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Lindesbergs kommun
711 80 LINDESBERG

SHM Arkeologerna
Instrumentvägen 19
126 53 HÄGERSTEN

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Beslut om tillstånd till borttagande av 
fornlämningar med villkor om arkeologisk 
undersökning
Beslut
Länsstyrelsen ger Lindesbergs kommun tillstånd till borttagande av nedan nämnda 
fornlämningar, i samband med genomförande av ny detaljplan inom fastigheten 
Heden 1:11 i Lindesbergs kommun (bilaga 2).
Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk undersökning ska genomföras. 
Länsstyrelsen utser SHM Arkeologerna att utföra den arkeologiska 
undersökningen.
Kostnaden för undersökningen ska betalas av Lindesbergs kommun i enlighet med 
dennes kostnadsansvar.
Beslutet är giltigt till och med 2023-12-31.
Tillståndet omfattar följande tjugo fornlämningar:

 L1979:675, L1979:678, L1979:679 
 L1979:696, L1979:705, L1979:708 
 L1979:718, L1979:755, L1979:788 
 L1979:805, L1979:822, L1979:853 
 L1979:854, L1979:876, L1979:879 
 L1979:880, L1979:904, L1979:907
 L1979:940, L1981:3546

Villkor för företagaren
 Ni ska uppfylla ert kostnadsansvar genom betalning till undersökaren. En 

specificerad redovisning av kostnaderna finns i bifogad undersökningsplan 
(bilaga 4).

 Berörd personal hos er och underentreprenörer ska vara informerade om och 
följa beslutet.
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Villkor för undersökaren
 Undersökningen ska utföras av SHM Arkeologerna i enlighet med bifogade 

förfrågningsunderlag och undersökningsplan (bilaga 3 och 4).
 En avvikelseanmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen om det uppstår 

omständigheter som förändrar förutsättningarna eller påverkar villkoren i 
förfrågningsunderlag och undersökningsplan.

 Ni ska fakturera Lindesbergs kommun för upparbetade kostnader. 
Faktureringen ska ske enligt överenskommelse mellan Lindesbergs kommun 
och SHM Arkeologerna. Slutfakturering får inte ske innan rapport har 
färdigställts.

Motivering till beslutet
De berörda fornlämningarna utgörs samtliga av olika typer av 
skogsbrukslämningar som hör samman med äldre kolningsverksamhet. Vid 
fornlämningarna förekommer kolbottnar, kolarkojor och andra typer av 
aktivitetsytor som har ett samband med kolning.

Länsstyrelsen bedömer att dessa lämningar uppfyller rekvisiten i 2 kap. 1 och 1a 
§§ kulturmiljölagen (1988:950, KML) för att vara fornlämningar. De är lämningar 
efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre 
tiders bruk och som är varaktigt övergivna. De kan även antas vara äldre än 1850. 
De är därmed skyddade enligt 2 kap. KML. 

Det planerade genomförandet av ny detaljplan kommer att beröra dessa tjugo 
fornlämningar. Länsstyrelsen bedömer att de aktuella fornlämningarna inte är av 
sådan betydelse att de utgör hinder för arbetsföretaget, under förutsättning att 
berörda delar av fornlämningarna undersöks och dokumenteras.

De berörda lämningarna har tidigare omfattats av både arkeologisk utredning och 
arkeologisk förundersökning. De utförda åtgärderna har visat på att de berörda 
lämningarna har en stor vetenskaplig potential – ett tillstånd till borttagande av 
fornlämningarna behöver därför villkoras med krav på arkeologisk undersökning. 
Vid de tidigare arkeologiska åtgärderna har de berörda lämningarna dock i relativt 
stor utsträckning kunnat omfattas av arkeologiskt fältarbete. Av denna anledning 
är det rimligt att den arkeologiska undersökningen huvudsakligen utförs i form av 
fördjupande naturvetenskapliga analyser med mera.

