det 

dömdes mannen att utge de nästan 70 000 kr i skadestånd till RAÄ. HD gav endast 

prövningstillstånd i frågan om skadeståndet då det inte fanns anledning att pröva själva 

ansvarsfrågan. Även HD ansåg att mannen skulle utge skadeståndet på nästan 70 000 kr. HD 

 
107 Prop. 1987/88:104, s. 44. Se även NJA 1993 s. 753. 
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konstaterade att: ”Om en markägare åsidosätter lagstiftningen och utan tillstånd gör ingrepp i 

en fast fornlämning, får han anses orsaka en sakskada, för vilken Riksantikvarieämbetet såsom 

företrädare för kulturminnesvården har rätt till ersättning.”108  

 

Ytterligare en ansvarsbestämmelse finns i KML 2 kap 21 a §. Enligt paragrafen ska den som, 

uppsåtligen eller av oaktsamhet, inte anmäler ett fornfynd enligt KML 2 kap 5 § eller som inte 

anmäler en fornlämning enligt KML 2 kap 10 § andra stycket dömas till böter eller fängelse i 

högst sex månader. 

 

Att på grund av den erosion som uppstår av en vattenverksamhet för produktion av 

vattenkraftsel skada en fornlämning hade eventuellt kunnat utgöra ett fornminnesbrott. Många 

av de äldre vattenverksamheterna för produktion av vattenkraftsel har visserligen tillstånd, men 

dock enligt MB eller äldre vattenlagar som MB ersatt. Sett till de fall som det redogörs för i 

uppsatsens andra kapitel samt fornminnesskyddets utveckling i tillståndsprocesserna under 

1900-talets första hälft har i många fall fornminnesfrågan inte varit en del av prövningen. 

Eftersom fornminnesfrågan dessutom främst behandlades genom avtal mellan de 

kulturmiljövårdande instanserna och verksamhetsutövarna har, med största sannolikhet, de 

äldre vattenverksamheterna för produktion av vattenkraftsel inte några tillstånd enligt KML 

eller äldre skyddslagar eller föreskrifter.  

 

Det som skiljer fallet i NJA 1993 s. 753 från ett fall där en fornlämning med tiden eroderas 

sönder på grund av en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel är att det i det 

sistnämnda fallet är svårt att fastställa när skadan uppstod. Fornminnesbrott av normalgraden, 

KML 2 kap 21 § första stycket, preskriberas efter två år och grovt fornminnesbrott, 

KML 2 kap 21 § andra stycket, preskriberas efter tio år, vilket följer av preskriptionsreglerna i 

brottsbalk 35 kap 1 §. Enligt brottsbalk 35 kap 4 § ska preskriptionstiden räknas från den dag 

brottet begicks, vilket är lätt att fastställa när någon från en dag till en annan har grävt sönder 

en fornlämning men inte när en fornlämning sakta eroderas sönder till följd av en sedan flera 

år pågående verksamhet. Enligt Adlercreutz är utgångspunkten att alla brott förr eller senare 

preskriberas.109 Det skulle troligtvis inte gå att argumentera för att erosionsproblematiken skulle 

vara ett perdurerande brott och det skulle troligtvis vara svårt att bevisa när brottet skedde.  

 
108 NJA 1993 s. 753. Det har dock kritiserats att HD ansåg att skadan var en sakskada och inte en 

förmögenhetsskada, se Kleineman, 1993–94, s. 729–731. 
109 Adlercreutz, 2001, s. 246. 
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Sammanfattningsvis lär det vara svårt att med framgång driva ett åtal om fornminnesbrott när 

en fornlämning skadats till följd av en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel. 

Fornminnesbrottet förutsätter även att den skadade fornlämningen överhuvudtaget upptäcks 

vilket inte alltid sker när en okänd fornlämning vid ett vattendrag förstörts. Brottsförebyggande 

rådet har konstaterat att de vanligaste fornminnesbrotten är de åverkansbrott som har sin grund 

i okunskap och nonchalans, dessa brott är enligt rapporten dessutom mycket svårupptäckta.110 

 

3.5 Kulturmiljö- och fornminnesskyddet i miljöbalken 
I portalparagrafen MB 1 kap 1 § framkommer de övergripande mål med balken som ska 

genomsyra tolkningen av balkens bestämmelser. Av paragrafens första stycke framgår det att 

balken syftar till att främja en hållbar utveckling för att nuvarande och kommande generationer 

ska få en hälsosam och god miljö. Av propositionen framgår det att alla paragrafer i MB ska 

tillämpas i ljuset av portalparagrafen så att balkens mål och syfte bäst tillgodoses.111 I 

MB 1 kap 1 § andra stycket räknas några, inte uttömmande, exempel upp över vad som ska 

gälla för att MB:s mål ska uppnås.112 Bland annat föreskrivs i paragrafens andra stycke, andra 

punkt att MB ska tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. I 

propositionen förtydligas det att punkten syftar till de områdesskydd som enligt MB ska kunna 

ges genom förordnanden om exempelvis nationalparker, kulturreservat och naturminnen.113  

 

Fornminnen och KML omnämns inte specifikt i varken lagtexten eller 

författningskommentaren till MB 1 kap 1 §. Däremot konstateras det i den allmänna delen av 

propositionen till MB att miljöarbetet ska genomsyra alla samhällssektorer, varpå 

kulturpolitiken räknas upp som en bidragande del till en hållbar utveckling.114 Vidare 

konstateras det i propositionen att samma problem som hotar naturmiljösektorn även till stora 

delar hotar kulturmiljösektorn varför ett samlat synsätt gagnar en hållbar förvaltning och 

miljöutveckling.115 Att det ska finnas ett samlat synsätt mellan olika samhällssektorer som 

påverkar miljön framkommer även av MB 1 kap 3 § första stycket. Enligt paragrafen ska även 

andra lagar utöver MB tillämpas när det kommer till frågor om verksamheter som kan orsaka 

skador eller olägenheter för hälsa, miljö eller andra av MB skyddade intressen. MB ska alltså 

 
110 Brottsförebyggande rådet, 2007:5, s. 6–7 och 44–45.    
111 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 8.  
112 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 7.  
113 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 9.  
114 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 159. 
115 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 159.  
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tillämpas parallellt med annan lagstiftning vilket kan medföra att flera olika lagar blir 

tillämpliga på en och samma verksamhet eller åtgärd.116 Det bör dock påpekas att de vanliga 

tillämpningsreglerna, exempelvis att specialregel går före allmän regel och normhierarkin, inte 

påverkas av MB 1 kap 3 §.117  

 

I MB 2 kap finns de allmänna hänsynsreglerna. Dessa hänsynsregler innebär bland annat att 

alla verksamhetsutövare ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och 

miljön mot den skada eller olägenhet som verksamheten kan medföra, MB 2 kap 2 §. Likaså 

ska verksamhetsutövaren vidta de skyddsåtgärder eller andra försiktighetsåtgärder som behövs 

för att hindra olägenheter för människors hälsa och miljön, MB 2 kap 3 §. Verksamhetsutövaren 

ska även bedriva sin verksamhet på en lämplig plats där verksamheten går att utöva men 

samtidigt medför ett så litet intrång som möjligt i människors hälsa och miljön, MB 2 kap 6 §. 

Hänsynsreglerna i MB 2 kap är rättsligt bindande och kan motivera förelägganden och förbud 

enligt andra bestämmelser i MB.118 MB kap 2 ska, likt övriga bestämmelser i MB, tillämpas så 

att balkens mål och syfte i MB 1 kap 1 § tillgodoses, vilket innebär att hänsyn även ska tas till 

kulturmiljön.119  

 

Av MB 3 kap framkommer hushållningsbestämmelserna och bestämmelserna om riksintressen. 

Enligt MB 3 kap 1 § ska mark- och vattenområden användas för de ändamål som områdena är 

mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Vissa områden kan vara särskilt 

viktiga ur nationell synpunkt för ett eller flera specifika intressen, dessa områden kan då utgöra 

riksintressen. Enligt MB 3 kap 6 § första stycket ska mark- och vattenområden som har 

betydelse från allmän synpunkt till följd av särskilda kulturvärden så långt som möjligt skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön, och särskilda områden som är av 

riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas enligt paragrafens andra stycke. Det är RAÄ 

som, i samråd med Boverket och berörda länsstyrelser, bedömer vilka områden som utgör 

riksintressen för kulturmiljövården enligt förordning (1998:896) om hushållning med mark- 

och vattenområden 2 §. I förarbetena till MB nämns att ett riksintresse för kulturmiljövården är 

en kulturmiljö som dokumenterar olika utvecklingsperioder i Sveriges historia.120 Enligt äldre 

motiv till motsvarande bestämmelser i lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. 

 
116 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 10; Bengtsson m.fl., 2000, s. 1:9.  
117 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 191–192.  
118 Bengtsson m.fl., 2000, s. 2:2.  
119 Se prop. 1997/98:45, del 2, s. 8–9.  
120 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 33.  
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(NRL), en av lagarna som ersatts av MB, ska sådana kulturmiljöer som är av särskilt värde för 

forskning, utgör en allmän sevärdhet samt dokumenterar olika utvecklingsperioder i Sveriges 

historia skyddas som ett riksintresse för kulturmiljövården.121  

 

Enligt MB 3 kap 8 § ska även mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 

anläggningar för energiproduktion och energidistribution så långt som möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra anläggandet och utnyttjandet av sådana anläggningar. Även 

dessa områden kan utgöra riksintressen. Det är Statens energimyndighet som, i samråd med 

Boverket och berörda länsstyrelser, bedömer vilka områden som utgör riksintressen för 

anläggningar för energiproduktion enligt förordning om hushållning med mark- och 

vattenområden 2 §. I de äldre motiven till NRL lyfts områden med särskilt gynnsamma 

fallhöjder fram samt områden där det finns naturgivna möjligheter att exempelvis anlägga 

regleringsdammar.122  

 

Ett och samma mark- eller vattenområde kan utgöra ett riksintresse för ett eller flera oförenliga 

ändamål. Enligt MB 3 kap 10 § ska företräde i dessa fall ges till det ändamål som på lämpligaste 

sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 

Enligt förarbetena ska bedömningen göras utifrån MB:s mål, alltså MB 1 kap 1 §, samt ” […] 

innefatta ekologiska, sociala, kulturella och samhällsekonomiska hänsynstaganden.”123 