Beskrivning av ärendet
Lindesbergs kommun arbetar med framtagande av ny detaljplan för ett större 
markområde vid Heden, norr om Frövi tätort. Detaljplanen syftar till att inom ett 
cirka 140 hektar stort markområde möjliggöra etablering av ett 
verksamhetsområde med järnvägsanknytning.
Länsstyrelsen har i tidigare samråd meddelat Lindesbergs kommun att ett 
genomförande av detaljplan i området riskerar att beröra fornlämningar. Av denna 
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anledning har arkeologiska utredningar (dnr 431-3895-2015, 431-643-2016) 
utförts, som visade på att ett stort antal fornlämningar förekommer inom det 
område som omfattas av ny detaljplan.
Lindesbergs kommun har därefter ansökt om tillstånd till borttagande av tjugo 
fornlämningar inom det tänkta detaljplanområdet. Dessa tjugo fornlämningar 
utgörs av skogsbrukslämningar, och har under 2019 omfattats av en arkeologisk 
förundersökning (dnr 431-249-2019). 
Resultaten från den arkeologiska förundersökningen finns ännu inte 
avrapporterade i skriftlig form, men de huvudsakliga resultaten har meddelats 
Länsstyrelsen av undersökaren SHM Arkeologerna. Resultaten visar på att 
fornlämningarna har en hög vetenskaplig potential.
En beskrivning av fornlämningarna, fornlämningsmiljön samt genomförandet av 
undersökningen finns beskrivet i bifogade förfrågningsunderlag och 
undersökningsplan.

Val av undersökare
Valet motiveras av att SHM Arkeologerna uppfyller nödvändiga krav på 
kompetens och lämplighet.
Länsstyrelsen har utsett SHM Arkeologerna genom direktval. Kostnaden 
understiger 20 prisbasbelopp men överstiger 5 prisbasbelopp, där 
anbudsförfarande kan krävas om Lindesbergs kommun begär det. Lindesbergs 
kommun har inte begärt att ett anbudsförfarande ska genomföras.

Kostnader
Lindesbergs kommun har av länsstyrelsen skriftligen erhållit information om 
kostnadsansvar och beräknad kostnad.
Kostnaden är beräknad till 589 100 kronor exklusive moms. Giltighetstid för den 
beräknade kostnaden finns i bifogad undersökningsplan.
Om förutsättningarna för undersökningen ändras kan Länsstyrelsen komma att 
utöka företagarens kostnadsansvar upp till 15 % av den beräknade kostnaden.

Information
Lindesbergs kommun och SHM Arkeologerna bör snarast träffa avtal utifrån de 
förutsättningar som anges i detta beslut. Kontaktpersoner framgår av 
undersökningsplanen.
Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt någon 
annan lag får detta sökas särskilt.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet fattas med stöd av 2 kap 12-14§ kulturmiljölagen (1988:950) och 
Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi 
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(KRFS 2017:1). Val av undersökare har skett i enlighet med 19-20 §§ i 
Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi 
(KRFS 2017:1) samt 7 § Kulturmiljöförordning (1988:1188). 

Du kan överklaga beslutet
Se (bilaga 1).

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av biträdande enhetschef Jonas Jansson med antikvarie 
Andreas Jansson som föredragande.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
2. Kartor över undersökningsområdet
3. Förfrågningsunderlag
4. Undersökningsplan med kostnadsberäkning

Kopia med bilagor
Riksantikvarieämbetet (registrator@raa.se)
Örebro läns museum (info@olm.se)
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Örebro län antingen via e-post; orebro@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Örebro län, 701 86 Örebro.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande 
kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. 
Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor 
från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, orebro@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-224 80 00. Ange diarienummer 7020-2019.
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Arkeologisk undersökning av skogsbrukslämningar inför
ny detaljplan vid Frövi, fastigheten Heden 1:11 i
Lindesbergs kommun. Dnr 431-7020-2019.
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Arkeologisk undersökning av skogsbrukslämningar inför
ny detaljplan vid Frövi, fastigheten Heden 1:11 i
Lindesbergs kommun. Dnr 431-7020-2019.
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Arkeologisk förundersökning av flera fornlämningar vid
Heden i Frövi, Lindesbergs kommun. Dnr 431-249-2019.
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Förfrågningsunderlag 
1(9) 

Datum Diarienummer 
2019-11-07 
  

431-7020-2019  

  

Andreas Jansson 
010-2248419 
andreas.jansson@lansstyrelsen.se 

Arkeologerna (SHMM) 
Instrumentvägen 19 
126 53 HÄGERSTEN 

 
 
 
 
 
 

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer 
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403 
      

 

Förfrågan om undersökningsplan och 
kostnadsberäkning för arkeologisk undersökning 
Länsstyrelsen inbjuder er att lämna förslag till undersökningsplan och 
kostnadsberäkning för en arkeologisk undersökning. Undersökningen omfattar ett 
flertal fornlämningar inom fastigheten Heden 1:11 i Lindesbergs kommun (se 
bilaga 1 och undersökningsområde). 
Lindesbergs kommun planerar, genom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen, för ny detaljplan vid Heden nära tätorten Frövi i Lindesbergs 
kommun. Ett genomförande av detaljplanen kommer att beröra ett stort antal 
fornlämningar i form av skogsbrukslämningar. 
Länsstyrelsen avser att utse undersökare genom direktval då totalbeloppet för de 
arkeologiska insatserna inte förväntas överstiga 20 prisbasbelopp (pbb). 
Förfrågningsunderlaget innehåller förutsättningar och krav för den arkeologiska 
undersökningen. Till förfrågningsunderlaget hör en kravspecifikation. Den ska 
användas som mall vid upprättande av undersökningsplan med tillhörande 
kostnadsberäkning. Använd de digitalt översända mallarna för undersökningsplan 
(bilaga 2) och kostnadsberäkning (bilaga 3). Om ni ser att kostnaden för 
undersökningen överstiger 20 pbb ska ni genast avbryta arbetet med 
undersökningsplanen och kontakta Länsstyrelsen. 
Beslut om arkeologisk undersökning kommer att fattas med stöd av 2 kap 12, 13 
och 14 §§ kulturmiljölagen (1988:950) och Riksantikvarieämbetets föreskrifter 
och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). Val av undersökare sker 
i enlighet med 19–20 §§ i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd 
om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1) samt 7 § kulturmiljöförordningen 
(1988:1188). 

Undersökningens förutsättningar 
Kontakter 
Företagaren: Lindesbergs kommun 
711 80 Lindesberg 
 
Kontaktperson: Per Lilja 
Epost: per.lilja@sb-bergslagen.se 
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Telefon: 0581-810 81 
  
Länsstyrelsens handläggare: Andreas Jansson 
Epost: andreas.jansson@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-224 84 19 
 

Tidplan 
Sista dag för inlämnande av undersökningsplan: 2019-11-26 
Den arkeologiska undersökningen ska utföras: så snart beslut är fattat 
Tidpunkt då fältarbetet ska vara avslutat: snarast möjligt under 2020 
Planerat datum för Länsstyrelsens beslut: Så snart undersökningsplanen och 
kostnadsberäkningen har godkänts av Länsstyrelsen och kostnadsansvaret har 
bekräftats av företagaren. 
Preliminär redovisning Länsstyrelsen tillhanda senast: 1 vecka efter avslutat 
fältarbete 
Manus för basrapport Länsstyrelsen tillhanda senast: 12 månader efter avslutat 
fältarbete, eller 12 månader efter beslutsdatum om inget fältarbete utförs.  
Länsstyrelsen ska ha granskat manus senast: 1 månad efter manuset har inkommit 
till Länsstyrelsen 
Basrapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast: 1 månad efter Länsstyrelsens 
godkännande 
Manus för populärvetenskaplig sammanfattning till Länsstyrelsen senast: 12 
månader efter avslutat fältarbete 
Manus för vetenskaplig fördjupning till Länsstyrelsen senast: 12 månader efter 
avslutat fältarbete 
Undersökningsredovisning till Länsstyrelsen senast: 12 månader efter avslutat 
fältarbete 
Ekonomisk uppföljning ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast: 1 månad efter 
inlämnad basrapport 

Undersökningsområdet 
Undersökningsområdet är beläget norr om tätorten Frövi i Lindesbergs kommun 
och ingår i en stor detaljplan för utveckling av ett nytt verksamhetsområde med 
anknytning till järnväg och kommunikationer. Området är till stora delar bevuxet 
med skog, men inslag av öppna ytor förekommer också, företrädesvis i söder. 
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Jordarten inom området för detaljplanen domineras av morän, med inslag av berg 
i dagen och längst i söder olika typer av lera i åkermark och före detta åkermark. 
Höjden över havet varierar mellan huvudsakligen 40 till 55 meter över havet. 
 
I samband med tidigare arbete för detaljplanen har arkeologiska utredningar, 
etapp 1 och 2, genomförts. Resultaten från utredningarna finns redovisade i 
Arkeologerna Rapport 2016:01 och Arkeologerna Rapport 2017:51. Resultaten 
visar på att ett flertal fornlämningar kommer att beröras av ett genomförande av 
ny detaljplan. Området för detaljplanen har dock justerats sedan de utförda 
utredningarna, varför inte samtliga fornlämningar omnämnda i rapporterna berörs 
av detaljplanen. Undersökningsområdet omfattar hela det område som utgör ny, 
justerad detaljplan vid Heden i Frövi, och är därmed cirka 140 hektar stort. 
 