Bengtsson har fört en diskussion kring dessa avvägningar och konstaterar att de känsligaste 

konflikterna är de mellan miljöintressena (MB 3 kap 5–6 §§) och de ekonomiskt viktiga 

naturresurserna (MB 3 kap 7–8 §§). Enligt Bengtsson skulle uttrycket att intressena ska skyddas 

så långt som möjligt, vid en första anblick, kunna ändras till så långt som ekonomiskt möjligt.124 

Rekvisitet så långt som möjligt i skyddsbestämmelserna ska enligt propositionen till MB tolkas 

enligt följande: 
 

[…] den avvägning som skall göras mellan det skyddade intresset och motstående intressen 

skall innefatta hänsynstagande till de praktiska och ekonomiska konsekvenserna av det 

skydd paragrafen ger. I första hand är avsikten att ge utrymme i det enskilda fallet för 

samhällsekonomiska hänsynstaganden, t.ex. med hänsyn till regionalpolitiska eller 

sysselsättningspolitiska intressen.125 

 
121 Prop. 1985/86:3, s. 164. 
122 Prop. 1985/86:3, s. 75.  
123 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 35.  
124 Bengtsson, 2018, s. 53.  
125 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 30.  
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Bengtsson konstaterar att uttalandet kan tolkas negativt ur miljösynpunkt men framhåller dock 

att det ekonomiska hänsynstagandet inte får innebära ett äventyrande av de värden som 

paragraferna i MB 3 kap syftar till att skydda, om det inte från en allmän synpunkt främjar en 

god hushållning enligt MB 3 kap 1 §.126 Bengtsson skriver däremot att motivet bakom 

bestämmelserna synes vara ” […] att glädja kommunpolitiker och företagare utan att göra 

miljövänner alltför nedslagna.”127 

 

I MB 4 kap pekas vissa särskilda geografiska områden ut som är extra viktiga att skydda då de 

utgör riksintressen på grund av sina natur- och kulturvärden. Enligt propositionen till MB ska 

de skyddade geografiska områdena i MB 4 kap ges företräde i konkurrenssituationer.128  Enligt 

MB 3 kap 10 § andra stycke får ett beslut att ge företräde åt ett riksintresse enligt paragrafens 

första stycket inte strida mot bestämmelserna i MB 4 kap. I MB 4 kap 6 § pekas de svenska 

älvar och vattendrag ut som är fredade från vattenkraft, vattenreglering eller vattenöverföring 

för kraftändamål.  

 

I MB 7 kap 9 § regleras kulturreservat. Bestämmelsen har inte någon motsvarighet i äldre 

miljölagstiftning utan tillkom i samband med införandet av MB i syfte att på ett bättre sätt kunna 

skydda kulturhistoriskt värdefulla landskap.129 Enligt paragrafen får ett mark- eller 

vattenområdet förklaras som ett kulturreservat för att bevara värdefulla kulturpräglade 

landskap. I ett beslut att bilda ett kulturreservat ska skälen för beslutet anges samt de 

inskränkningar i mark- och vattenanvändningen i området som behövs för att syftet med 

kulturreservatet ska uppnås vilket framgår av MB 7 kap 5 §. Det är länsstyrelsen eller 

kommunen som beslutar om inrättande av kulturreservat enligt MB 7 kap 4 §. Bestämmelsen 

syftar till att skydda större områden med historiska byggnader, lämningar eller andra enskilda 

element som tillsammans, och ofta även tillsammans med naturmiljön, skapar en kulturmiljö. 

Enligt MB 7 kap 9 § hindrar inte reglerna om bl.a. fornminnesskydd i KML att ett kulturreservat 

inrättas, i dessa fall gäller skydden parallellt. Kulturreservatbestämmelsen syftar till att 

komplettera naturreservatbestämmelserna samt bestämmelserna i KML.130 Enligt propositionen 

till införandet av bestämmelsen är bevarandet av kulturlandskap som innehåller inslag från 

 
126 Bengtsson, 2018, s. 53–54. Se även prop. 1997/98:45, del 2, 30.  
127 Bengtsson, 2018, s. 54.  
128 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 36.  
129 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 323; Bengtsson m.fl., 2000, s. 7:27. Se även avsnitt 3.5.  
130 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 78–79; prop. 1997/98:45, del 1, s. 323–325; Michanek och Zetterberg, 2017, s. 

223. 
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olika tider en av kulturmiljövårdens viktigaste uppgifter.131 I Sverige finns det sammanlagt 44 

kulturreservat fördelade över hela landet, utom i Södermanlands och Kalmar län.132 Två 

kulturreservat utgör fornlämningsområden.133 

 

Sammanfattningsvis finns det alltså inget direkt skydd för fornminnen i MB utan 

fornminnesskyddet faller in som en del av kulturmiljön som enligt MB:s målparagraf ska 

skyddas. Det ska alltid tas hänsyn till målparagrafen, MB 1 kap 1 §, och bevarade kulturmiljöer 

är en del av den hållbara utvecklingen som alla beslut enligt MB ska eftersträva. När 

avvägningar görs enligt de allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap ska hänsyn även tas till 

kulturmiljöer.  

 

Enligt MB 3 kap ska både kulturmiljöer och områden som är särskilt lämpade för anläggningar 

för energiproduktion skyddas så långt som möjligt och dessa kan dessutom utgöra riksintressen 

vilket innebär att områdena är extra skyddsvärda. Med stöd av förarbetsuttalandena samt 

Bengtssons diskussioner kring bestämmelserna kan det antas att de fall där ett och samma 

område å ena sidan utgör ett särskilt fornminnesrikt område, å andra sidan utgör ett särskilt 

lämpat område för anläggningar för vattenkraft, kommer det sistnämnda intresset att väga 

tyngre i och med den vikt som kan tillmätas samhällsekonomiska intressen enligt förarbetena. 

Troligtvis skulle intresset för fornminnesområdet endast överväga intresset för vattenkraften 

om det utgör ett mycket unikt, säreget och skyddsvärt fornminnesområde. Tidigare okända 

fornminnen som skadas av erosion till följd av vattenverksamheter för produktion av 

vattenkraftsel skulle troligtvis inte utgöra ett så skyddsvärt intresse att de kan skyddas av 

MB 3 kap när skyddsintresset ska vägas mot skyddsintresset för vattenkraften.  

 

Bestämmelsen i MB 4 kap 6 § ger endast ett indirekt skydd för de fornminnen som finns kring 

de i paragrafen uppräknade vattendragen. I dessa vattendrag får inte vattenkraft, vattenreglering 

eller vattenöverföring för kraftändamål ske, vilket även innebär att fornminnena kring dessa 

vattendrag inte kommer skadas av sådana verksamheter. Bestämmelsen kan dock inte skydda 

fornminnen som skadas vid andra vattendrag. Bestämmelserna om kulturreservat i 

MB 7 kap 9 § kommer inte heller, i vart fall inte i någon större utsträckning, kunna skydda de 

 
131 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 324. 
132 RAÄ, [https://www.raa.se/kulturarv/landskap/kulturreservat/forteckning/] hämtad 2019-11-25.  
133 RAÄ, [https://www.raa.se/app/uploads/2017/08/F%C3%B6rteckning-%C3%B6ver-kulturreservat-i-Sverige-
2017-12-13.pdf] hämtad 2019-12-26. 
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fornminnen som skadas av befintliga vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. 

Även här måste det i så fall röra sig om kända och mycket skyddsvärda fornminnesområden.  

 

3.6 Relationen mellan kulturmiljölagen och miljöbalken 
Enligt MB 1 kap 3 § förta stycket ska, som konstaterats ovan, MB tillämpas parallellt med 

bestämmelser i annan lag. Till följd av införandet av MB gjordes även ändringar i ett femtiotal 

lagar för att anpassa dessa efter MB.134 I samband med ändringarna diskuterades även frågan 

om MB:s relation till andra lagar, däribland KML. Av förarbetena framgår det att när ett 

tillstånd eller ett godkännande krävs enligt en särskild lag, så kallad ämneslag, ska 

tillståndsmyndigheten endast tillämpa MB om det särskilt anges i ämneslagen. En 

verksamhetsutövare ska däremot alltid beakta balkens hänsynsregler om verksamheten till 

någon del omfattas av MB tillämpningsområde.135 Vidare konstateras det i propositionen att 

parallella tillståndsprövningar i flera fall kommer att bli aktuella. En verksamhet kan få ett 

tillstånd att utöva en verksamhet enligt en ämneslag, det betyder dock inte att verksamheten har 

tillstånd att bedrivas enligt MB. På samma sätt betyder det inte att ett förbud mot en verksamhet 

enligt MB innebär att ett tillstånd enligt en ämneslag upphävs eller ändras. I propositionen står 

det uttryckligen att: ”[n]är en verksamhet är tillståndspliktig enligt både balken och en annan 

lag är det till och med förutsatt att två prövningar skall ske.”136 Det konstateras även att 

konflikter mellan andra lagar och MB kan uppstå i vissa fall, då ska dock de allmänna 

lagvalsprinciperna tillämpas.137  

 

Förhållandet mellan MB och KML lyfts särskilt upp i förarbetena. Det framgår att det alltid 

behövs en särskild prövning enligt KML, oavsett vad en prövning enligt MB resulterat i. Även 

om en verksamhet får tillstånd enligt MB kan den förbjudas enligt KML och då kan inte 

tillståndet enligt MB utnyttjas.138 Någon ytterligare diskussion kring förhållandet mellan KML 

och MB och hur exempelvis begreppet kulturmiljö i de olika lagarna förhåller sig till varandra 

förs däremot inte. Inte heller i den doktrin som studerats förs någon vidare diskussion om 

detta.139  

 

 
134 Prop. 1997/98:90, s. 1.  
135 Prop. 1997/98:90, s. 147–149. Se även Bengtsson m.fl., 2000, s. 1:9–10.  
136 Prop. 1997/98:90, s. 150.  
137 Prop. 1997/98:90, s. 148.  
138 Prop. 1997/98:90, s. 299. I avsnittet hänvisas det till lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., vilket var 

KML tidigare rubrik.  
139 Bengtsson m.fl., 2000; Rubenson, 2017; Ebbesson, 2015; Michanek och Zetterberg 2017; Adlercreutz, 2001.  
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I KML 1 kap 2 § fjärde stycket framgår det att bestämmelser om kulturmiljö även finns i MB. 

Motiven till införandet av det fjärde stycket var att KML:s koppling till annan lagstiftning skulle 

förtydligas genom en upplysning och en påminnelse om att kulturmiljön även regleras i bl.a. 

MB.140 Något ytterligare förtydligande ges dock inte. Av SOU:n som föregick propositionen 

framkommer det att länsstyrelserna har efterlyst en tydligare samordning mellan KML och MB. 

I SOU:n konstateras det dock att sådana förändringar ” […] förutsätter stora principiella 

ändringar i regelsystemet som ligger utanför ramen för utredningens uppdrag.”141 Några 

ytterligare diskussioner har inte hittats.  

 

Att föra in KML som en del av MB verkar inte vara något som diskuterades under utarbetandet 

av MB. Vad som tyder på det är att frågan inte synes ha lyfts samt att det bl.a. fördes parallella 

utredningar under 1990-talet kring införandet av kulturreservat. Dels togs det fram 

bestämmelser i miljöbalksutredningen, dels i kulturarvsutredningen. Var bestämmelserna 

skulle hamna var dock ovisst enligt betänkandet till införandet av MB.142 I 

kulturarvsutredningens slutbetänkande argumenterades det för att ” […] en lösning där 

begreppet kulturreservat återfinns i KML medför enklare och tydligare ansvarsfördelning 

mellan kulturmiljövården och naturvården.”143 Att en skillnad gjordes mellan 

kulturmiljövården och naturvården framgår av betänkandet och någon anknytning mellan KML 

och då gällande NRL önskades inte.144  

 

3.7 Sammanfattning  
Sverige har en lång tradition av att skydda fornlämningar. Intresset för bevarandet av lämningar 

från äldre tider sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden. I allmänintresset att bevara 

fornlämningar ligger flera olika värden. Rent kunskapsmässigt kan kulturarvet, och därigenom 

även fornminnen, bidra till förståelsen för hur samhällen historiskt har kommit till och 

utvecklats. Kunskapen kring kulturarvet kan även bygga broar mellan olika samhällen och 

folkgrupper och bidra till acceptans, förståelse och respekt för olika kulturer. Därutöver kan 

bevarandet och tillgängliggörandet av fornminnen ha en positiv inverkan på ekonomin och 

regional utveckling genom så kallad kulturturism. Att kunna ta del av fornminnen, kulturarvet 

och historian har även ett rekreativt värde. Det finns alltså vetenskapliga, samhälleliga, 

 
140 Prop. 2012/13:96, s. 39.  
141 SOU 2012:37, s. 154.  
142 SOU 1996:103, del 1, s. 317. Se även kommittédirektiv 1994:134; regeringens skrivelse 1994/95:120. 
143 SOU 1996:128, s. 68.  
144 SOU 1996:128, s. 61–62 och 68–69.  
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emotionella och ekonomiska värden i bevarandet av kulturmiljön och fornminnen. Dessutom 

kan motsatsen, att förstöra kulturmiljön och fornminnen, få förödande konsekvenser dels med 

tanke på de kunskaper och den historia som går förlorad, dels med tanke på de ingrepp i olika 

kulturella identiteter som ett sådant handlande kan innebära.  

 

Det direkta lagskyddet för fornlämningar framgår i KML 2 kap och KML utgör även 

speciallagstiftningen på området. Fornfynden har däremot inte samma direkta lagskydd som 

fornlämningar. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot fornlämningsskyddet eller 

gömmer eller skadar ett fornfynd som ska tillfalla staten dömas för fornminnesbrott enligt 

KML 2 kap 21 § och ytterligare ansvarsbestämmelser finns i KML 2 kap 21 a §. Det kan dock 

konstateras att reglerna i KML 2 kap främst riktar sig till arbetsföretag som ännu ej har påbörjats 

eller som nyligen har påbörjats. Möjligheten att kräva att skyddsåtgärder eller dokumentation 

ska vidtas eller utföras enligt KML 2 kap är svårt när det kommer till fornlämningar som skadats 

eller riskerar att skadas av redan sedan länge pågående verksamheter. Det är visserligen 

förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort eller skada fornlämningar och förbudet gäller samtliga 

verksamheter som inte har tillstånd enligt KML 2 kap. Dessvärre lär det vara svårt att utkräva 

något ansvar enligt bestämmelserna i KML 2 kap 21–21 a §§ då det lär vara svårt att bevisa att 

ett fornminnesbrott har skett när det kommer till fornlämningar som eroderas sönder till följd 

av vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel.  

 

Kulturmiljöns bevarande är en del av den hållbara utvecklingen som enligt MB:s målparagraf 

ska främjas så att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö. Även 

om inte fornminnen direkt omnämns i lagtexten eller förarbetena till MB faller de däremot in 

under det breda begreppet kulturmiljö. KML och MB ska tillämpas parallellt och i många fall 

kan dubbla prövningar behöva göras. På det viset kan det sägas att fornminnen i teorin torde ha 

ett dubbelsskydd. Dels skyddas de genom KML, dels skyddas de genom kulturmiljöskyddet i 

MB. Det faktiska skyddet i MB blir dock relativt svagt eftersom kulturmiljöintresset endast är 

ett av flera intressen som ska mätas mot varandra och de bestämmelser som finns för att skydda 

kulturmiljöer i MB utgör även de relativt trubbiga verktyg när det kommer till redan pågående 

verksamheter. Exakt hur fornminnesskyddet i KML och MB förhåller sig till varandra får 

dessutom anses vara oklart.  
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4 Ansvar för skador till följd av vattenverksamheter för 
produktion av vattenkraftsel 

4.1 Inledning 
I det här kapitlet redogörs det för den miljörättsliga ansvarslagstiftningen rörande 

vattenverksamheter och om det går att utkräva ansvar eller ansöka om medel för att skydda 

fornminnen som skadats eller riskerat att skadas till följd av vattenverksamheter för produktion 

av vattenkraftsel. Först utreds underhållsskyldigheten i MB 11 kap 17 § samt det strikta 

ansvaret vid dammhaveri i MB 11 kap 18 §. Därefter redogörs det för möjligheten att ansöka 

om medel från bygdeavgifter enligt lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet (LSV) 6 kap och möjligheten att utkräva skadeståndsansvar för miljöskador 

enligt MB 32 kap. Sedan förklaras reglerna kring kravet på nya moderna miljövillkor för 

befintliga vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel och huruvida det finns utrymme 

att ställa villkor för att skydda kulturmiljöer och därigenom även fornminnen enligt de sedan år 

2019 nya paragraferna i MB 11 kap. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

4.2 Den miljörättsliga ansvarslagstiftningen rörande vattenverksamheter 
Vattenverksamheter regleras i MB 11 kap samt LSV vilket följer av dels MB 11 kap 1 §, dels 

LSV 1 kap 1 §. MB reglerar i huvudsak de miljörättsliga frågorna medan LSV i huvudsak 

reglerar övriga frågor exempelvis rådighet, samfälligheter, bygde- och fiskeavgifter, 

markavvattning samt prövning av viss vattenverksamhet.145 Enligt LSV 1 kap 1 § gäller MB:s 

definitioner även i LSV. 

 

4.2.1 Underhållsskyldighet  
Underhållsskyldigheten för vattenanläggningar regleras i MB 11 kap 17 §. Av paragrafens 

första stycke framgår huvudregeln att den som äger en vattenanläggning är skyldig att 

underhålla vattenanläggningen så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda 

intressen genom ändringar i vattenförhållandena.  I vissa fall är det dock inte ägaren till 

vattenanläggningen som är den underhållsansskyldiga. Enligt MB 28 kap 10 § första stycket 

kan en vattenverksamhetsutövare av miljödomstolen få rätt att bygga en vattenanläggning eller 

utför andra åtgärder på någon annans mark. Om rätten sedan upphör övergår äganderätten av 

vattenanläggningen, enligt MB 28 kap 10 § tredje stycket, till markägaren om 

vattenanläggningen inte rivs ut. Enligt MB 11 kap 17 § första stycket kvarstår dock 

 
145 Larfeldt Alvén och Strömberg, 2019, s. 22 och 27–28.  
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underhållsskyldigheten av vattenanläggningen för den som var rättighetshavare. Om en 

vattenanläggning enligt MB 28 kap 12 § används av fler än bara ägaren, är både 

rättighetshavaren och vattenanläggningsägaren tillsammans skyldiga att underhålla 

anläggningen vilket framkommer av MB 11 kap 17 § andra stycket. Rättighetshavaren och 

vattenanläggningsägaren har då även ett solidariskt ansvar gentemot tredje man för eventuella 

skador.146 Det här förutsätter dock att mark- och miljödomstolen (MMD) inte bestämt något 

annat. Det går även enligt MB 11 kap 17 § tredje stycket att överföra underhållsskyldigheten 

enligt vissa angivna bestämmelser, bland annat kan underhållsskyldigheten med MMD:s 

godkännande överföras till fastighetsägaren i vissa fall enligt MB 11 kap 12 och 20 §§.  

 

Enligt ordalydelsen i MB 11 kap 17 § första stycket är det endast vattenanläggningen som ska 

underhållas så att allmänna eller enskilda intressen inte skadas genom ändringar i 

vattenförhållandena.  Vattenanläggning definieras, som tidigare nämnts, i MB 11 kap 4 § och 

är en anläggning som tillkommit genom en vattenverksamhet samt de manöveranordningar som 

tillhör anläggningen. En vattenanläggning kan alltså vara både en damm, ett kraftverk eller en 

annan av människan skapad konstruktion i vatten.  Vad som menas med ändringar i 

vattenförhållandena framkommer varken i lagtext eller förarbetena. Frågan har dock prövats i 

dom MÖD M 6218–14. Enligt domen kan vägledning sökas i förarbetena till MB 11 kap 12 § 

där begreppet inverkan på vattenförhållandena berörs. Enligt propositionen till MB 11 kap 12 § 

kan inverkan på vattenförhållandena avse djupförändringar i vattnet eller förändringar på 

vattnets läge, inverkan på möjligheten att köra båt i området samt förändringar i vattnets 

kvalitet, exempelvis genom grumling.147 Enligt MÖD:s dom kan även ändringar i vattnets 

kemiska sammansättning, exempelvis genom att olja förs ut i vattnet, innebära ändringar i 

vattenförhållandena som innebär skada för allmänna eller enskilda intressen enligt 

MB 11 kap 17 §.148  

 

I propositionen till MB 11 kap 17 § framkommer det att underhållsskyldigheten gäller oavsett 

om det finns tillstånd eller inte för vattenanläggningen samt att skyldigheten kvarstår så länge 

vattenanläggningen finns kvar.149 Vidare konstateras det att vattenverksamheter riskerar att 

påverka dess omgivningar på olika sätt och att många olika intressen kan vara beroende av att 

 
146 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 140.  
147 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 134; MÖD M 6218–14.  
148 MÖD M 6218–14. 
149 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 139.  



44 
 

en vattenverksamhet och dess tillhörande vattenanläggnings underhåll sköts korrekt. Störst krav 

på underhåll ska enligt propositionen ställas på dammar och det konstateras att dammens storlek 

i sig inte spelar någon roll, även små dammar kan orsaka stora skador.150 I 

underhållsskyldigheten ingår både löpande reparationer samt ombyggnation av utslitna 

anläggningar, däremot finns det inget krav på att bygga om utslitna delar av anläggningen som 

saknar betydelse för andra än ägaren.151 Bestämmelserna kring underhållsskyldigheten i 

MB 11 kap 17 § härstammar från VL 17 kap 1 §.152 De största skillnaderna mellan 

bestämmelserna är av språklig natur. Även författningskommentaren respektive 

specialmotiveringen till paragraferna är i stort sett samma.153 Vidare vägledning går alltså inte 

att hitta i den äldre bestämmelsen. 

 

Sammanfattningsvis omfattar underhållsskyldigheten i MB 11 kap 17 § endast 

vattenanläggningen, alltså den fysiska anläggningen som har byggs i vattnet. Visserligen tar 

propositionen till bestämmelsen upp vikten av att vattenverksamheter sköts på ett korrekt sätt. 

Det får dock endast tolkas som ett exempel på att vattenverksamheten är beroende av att 

vattenanläggningen är i ett gott skick för att vattenverksamheten ska fungera på rätt sätt. 

Underhållsskyldighetens syfte är att det inte ska uppkomma ändringar i vattenförhållandena 

som kan skada allmänna eller enskilda intressen, exempelvis genom att vattnets nivå eller läge, 

vattnets kvalitet eller kemiska sammansättning förändras. Denna underhållsskyldighet faller i 

huvudregel på vattenanläggningsägaren. Om särskilda tvångsrätter däremot finns ankommer 

underhållsskyldigheten på rättighetshavaren eller denne och vattenanläggningsägaren 

tillsammans, i vissa fall kan underhållsskyldigheten även ankomma på fastighetsägaren.   

 

Det finns alltså enligt den här bestämmelsen inget underhållsansvar för exempelvis älvstränder 

eller markområden runt reglerade vattendrag eller regleringsdammar vilket betyder att det inte 

finns något ansvar enligt bestämmelsen för att skydda eller underhålla fornminnen som eroderas 

sönder till följd av vattenverksamheten som bedrivs vid vattenanläggningen.  

 

 
150 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 139. 
151 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 139. 
152 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 139.  
153 Se prop. 1997/98:45, del 2, s. 138–140; prop. 1981/82:130 s. 539–595.  
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4.2.2 Strikt ansvar vid dammhaveri  
Av MB 11 kap 18 § första stycket framkommer det strikta ersättningsansvaret för skador som 

uppkommer vid ett dammhaveri. Det är den underhållsskyldige enligt MB 11 kap 17 § som blir 

ersättningsansvarig för de skador som orsakas av att vattenanläggningen inte ger avsett skydd 

mot dammhaveri. Det spelar ingen roll vem det är som har orsakat skadan. Det enda undantaget 

från det strikta ersättningsansvaret är om dammhaveriet har orsakats av en krigshandling eller 

annan likande handling under väpnad konflikt, inbördeskrig eller uppror vilket framkommer av 

MB 11 kap 18 § andra stycket. Begreppet dammhaveri definieras i MB 11 kap 4 § och avser ett 

okontrollerat utströmmande av det vatten eller den blandning av vatten och annat material som 

dammen är avsedd att dämma upp eller utestänga. Legaldefinitionen av dammhaveri fördes in 

i MB år 2014 och enligt författningskommentaren menas med dammhaveri de fall då en damm 

hastigt havererar, successivt eroderas sönder eller då en felmanövrering resulterar i en 

okontrollerbar utströmning av vattnen. Det är däremot inte ett dammhaveri om dammen i sig 

fungerar som den ska men vattnet ändå strömmar över dammkrönet eller angränsande mark.154 

Även innan år 2014 fanns MB 11 kap 18 § men då gällde bestämmelsen endast dammhaveri 

för vattenregleringsdammar och någon legaldefinition av dammhaveri fanns inte.155 Viss 

vägledning kan dock fortfarande sökas i propositionen till MB 11 kap 18 § äldre lydelse. 

Exempelvis förklaras i den äldre propositionen att ersättningsskyldighet inte föreligger enligt 

bestämmelsen för de fall då exempelvis någon kör ned i vattnet vid dammen på grund av 

bristande underhåll, däremot kan skadeståndsansvar ändå uppstå i dessa fall enligt de allmänna 

skadeståndsreglerna. Om skada däremot uppstår till följd av ett dammhaveri blir den 

underhållsskyldige för dammen ansvarig för alla former av skada, även ren förmögenhetsskada. 

Skadeståndet ska bestämmas enligt SkL:s allmänna bestämmelser och om flera personer är 

underhållsskyldiga blir dessa solidariskt skadeståndsansvariga.156  

 

Som konstaterats i avsnitt 3.4.3 ses en skada på en fornlämning som en sakskada vilket gör SkL 

tillämplig och den som skadar eller förändrar en fornlämning kan bli ersättningsskyldig för 

exempelvis besiktning, reparation och andra uppkomna kostnader.157 Det här betyder att den 

som är underhållsskyldig för en damm även bör ersätta besiktning, reparation och andra 

uppkomna kostnader för skadade eller förändrade fornlämningar för de fall skadorna och 

 
154 Prop. 2013/14:38, s. 58. 
155 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 140–141; prop. 2013/14:38, s. 58.  
156 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 141. 
157 Se prop. 1987/88:104, s. 44; NJA 1993 s. 753. Se även avsnitt 3.3.3. 
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förändringarna uppstått till följd av ett dammhaveri. Det förutsätter dock att fornlämningen 

tidigare har dokumenterats, att det går att visa att dammhaveriet har orsakat skadan och att 

skadan faktiskt uppmärksammas.  

 

4.2.3 Bygdeavgift 
I LSV 6 kap regleras så kallade bygdeavgifter. Alla vattenverksamheter med tillstånd som 

innebär vattenkraftverksdrift eller års- eller flerårsvattenregleringar ska betala en av MMD 

fastställd avgift vilket följer av LSV 6 kap 1 §. Avgiften varierar beroende på vilken typ av 

vattenverksamhet det är och hur stor den är. Bygdeavgiften tas ut en gång om året från och med 

kalenderåret efter att tillståndet till vattenverksamheten togs i anspråk till och med det år 

vattenverksamheten läggs ner. Avgiften betalas till länsstyrelsen i det län där verksamheten 

huvudsakligen bedrivs vilket framkommer av LVS 6 kap 4 §.  

 

Enligt LSV 6 kap 1 § ska bygdeavgiften användas i huvudsak för två ändamål, dels för att 

förebygga eller minska samt gottgöra för sådana skador som orsakats av vattenverksamheten 

eller dess anläggningar och som inte ersätts enligt MB 31 kap, dels för att tillgodose allmänna 

ändamål i den bygd som berörs av vattenverksamheten eller dess anläggningar. LSV 6 kap 1 § 

motsvarar VL 10 kap 1 § och enligt förarbetet till VL är möjligheten för enskilda att få ersättning 

ur bygdeavgiftsmedlen grundad på billighetsskäl och det går inte att kräva att ersättning alltid 

ska utgå.158 I förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter finns ytterligare bestämmelser 

om hur bygdeavgiften ska användas. Enligt förordningens 4 § får den som lider skada av en 

bygdeavgiftspliktig vattenverksamhet skriftligen ansöka om bidrag ur avgiftsmedlen hos 

MMD. Bidraget ska gå till kostnaderna för att förebygga, minska eller ersätta skadan som 

vattenverksamheten orsakat. Den skadelidande får dock inte ansöka om bidrag om MMD 

tidigare beslutat om ersättning för skadan. I varje enskilt fall ska hänsyn tas till vad som kan 

anses vara ett skäligt bidrag, vilket framkommer av förordningens 5 §. Enligt förordningens 8 § 

ska avgiftsmedlen, i de fall de finns några kvar efter att ansökningarna enligt 4 § har prövats, i 

övrigt användas för investeringar som främjar näringslivet, servicen eller annars är till nytta för 

bygden.  

 

MÖD har i två fall från år 2016 beslutat att kostnadsbidrag ska utgå från bygdeavgiftsmedel för 

att täcka arkeologiska undersökningar vid erosionsskador. Fallen rör två fastigheter som gränsar 

 
158 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 358; prop. 1981/82:130, s. 481. 
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till varandra. Fastighetsägarna ansökte, på grund av en regleringsdamm och de erosionsskador 

som den medfört på fastigheterna, om bidrag för att kunna bygga erosionsskydd. I strandkanten 

av de två fastigheterna finns dock en större fornlämning som skulle skadas dels av 

erosionsskyddet, dels av anläggningsarbetet. Länsstyrelsen hade därför villkorat tillstånd för att 

göra ingrepp i fornlämningen med att det först skulle göras en arkeologisk undersökning. Den 

arkeologiska undersökningen blev förhållandevis omfattande då platsen visade sig ha en oerhört 

stor vetenskaplig potential. Eftersom det var fastighetsägarna som planerade att bygga 

erosionsskyddet var det även de som ansvarade för samtliga kostnader. I domskälen lyfter MÖD 

fram att det i varje enskilt fall ska bedömas vad som är skäligt och att ersättningsmöjligheterna 

enligt förarbetena är grundade på billighetsskäl och att den skadelidande inte kan kräva att 

ersättning alltid ska utgå. Med stöd av detta beslutade MÖD att det inte vara skäligt att 

finansiera hela den arkeologiska undersökningen för de båda fastigheterna med hjälp av 

bygdeavgiftsmedel. Därför beslutades det att ersättning för de arkeologiska undersökningarna 

skulle utgå med sammanlagt 290 000 kr för båda fastigheterna. Länsstyrelsen hade i sin 

kostnadsberäkning anfört att undersökningskostnaderna för fastigheterna tillsammans skulle bli 

775 180 kr exklusive moms.159  

 

Huruvida bygdeavgiften skulle kunna användas i syfte att enbart skydda, undersöka eller 

restaurera en fornlämning ger varken lagtext, förarbeten eller doktrin något svar på. För de fall 

det skulle röra sig om en för hela bygden viktig fornlämning, exempelvis om fornlämningen 

utgör en stor turistattraktion, hade eventuellt ett engångsbidrag enligt förordningens 8 § kunnat 

lämnas. Ett sådant scenario lär i praktiken dock vara osannolikt. Någon ersättning enligt 

förordningens 4 § blir inte aktuellt då den riktar sig till enskilda. 

 

4.2.4 Skadeståndsansvar för vissa miljöskador  
I MB 32 kap finns särskilda bestämmelser om skadestånd för vissa miljöskador och andra 

enskilda anspråk. Reglerna härstammar från miljöskadelag (1986:225) och fördes till stor del 

oförändrade in i MB. Enligt propositionen till MB 32 kap ska vägledning därför främst sökas i 

förarbetet till miljöskadelagens införande.160 För att bestämmelserna i kapitlet ska aktualiseras 

ska det ha inträffat en personskada, sakskada eller en ren förmögenhetsskada som en 

verksamhet på en fastighet har orsakat sin omgivning, vilket följer av 

MB 32 kap 1 § första stycket. Med verksamhet menas användning av byggnad, anläggning, 

 
159 MÖD M 1479–15; MÖD M 1368–15.  
160 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 340.  



48 
 

vattenområde eller mark.161 Fastighetsrekvisitet innebär inte att verksamheten bara får vara 

begränsad till en fastighet och verksamheten behöver heller inte ta upp hela fastigheten utan 

verksamheten måste endast vara anknuten till en fastighet.162 Enligt det äldre förarbetet kan alla 

former av markanvändningar som kan störa omgivningen utgöra en verksamhet på en 

fastighet.163 Vidare ska skadan ha påverkat omgivningen, det kan både röra sig om närbelägna 

platser men även mycket stora områden. Vad som utgör omgivningen och vad som utgör 

verksamheten kan vara svårt att avgöra. Enligt förarbeten ska en avvägning göras i det enskilda 

fallet med hänsyn till den störande verksamhetens art och karaktär. Som exempel anges ett 

större skogsområde som besprutas med hjälp av ett flygplan. Om skogsområdet som ska 

besprutas är väl avgränsat och allmänheten varnats ska hela området ses som 

verksamhetsområdet och en person som då uppehåller sig i skogen kommer inte kunna erhålla 

skadestånd enligt MB 32 kap.164 Slutligen ska det ha orsakats en skada, rörande fornminnen är 

det troligtvis sakskaderekvisitet som aktualiseras.165 Enligt det äldre förarbetet är det endast den 

som omedelbart drabbas av en skada som är berättigad skadestånd, tredjemansskador omfattas 

inte av MB 32 kap.166 Huruvida det finns någon möjlighet för RAÄ eller länsstyrelsen att söka 

skadestånd framgår inte men enligt det äldre förarbetet ska hänsyn, vid skälighetsavvägningen 

enligt tredje stycket, tas till om den skadelidande är privatperson, juridisk person eller ett 

offentligt organ, vilket talar för att även myndigheter kan söka skadestånd.167  

 

Enligt MB 32 kap 1 § tredje stycket ska skadan som huvudregel ha orsakats med uppsåt eller 

av oaktsamhet. Någon egentlig diskussion kring hur uppsåt och oaktsamhet ska bedömas 

framgår inte av förarbetena. Enligt Bengtsson kan dock inte uppsåtsrekvisitet uppfyllas om 

verksamheten har tillstånd. Vidare menar Bengtsson att om en tillståndsmyndighet meddelat 

föreskrifter om försiktighetsmått och lokalisering och verksamhetsutövaren följer dessa, blir 

det svårt att argumentera för att oaktsamhetsrekvisitet uppfylls. Annars, menar Bengtsson, kan 

 
161 Prop. 1985/86:83, s. 37.  
162 Prop. 1985/86:83, s. 37. 
163 Prop. 1985/86:83, s. 37. 
164 Prop. 1985/86:83, s. 38–39. 
165 Se prop. 1987/88:104, s. 44; NJA 1993 s. 753, i rättsfallet ansågs skador på fornminnen utgöra sakskador. Se 

även avsnitt 3.3.3. 
166 Prop. 1985/86:83, s. 39.    
167 Prop. 1985/86:83, s. 42. Se även NJA 1993 s. 753; prop. 1987/88:104, s. 44. Båda källorna rör skadestånd till 

följd av brott enligt KML 2 kap 21 §. Enligt rättsfallet hade RAÄ rätt att söka ersättning för en arkeologisk 
undersökning av en skadad fornlämning och enligt propositionen ska länsstyrelsen ha möjlighet att yrka 
ersättning av en skadevållande för reparation och arkeologisk undersökning av en skadad fornlämning.  
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argumentation för oaktsamhet föras utifrån bestämmelserna i MB 2 kap rörande kunskapskravet 

i 2 §, försiktighetsprincipen i 3 § och lokaliseringsregeln i 6 §.168 

 

Enligt MB 32 kap 1 § tredje stycket kan även strikt ansvar uppstå i vissa undantagsfall. Dessa 

är när störningen som orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på 

orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Allmänvanliga och 

ortsvanliga störningar ersätts alltså endast när det är skäligt.169 Enligt det äldre förarbetet menas 

med ortsvanliga störningar exempelvis när det tillkommer en ny fabrik i ett industriområde 

som redan är drabbat av fabriksrelaterade störningar. Allmänvanliga störningar förklaras som 

störningar till följd av att en fabrik byggs på en ort där ingen tidigare fabrik finns men där 

störningarna från fabriken får anses vara allmänt förekommande i andra jämförliga orter. 

Angående skälighetsbedömningen konstateras det i det äldre förarbetet bl.a. att skadelidande 

intill verksamheter som anses vara allmänt samhällsnyttiga i regel får tåla mer skada än i andra 

sammanhang.170  

 

I MB 32 kap 3 § räknas det upp åtta alternativa omständigheter som skadan måste uppkommit 

genom för att kapitlet ska bli tillämpbart, dessa är: förorening av vattenområden, förorening av 

grundvatten, ändring av grundvattennivån, luftförorening, markförorening, buller, skakning 

eller annan liknande störning. I det äldre förarbetet anses annan liknande störning vara spridning 

av bakterier och virus, obehag av djur, gnistor, starkt ljussken, hetta och köld samt psykiska 

immisioner och estetiska störningar. Därutöver räknas även olika utsläpp upp som inte innebär 

föroreningar av vattenområden.171  

 

Frågan rörande preskriptionstiden bör även lyftas fram här. Enligt 

preskriptionslag (1981:130) 2 § är den allmänna preskriptionstiden för fordringar tio år och 

samma preskriptionstid gäller även för utomobligatoriska skadestånd. Tiden ska enligt 

propositionen till preskriptionslagen normalt börja löpa när den skadegörande handlingen 

sker.172 När det rör erosionsskador till följd av vattenverksamhet för produktion av 

vattenkraftsel är det dock svårt, som redan konstaterats i avsnitt 3.4.3, att avgöra när skadan på 

fornlämningen skett. Det kan diskuteras om dessa skador kan anses vara perdurerande, alltså 

 
168 Bengtsson, 2011, s. 68–70.  
169 Bengtsson, 2011, s. 15.  
170 Prop. 1985/86:83, s. 41.  
171 Prop. 1985/86: 83, s. 45.  
172 Prop. 1979/80:119, s. 89. 
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att de pågår fortlöpande. Det skulle däremot medföra att skadeståndsskyldigheten för 

verksamhetsutövaren för en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel inte skulle 

upphöra förrän erosionen till följd av verksamheten upphör. Det kan ifrågasättas om detta är 

rimligt utifrån verksamhetsutövarens perspektiv. Bengtsson konstaterade år 2011 att 

vägledande praxis för preskriptionsfrågan saknas angående skadestånd för miljöskador, någon 

ny praxis efter år 2011 har inte hittats.173  

 

Troligtvis lär inte erosionsskador på fornminnen orsakade av vattenverksamheter för 

produktion av vattenkraftsel kunna anses omfattas av MB 32 kap. Verksamhetsrekvisitet och 

fastighetsrekvisitet bör visserligen uppfyllas av en vattenverksamhet för produktion av 

vattenkraftsel eftersom dessa verksamheter innebär en användning av en eller flera 

anläggningar och de alltid är anknutna till en eller flera fastigheter. Omgivningsrekvisitet kan 

bli svårare att avgöra. Eftersom det är själva vattenverksamheten med vattenanläggningen och 

tillhörande strömmande vatten i vattenområdet som orsakar skadorna på fornminnen kan 

troligtvis de fornminnen som finns inom vattenområdet inte anses utgöra omgivning. Det bör 

dock gå att argumentera för att fornminnen längs de reglerade vattendragens stränder som 

exempelvis ligger i strandniporna uppfyller omgivningsrekvisitet. Det här förutsätter dock att 

fornminnena finns utanför det område som vid högsta förutsebara vattenstånd täcks av vatten. 

Det är inte säkert att länsstyrelsen eller RAÄ kan anses vara direkt drabbade av en skada. 

Skadan som uppstår är dessutom beroende av att någon av myndigheterna uppmärksammat det 

skadade fornminnet samt bestämt sig för att antingen göra en undersökning av det eller 

restaurera eller rekonstruera det.  

 

Huruvida något skadeståndsansvar alls uppstår får anses oklart då uppsåts- eller 

oaktsamhetsrekvisiten knappast uppfylls i de fall verksamheten har tillstånd och villkor som 

verksamheten följer. Viss erosion får anses vara både allmänvanligt och ortsvanligt kring 

vattendrag även om en vattenreglerande verksamhet förvärrar erosionen. Vattenverksamheter 

för produktion av vattenkraftsel är dessutom i regel att anse som en allmännyttig verksamhet 

vilket skulle kunna göra att ett skadeståndsanspråk faller på skälighetsbedömningen.  

 

Angående de åtta alternativa omständigheterna som skadan ska ha uppkommit genom är det 

endast det åttonde rekvisitet, annan likande störning, som det kan argumenteras att 

 
173 Se Bengtsson, 2011, s. 102. 
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erosionsskador på fornminnen kan omfattas av. Sett till exemplen som tas upp i propositionen 

lär dock erosionsskador inte omfattas av rekvisitet. Slutligen kan det konstateras att 

preskriptionstiden lär ha passerat för de flesta skadorna med tanke på att de flesta 

vattenverksamheterna för produktion av vattenkraftsel påbörjades i början och mitten av 1900-

talet, detta förutsatt att skadan inte anses vara perdurerande.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det troligtvis inte går att föra en framgångsrik 

skadeståndstalan enligt MB 32 kap rörande fornminnen som skadats till följd av 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel eftersom det finns så pass många osäkra 

avvägningar.  

 

4.3 Äldre vattenverksamheter och kravet på nya moderna miljövillkor  
Idag byggs i princip inga nya vattenkraftverk eller dammar, dels för att nyetablering inte anses 

lönsamt, dels för att vissa av de ännu ej utbyggda vattendragen har skyddats genom 

MB 4 kap 6 §. Fokus ligger istället på att underhålla och förvalta de befintliga 

anläggningarna.174 Som konstaterats i inledningen är de flesta av dagens vattenkraftverk och 

dammar byggda under början och mitten av 1900-talet och är därför prövade enligt ÄVL.175 Få 

av dessa anläggningar har omprövats eller fått nya villkor enligt nyare miljöbestämmelser. Hur 

kommer det sig då att dessa anläggningar fortfarande får användas? 

 

Huvudregeln är att tillstånd krävs för vattenverksamheter vilket framkommer av 

MB 11 kap 9 § första stycket. Det finns dock några undantag från kravet på tillstånd vilka 

framgår av MB 11 kap 9 a, 11–13 och 15 §§ samt förordning (1998:1388) om 

vattenverksamheter (VVF) 19 §.176 Enligt MB 11 kap 9 a § får regeringen meddela föreskrifter 

om att vissa vattenverksamheter har anmälningsplikt istället för tillståndsplikt. Vilka de 

anmälningspliktiga vattenverksamheterna är framgår av VVF 19 §, det kan dock konstateras att 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel inte faller in under de i paragrafen 

uppräknade verksamheterna.  

 

 
174 Prop. 2017/18:243, s. 63.  
175 Prop. 2017/18:243, s. 63–64.  
176 Även om ett tillstånd enligt undantagen inte behövs för en tilltänkt vattenverksamhet får den som vill bedriva 

vattenverksamheten ändå söka tillstånd för den vilket framgår av MB 11 kap 9 §. Tillstånd för nya 
anläggningar kommer inte beröras desto mer i den här uppsatsen men för en kritisk diskussion rörande 
tillståndsreglerna se Larfeldt Alvén och Strömberg, 2019, s. 103–102.  
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Verksamheter för produktion av vattenkraftsel faller inte heller in under undantagen i 

MB 11 kap 11, 13 eller 15 §§. Enligt MB 11 kap 12 § krävs inte tillstånd eller anmälan om det 

är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom den inverkan på 

vattenförhållandena som vattenverksamheten har.  Enligt propositionen till införandet av MB 

är beviskravet ställt väldigt högt. I regel omfattas mer eller mindre alla vattenverksamheter av 

någon betydelse av tillståndsplikt. Vidare framkommer av propositionen att kravet på tillstånd 

är undantagslöst för exempelvis dammar.177 Det kan alltså konstateras att vattenverksamheter 

för produktion av vattenkraftsel omfattas av tillståndsplikt. 

 

Vid införandet av MB infördes även lag (1998:811) om införande av miljöbalken (MBP) som 

reglerar MB:s förhållande till de verksamheter som redan fanns vid MB:s införande. Enligt 

MBP 5 § första stycket ska som huvudregel tillstånd, godkännande, lagligförklaringar, 

undantag, dispenser, beslut, m.m. som rör verksamheter och som har fattats i enlighet med den 

lagstiftning som MB ersätter, eller annan äldre lagstiftning, anses ha fattats i enlighet med 

motsvarande bestämmelser i MB. Några angivna undantag finns i paragrafens andra stycke. 

Sedan 1 januari 2019 ska även verksamheter som bedrivs i enlighet med urminneshävd, 

privilegiebrev eller andra äldre särskilda rättigheter anses bedrivas i enlighet med motsvarande 

bestämmelser i MB, vilket följer av MBP 5 a §.  Enligt MBP  17 § kan vattenanläggningar som 

tillkommit utan tillstånd enligt VL eller motsvarande äldre vattenlagstiftning eller anläggningar 

där tillståndsfrågan är oklar prövas och bli lagligförklarade. Det är dock endast själva 

anläggningen som kan bli lagligförklarad, inte verksamheten som bedrivs där.178 Enligt 

MBP 17 a § kan dock anläggningar som används för vattenverksamheter för produktion av 

vattenkraftsel inte längre lagligförklaras sedan 1 januari 2019. Sammanfattningsvis ska som 

huvudregel i princip alla vattenanläggningar och verksamheter som tillkommit enligt någon 

form av äldre tillstånd anses ha tillstånd enligt motsvarande tillståndsparagrafer i MB. 

Vattenanläggningar som tillkommit utan tillstånd kan lagligförklaras, däremot kan inte 

tillståndslösa anläggningar för verksamheter för produktion av vattenkraftsel lagligförklaras.   

 

Från och med 1 januari 2019 finns det i MB 11 kap 27 § krav på att tillståndspliktiga 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel ska ha moderna miljövillkor. Med det 

menas att verksamhetens tillståndsvillkor eller dess bestämmelser till skydd för människors 

hälsa och miljön ska ha bestämts i enlighet med MB genom en dom eller ett beslut som inte är 

 
177 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 134. 
178 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 390–391.  
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äldre än 40 år. Om det i verksamhetstillståndet har bestämts en annan tid för översyn av 

miljövillkoren gäller den tiden. Verksamheten får dock fortsätta att bedrivas till dess att 

prövningen är klar förutsatt att verksamhetsutövaren har ansökt om tillstånd eller omprövning 

för att förse verksamhet med moderna miljövillkor eller om verksamheten redan omfattas av en 

nationell plan för moderna miljövillkor enligt VVF och verksamheten inte är försenad med att 

ansöka om prövning enligt planen.  

 

Enligt MB 11 kap 28 § ska det finnas en nationell plan för moderna miljövillkor. Enligt 

paragrafen ska planen ange en nationell helhetssyn så att verksamheterna kan förses med 

moderna miljövillkor på ett samordnat sätt och med största möjliga nytta för vattenmiljön och 

för en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Med det här menas bland annat att vissa 

verksamheter kan behöva vänta tills det finns förutsättningar för att samordna prövningarna för 

de vattenverksamheter som exempelvis finns i ett och samma vattendrag.179 Det är regeringen 

som ska besluta om den nationella planen. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten 

och Svenska kraftnät har tillsammans med andra berörda myndigheter tagit fram ett förslag till 

en nationell plan och denna plan lämnades till regeringen den 1 oktober 2019.180 Något beslut 

från regeringen har ännu inte kommit. 

 

De nya bestämmelserna i MB 11 kap och ändringen av MBP innebär i korthet att 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel och som har tillstånd enligt äldre rätt, anses 

ha tillstånd enligt MB, än så länge. Dessa tillstånd med tillhörande villkor måste dock omprövas 

enligt MB i enlighet med omprövningsbestämmelsen i MB 24 kap 10 §. Vattenverksamheter 

för produktion av vattenkraftsel som däremot inte har några tillstånd alls behöver helt nya 

tillståndsprövningar enligt MB 11 kap.  

 

Syftet med de nya moderna miljövillkoren är bland annat att anpassa den svenska 

miljölagstiftningen efter det så kallade Vattendirektivet181.182 Sverige har fått viss kritik från 

Europeiska kommissionen sedan år 2007 eftersom kommissionen anser att den svenska 

lagstiftningen inte uppfyller vattendirektivets alla krav. Bland annat kritiseras den svenska 

 
179 Prop. 2017/18:243, s. 202.  
180 Havs- och vattenmyndigheten, [https://www.havochvatten.se/hav/samordning--
fakta/samverkansomraden/program-vattenmiljo-och-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-
vattenkraft/fragor-och-svar-om-den-nationella-planen.html] hämtad 2019-11-04. 
181 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 
182 Prop. 2017/18:243, s. 60.  
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lagstiftningen för att äldre vattenverksamheter inte tvingas följa de miljökrav som 

vattendirektivet ställer upp. Kommissionen har särskilt lyft fram att de äldre 

vattenkraftsanläggningarna i Sverige, som vid sin tillkomst prövades i enlighet med äldre lagar, 

enligt gällande rätt (innan 1 januari 2019) undkom de nyare och högre ställda miljökraven.183 I 

förarbetena konstateras det att de nya bestämmelserna kommer förbättra naturmiljön och 

ekosystemen i de reglerade vattendragen samt bidra till ett mer konkurrensneutralt 

prövningssystem där samma krav ställs på både äldre och nyare vattenverksamheter för 

produktion av vattenkraftsel samt förbättra förutsättningarna för fiske och fisketurism.184 

 

Det är MMD som, enligt MB 21 kap 1 § 2 p, prövar mål rörande vattenverksamheter och 

vattenanläggningar som omfattas av MB 11 kap.185 Det betyder att omprövningarna och 

tillståndsprövningarna som ska göras enligt MB 11 kap 27 § ska göras hos MMD. 

Omprövningen eller tillståndsprövningen kommer utgöra ett ansökningsmål vilket 

framkommer av MB 21 kap 1 a § 2 och 7 p. Den som har tillstånd, godkännande eller dispens 

för en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel är skyldig att tillhandahålla den 

utredning kring verksamheten och övriga förhållanden som behövs för prövningen, vilket 

framkommer av MB 22 kap 2 a §.186 Enligt samma paragraf får MMD vid utebliven utredning 

förelägga den utredningsskyldige att tillhandahålla den utredning som behövs. Ett sådant 

föreläggande får även förenas med vite. Enligt MB 22 kap 11 § ska MMD under förberedelsen 

av målet se till att utredningen i målet får den omfattning och inriktning som krävs. Det betyder 

att domstolen har full utredningsskyldighet och ska driva en aktiv materiell processledning.187 

MMD kan även förordna en eller flera sakkunniga att utföra förberedande undersökningar samt 

avge utlåtanden i målet om det behövs för bedömningen av målet, vilket framkommer av 

MB 22 kap 12 §. Enligt MB 22 kap 6 § ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 

Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelsen föra talan 

i mål, när det behövs, för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen. Även en 

kommun får föra talan i målet för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen inom 

kommunen. 

 
183 Prop. 2017/18:243, s. 69-70.  
184 Prop. 2017/18:243, s. 186.  
185 Vissa undantag finns angivna i paragrafen, de är dock inte relevanta i det här fallet.  
186 Här bör det dock uppmärksammas att MB 24 kap 10 § inte räknas upp i MB 22 kap 2 a §. Av propositionen 

framkommer det dock mycket tydligt att avsikten är att utredningsansvaret ska ligga på verksamhetsutövaren 
och att MB 22 kap 2 a § ska ändras så att paragrafen även innefattar vattenverksamheter, se prop. 
2017/18:234, s. 136. Det kan dock ifrågasättas varför inte MB 22 kap 2 a § ändrades så att den även hänvisar 
till MB 24 kap 10 §. 

187 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 240.  
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Omprövningen av en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel, ska enligt huvudregeln 

initieras av verksamhetsutövaren, vilket framkommer av MB 24 kap 12 §. Om 

verksamhetsutövaren inte ansöker om en prövning och inte heller följt ett föreläggande att 

ansöka om prövning kan, enligt samma paragraf, Kammarkollegiet, Havs- och 

vattenmyndigheten eller länsstyrelsen ansöka om prövning. 

 

Omprövningen sker enligt MB 24 kap 10 §. Enligt paragrafen ska tillståndsmyndigheten 

upphäva, ändra och besluta om nya bestämmelser och villkor i den utsträckning som behövs 

med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. I propositionen lyfts det särskilt fram 

att det är viktigt att ta hänsyn till vattenkraftens betydelse som förnyelsebar energikälla när 

avvägningar i omprövningen görs mot MB 1 kap 1 §.188 Enligt MB 24 kap 10 § andra stycket 

får inte villkor eller bestämmelser för verksamheten beslutas som avsevärt försvårar 

verksamhetsutövningen, om inte villkoren eller bestämmelserna behövs för att en 

miljökvalitetsnorm eller andra bestämmelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska 

unionen ska följas. Vägledning för vad som menas med avsevärt försvåras ska enligt 

propositionen hämtas i förarbetena till MB 24 kap 5 §.189 Enligt propositionen till 

MB 24 kap 5 § menas med avsevärt försvåras ” […] mycket ingripande föreskrifter eller villkor 

som är att nästan likställa med att verksamheten inte längre kan bedrivas.”190 MMD får dock 

återkalla en verksamhets tillstånd, enligt MB 24 kap 10 § tredje stycket, om det är nödvändigt 

för att tillgodose en miljökvalitetsnorm eller andra bestämmelser som följer av Sveriges 

medlemskap i Europeiska unionen eller om verksamhetsutövaren medger att tillståndet 

återkallas.  

 

Enligt förarbetsuttalanden ska de nya villkoren eller bestämmelserna som en omprövning 

resulterar i beslutas utifrån hur den enskilda verksamheten påverkar sin omgivning. I 

prövningen ska avvägningar göras mellan bland annat intresset i verksamhetens elproduktion 

och intresset i att skydda den omgivande natur- och kulturmiljön.191 Redan i de inledande 

delarna av propositionen lyfts frågan kring kulturmiljöer och att hänsyn till dessa ska tas när 

det kommer till omprövningarna av de äldre vattenverksamheternas miljövillkor. Fokus ligger 

dock inte på fornminnen som skadas genom exempelvis erosion, utan frågan kring 

 
188 Prop. 2017/18:243, s. 221. 
189 Prop. 2017/18:243, s. 221.  
190 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 259. 
191 Prop. 2017/18:243, s. 203. 
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kulturmiljöskyddet lyfts främst utifrån aspekten att äldre vattenkraftsanläggningar i sig kan 

utgöra ett viktigt kulturarv och rent av skyddas som byggnadsminnen eller fornminnen enligt 

KML och att dessa därigenom även kan åtnjuta skydd av KML, vilket måste beaktas vid 

villkorsomprövningen. I propositionen förklaras det att ”[d]e befintliga kulturmiljöerna utgör 

vittnesbörd om Sveriges historiska utveckling och bidrar såväl till att förklara dagens samhälle 

som att erbjuda attraktiva livsmiljöer och besöksmål.”192  

 

Enligt den nationella plan som lämnades in till regeringen 1 oktober 2019 måste hänsyn till 

kulturmiljöer vägas in när omprövningarna för miljövillkoren görs.193 Vidare konstateras det 

att det finns ett behov av underlag för att säkerställa att hänsyn till kulturmiljöer tas vid 

omprövningarna och för att ett sådant underlag ska kunna tas fram behöver både RAÄ och 

länsstyrelserna mer resurser. Enligt planen kommer ansvaret främst ligga på länsstyrelserna att 

ta fram underlag för prövningarna. För att göra det bör dock RAÄ ta fram riktlinjer dels för 

vilken nivå som underlagen ska ha, dels för att säkerställa kvaliteten på underlagen.194  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de nya bestämmelserna i MB 11 kap innebär att de 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel som har äldre tillstånd och villkor kommer 

att omprövas för att uppfylla kraven på moderna miljövillkor. Enligt både propositionen och 

förslaget till den nationella planen för omprövning av vattenkraft måste hänsyn tas till 

kulturmiljöer i samband med omprövningarna för miljövillkoren. Frågan rörande fornminnen 

som skadas till följd av vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel lyfts dock varken 

fram i propositionen eller den föreslagna planen för omprövning av vattenkraft. Det utesluter 

dock inte att frågan ska vara en del av prövningen. Begreppet kulturmiljö är, som tidigare 

konstaterats, brett och innefattar även fornminnen. Vidare konstateras det att mer resurser 

troligtvis behövs för att säkerställa att det finns ett fullgott underlag för att bedöma påverkan på 

kulturmiljöer. Ansvaret för framtagandet av underlaget kommer troligtvis att ligga på 

länsstyrelsen och RAÄ.   

 

De äldre vattenverksamheterna för produktion av vattenkraftsel som helt saknar tillstånd 

kommer behöva söka nya tillstånd enligt MB 11 kap. I dessa fall kommer det röra sig om helt 

nya tillståndsprövningar och då bör verksamheten och anläggningarna både prövas utifrån 

 
192 Prop. 2017/18:243, s. 61.  
193 Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft, 2019, s. 22. 
194 Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft, 2019, s. 57.  
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bestämmelserna i MB och KML, det är dock oklart hur många vattenverksamheter för 

produktion av vattenkraftsel det finns som helt saknar tillstånd.  

 

4.4 Sammanfattning 
Vid skador till följd av bristande underhåll och dammhaveri kan krav ställas på att 

vattenkraftsföretagen ska ge ersättning för skador på fornminnen. För att ett skadeståndsanspråk 

ska uppkomma förutsätts det dock att länsstyrelsen eller RAÄ undersöker och/eller restaurerar 

eller rekonstruerar de skadade fornminnena. Dessutom måste det gå att visa att det är den 

skadade eller brustna dammen som lett till fornminnesskadan.  

 

Att kräva ansvar för skador som uppkommer vid normal drift är svårt, om inte omöjligt, enligt 

den gällande lagstiftningen. Det är högst oklart huruvida skadeståndsansvar för miljöskador 

enligt MB 32 kap skulle kunna utkrävas av RAÄ eller länsstyrelsen för erosionsskador på 

fornminnen. Det är även oklart ifall en myndighet faktiskt kan anses som skadelidande enligt 

bestämmelserna. Det är oklart om erosion anses vara en skadeståndsgill skada enligt kapitlet 

och det är oklart hur preskriptionsfrågan ska avgöras och när skadan ska anses ha skett. Det får 

även anses osannolikt att bygdeavgiftsmedel skulle beviljas enbart i syfte att undersöka eller 

restaurera en fornlämning som skadats till följd av en vattenverksamhet för produktion av 

vattenkraftsel.  

 

Däremot kan vissa förhoppningar ges till kraven på moderna miljövillkor för 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. Enligt både propositionen och förslaget 

till den nationella planen för omprövning av vattenkraft lyfts det fler gånger upp att hänsyn 

måste tas till kulturmiljöer i samband med omprövningarna för miljövillkoren. Begreppet 

kulturmiljöer omfattar även fornminnen och därför bör utrymme finnas att ta hänsyn även till 

fornminnena vid omprövningen av miljövillkoren. Det bör dock påpekas att omprövningen av 

miljövillkoren ska utgå från MB och i MB finns inget direkt skydd för fornminnen utan endast 

ett skydd för kulturmiljön som dessutom ska vägas mot andra skyddsvärda intressen. Det 

konstateras även i både propositionen till de nya bestämmelserna och i förslaget till den 

nationella planen att kunskapsluckor rörande kulturmiljöer finns och att mer resurser krävs för 

att länsstyrelsen och RAÄ ska kunna ta fram det underlag som behövs för prövningarna. 

Visserligen är det upp till verksamhetsutövaren att presentera ett fullgott underlag för 

omprövningen av sin verksamhet, det är dock upp till MMD att avgöra huruvida underlaget är 

fullgott eller ej och för det behövs riktlinjer och kunskapsunderlag. Vid omprövningarna ska 
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dessutom avvägningar göras mellan flera olika intressen. Bland annat ska miljökvalitetsnormer 

följas och andra naturmiljöintressen vägas in samtidig som intresset av bevarade kulturmiljöer 

och intresset av förnyelsebar energiproduktion vägas in. Det här gör att fornminnenas 

bevarande endast är ett av flera intressen som ska sammanvägas och de nya villkoren får som 

huvudregel inte heller avsevärt försvåra verksamhetsutövningen. Fornminnen som skadas till 

följd av vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel är inte heller något som tas upp i 

propositionen eller förslaget till den nationella planen. Det kan alltså befaras att skyddet för 

fornminnen som har skadats eller riskerar att skadas av vattenverksamheter för produktion av 

vattenkraftsel inte tas upp alternativt inte prioriteras i prövningen eftersom flera andra intressen 

ska vägas in och något direktskydd för fornminnen inte finns i MB.  

 

5 Slutdiskussion  
Inledningsvis kan det konstateras att vattenkraften har varit, är och kommer att vara en viktig 

energiproduktionskälla i Sverige. Det betyder dock inte att den är problemfri. 

Vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel bedrivs i områden där människan sedan 

flera tusen år tillbaka har levt och verkat. I de tre rapporter som tas upp i den inledande 

bakgrunden konstateras det att lämningarna efter mänsklig aktivitet från svunna tider i dessa 

områden har skadats och förstörts och kommer att fortsätta skadas och förstöras om ingen 

förändring sker. Något som leder till att ovärderlig kunskap går förlorad och att värdefulla 

kulturmiljöer förstörs.  

 

Fornlämningar har en flera hundra år lång tradition av att skyddas i Sverige och skyddet har 

även med åren stärkts. När vattenkraften byggdes ut under början och mitten av 1900-talet lades 

dock inte någon större vikt vid det lagskydd som då fanns för fornlämningar, i vart fall inte i 

samband med tillstånds- och villkorsprocesserna för verksamheterna. Det här kan givetvis 

kritiseras. Den stora utbyggnaden av de svenska vattendragen måste dock ses utifrån sin tid och 

kontext. Två världskrig passerade samtidigt som industrin och den tekniska utvecklingen tog 

stora steg framåt. Det rådde en stor efterfrågan på el för att driva industrierna och järnvägarna 

och för att utveckla Sveriges ekonomi. Inte ens Stora Sjöfallets nationalpark var fredad från 

industrins och ekonomins behov. Kanske var det inte så konstigt att beslutsfattarna inte tog 

någon större hänsyn till de fornminnen som skulle komma till skada? Dessutom var kunskapen 

om fornminnen, framförallt i norra delen av Sverige, under den här tiden ganska begränsad i 

jämförelse med idag.  
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Fornlämningar har, till skillnad från fornfynd, ett direkt skydd i KML. Det är enligt 

KML 2 kap 6 § förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt 

ändra eller skada en fornlämning. Förbudet gäller för alla och vattenverksamheter för 

produktion av vattenkraftsel är inte undantagna. Som utredningen i kapitel tre och fyra har visat 

är det dock svårt att enligt dagens lagstiftning utkräva ansvar av de berörda 

verksamhetsutövarna för de fornlämningar som har skadats eller riskerar att skadas till följd av 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. Att det finns en direkt koppling mellan 

vattenverksamheterna och de av erosion skadade fornlämningarna får dock anses klart sett till 

de rapporter som det redogörs för i den inledande bakgrunden. De två rättsfallen rörande 

kostnadsbidrag ur bygdeavgiftsmedel för erosionsskador får även anses bekräfta att 

vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel leder till onaturliga erosionsskador på 

områdena kring de reglerade vattendragen.  

 

Det har inte hittats något fall där ansvarsfrågan har prövats utifrån ansvarsbestämmelserna i 

KML 2 kap. Sannolikt hade det varit svårt att bevisa när en skada uppstått och redan förstörda 

fornlämningar är de facto redan bortsköljda. Det är oklart hur preskriptionstiden ska bedömas 

och det krävs framförallt att någon överhuvudtaget uppmärksammar en skada på en 

fornlämning och anmäler den. Eftersom det antas att många fornminnen i Sverige ännu är 

okända är det mycket möjligt att ingen upptäcker en skada då få lär ha den kunskap som krävs 

för att konstatera att det rör sig om ett skadat fornminne.  

 

Något skadeståndsansvar enligt MB 32 kap lär inte heller gå att utkräva, likaså lär det vara svårt 

att få kostnadsbidrag ur bygdeavgiftsmedel för att enbart skydda eller restaurera fornminnen. 

Underhållsskyldigheten i MB 11 kap 17 § omfattar endast vattenanläggningen och inte 

områdena kring vattenverksamheten. Det är endast i de fall en fornminnesskada skulle uppstå i 

samband med ett dammhaveri och skadan uppmärksammas och det går att bevisa ett 

orsakssamband mellan dammhaveriet och fornminnesskadan som ett ansvar från 

verksamhetsutövaren skulle gå att utkräva med stöd av MB 11 kap 18 §.  

 

Det som möjligtvis skulle kunna rädda de fornminnen som skadats eller riskerar att skadas till 

följd av vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel är att villkor för att skydda dessa 

uppställs i samband med omprövningarna för moderna miljövillkor för vattenverksamheter för 

produktion av vattenkraftsel. Det bör finnas utrymme att ställa sådana villkor eftersom skyddet 

för kulturmiljön ingår i målparagrafen MB 1 kap 1 § samt MB 2 kap. Det som talar emot att 
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sådana kulturmiljövårdande villkor kommer att bli en del av prövningen är att kunskap kring 

kulturmiljöer saknas och att skyddet för kulturmiljön endast är ett skyddsintresse av flera i MB. 

Problematiken med fornminnen som skadas på grund av den erosion som vattenverksamheter 

för produktion av vattenkraftsel orsakar är inte heller något som uppmärksammats i varken 

propositionen eller den föreslagna nationella planen för omprövning av vattenkraften. Det 

behöver inte betyda att problematiken är okänd hos de kulturmiljövårdande instanserna, 

tvärtom är två av rapporterna i den inledande bakgrunden framtagna av eller i samarbete med 

länsstyrelsen i Västernorrland respektive Norrbotten. Däremot kommer det troligtvis vara upp 

till RAÄ och länsstyrelserna att ta fram information och se till att just den här fråga blir en del 

av prövningen. Det är visserligen verksamhetsutövaren som ansvarar för att ta fram utredningen 

inför omprövningen av sin vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel. Det är däremot 

MMD som ska avgöra om utredningen är tillräckligt omfattande vilket ställer vissa 

kunskapskrav hos både verksamhetsutövaren och MMD. Det har även konstaterats i både 

förarbetena och i förslaget till den nationella planen att kunskap kring kulturmiljöer saknas och 

att det slutliga ansvaret för att ta fram den här kunskapen ligger hos RAÄ och länsstyrelserna.  

 

Det finns ett tydligt allmänintresse i att skydda kulturmiljöer och därigenom även fornminnen. 

Kulturmiljön och fornminnena utgör en del av det svenska kulturarvet och är rent 

kunskapsmässigt viktiga då de bidrar till förståelsen för hur samhällen historiskt har kommit 

till och utvecklats. Att kunna ta del av kulturmiljön, fornminnen, kulturarvet och historian har 

även för många ett rekreativt värde. Det har i uppsatsens avsnitt 3.3 konstaterats att det finns 

vetenskapliga, samhälleliga, emotionella och till och med ekonomiska värden i bevarandet av 

kulturmiljön. Dessutom kan motsatsen, att förstöra kulturmiljön och fornminnen, få förödande 

konsekvenser dels med tanke på de oersättliga kunskapskällor som går förlorade, dels med 

tanke på de ingrepp i olika kulturella identiteter som ett sådant handlande kan innebära. 

 

Det kan ifrågasättas om dagens lagstiftning faktiskt lever upp till allmänintresset att skydda 

kulturmiljön när det kommer till fornminnen som har skadats eller riskerar att skadas till följd 

av vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. För de vattenverksamheter för 

produktion av vattenkraftsel som helt saknar tillstånd samt vid en nyetablering av en 

vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel skulle tillstånd enligt både KML och MB 

behövas och i dessa fall hade troligtvis ett fullgott skydd alternativt fullgoda undersökningar 

kunnat utkrävas. Problemet är dock den stora mängd befintliga vattenverksamheter för 

produktion av vattenkraftsel som prövats enligt äldre lagar och där fornminnesfrågan, som 
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utredningen i kapitel två visar på, inte varit en del av prövningen. I de få fall fornminnesfrågan 

har varit en del av prövningen, skedde prövningen och utredningarna troligtvis under början 

och mitten av 1900-talet då den kunskap som idag finns inte fanns. Att de befintliga 

vattenverksamheterna för produktion av vattenkraftsel kommer behöva omprövas enligt MB 11 

kap 27 § och få moderna miljövillkor visar även att de äldre vattenverksamheterna inte lever 

upp till dagens miljökrav. Ska det ställas nya naturmiljökrav på dessa verksamheter bör det 

även ställas nya kulturmiljökrav på dem.  

 

Det bör även särskilt uppmärksammas att flera fornlämningar som i studier har konstaterats 

vara skadade till följd av vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel utgör samiska 

fornlämningar. Att den samiska kulturen förringats under tillståndsprocesserna för utbyggnaden 

av Stora Luleälven lyfts upp i Össbos avhandling.  Här kan paralleller dras till Müllers tankar 

om att ett ingrepp i kulturarvet även innebär en attack mot den kulturella identiteten. Flera stora 

vattenkraftverk i Sverige ligger i landets norra delar och därmed även i Sápmi. Den konstaterade 

erosionsproblematiken är inte unik för de studerade vattendragen och det kan därför med stor 

sannolikhet antas att samiska fornlämningar och kulturmiljöer har förstörts och fortsättningsvis 

kontinuerligt förstörs till följd av vattenregleringen. Viktig kunskap och ett kulturarv 

tillhörande landets ursprungsbefolkning går därmed förlorad. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ansvaret för att skydda fornminnena kring de 

svenska reglerade vattendragen ligger hos RAÄ och länsstyrelserna. Det är de som måste ta 

fram information och se till att omprövningarna för moderna miljövillkor även resulterar i 

kulturmiljövårdande villkor som skyddar de hotade fornminnena. Det är visserligen förbjudet 

att förstöra fornlämningar men troligen finns det ingen möjlighet att ställa verksamhetsutövarna 

till svars för detta. Frågan har visserligen inte prövats, men möjligheterna att nå framgång med 

en sådan prövning är troligtvis små vilket utredningarna i kapitel tre och fyra visat. För att något 

ansvar ska kunna utkrävas av verksamhetsutövarna måste skadorna dessutom konstateras och 

dokumenteras och anmälningar måste göras och även här kommer ansvaret ligga hos RAÄ och 

länsstyrelserna.  

 

Det fornminnena kring Sveriges reglerade vattendrag kanske behöver är en ny Hallström, Festin 

eller Curman. Problemen måste uppmärksammas och kunskap måste spridas och för att det ska 

ske behöver kanske några eldsjälar återigen sätta sig på tvären för att vi verkligen ska få 
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kultiverade vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel, den enda värdiga formen av 

vattenkraftsverksamheter i kulturlandet Sverige.  
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