Lindesbergs kommun har under vintern 2019 ansökt om tillstånd till borttagande 
av totalt 20 fornlämningar som berörs av den justerade detaljplanen. 
Fornlämningarna utgörs uteslutande av olika typer av skogsbrukslämningar i form 
av kolningsmiljöer med kolbottnar, kolarkojor och aktivitetsytor. Som ett led i 
prövningen av tillståndsansökan har en arkeologisk förundersökning genomförts 
under sommaren 2019. I samband med de ovan nämnda arkeologiska 
utredningarna gjordes en preliminär bedömning av de berörda lämningarnas 
vetenskapliga potential. Lämningarna delades in i grupper med hög, medelhög 
eller låg potential. Denna indelning låg till grund för den utförda 
förundersökningen, som huvudsakligen fokuserades på de lämningar som hade 
bedömts ha en hög potential. 
 
Resultaten från förundersökningen finns ännu inte avrapporterade i skriftlig form, 
men de huvudsakliga resultaten har delgivits Länsstyrelsen av undersökaren 
Arkeologerna i form av ett PM 2019-07-31. Av resultaten framgår att de berörda 
fornlämningarna i flera fall har en stor vetenskaplig potential, men också att 
fornlämningarna har kunnat undersökas i relativt stor grad i samband med 
förundersökningen. Det innebär att det finns behov av en arkeologisk 
undersökning (slut-undersökning), men att denna kan behöva ha en annan 
utformning än traditionell undersökning, för att kunna ta tillvara fornlämningarnas 
vetenskapliga potential. Länsstyrelsen bedömer också att den sedan tidigare 
gjorda bedömningen av fornlämningarnas skiftande vetenskapliga potential ska 
vara en utgångspunkt även vid utformning av den arkeologiska undersökningen.  
Fornlämningar som omfattas av arkeologisk undersökning: 
Fornlämning  FMIS  Kunskapspotential 
L1979:675  Näsby 84  Låg 
L1979:678  Näsby 85  Låg 
L1979:679  Näsby 118  Medel 
L1979:696  Näsby 86  Låg 
L1979:705  Näsby 88  Medel 
L1979:708  Näsby 89  Medel 
L1979:718  Näsby 90  Låg 
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L1979:755  Näsby 96  Medel 
L1979:788  Näsby 99  Hög 
L1979:805  Näsby 100  Medel 
L1979:822  Näsby 103  Medel 
L1979:853  Näsby 105  Medel 
L1979:854  Näsby 106  Låg 
L1979:876  Näsby 107  Hög 
L1979:879  Näsby 108  Låg 
L1979:880  Näsby 109  Medel 
L1979:904  Näsby 110  Medel 
L1979:907  Näsby 111  Hög 
L1979:940  Näsby 114  Hög 
L1981:3546  Näsby 45:1  Låg 

Syfte 
Syftet med den arkeologiska undersökningen är att dokumentera fornlämningarna, 
ta tillvara fornfynd, rapportera och förmedla resultaten för att skapa kunskap med 
relevans för myndigheter, forskning och allmänhet.  
Fornlämningarna bedöms kunna tillföra sådan kunskap att de ska undersökas 
innan de tas bort. Länsstyrelsen avser att lämna tillstånd till borttagande av 
fornlämningarna med villkor att de först undersöks och dokumenteras. 
Länsstyrelsen har gjort bedömningen att fornlämningarna inte behöver bevaras, då 
de medför ett hinder som inte står i rimligt förhållande till deras betydelse.  
Dokumentationsmaterialet och fynden ska bevaras för framtiden samt tolkas 
vetenskapligt och infogas i ett kulturhistoriskt sammanhang. Dokumentationen 
ska vara av vetenskaplig god kvalitet och tillräcklig för att ge kunskap om de 
borttagna lämningarna. 

Målgrupper 
Målgrupper för undersökningen är Länsstyrelsen, Lindesbergs kommun, 
forskarsamhället och allmänheten. Utformningen av undersökningen ska anpassas 
efter dessa förhållanden. 

Vetenskaplig inriktning och genomförande 
En bedömning av kunskapsbehovet och av fornlämningens kunskapspotential 
ligger till grund för val av inriktning och ambitionsnivå. 
Den aktuella undersökningen berör ett stort antal skogsbrukslämningar. 
Skogsbrukslämningar har uppmärksammats i allt större grad inom den 
arkeologiska forskningen under de senaste åren. Det hänger samman dels med en 
förändrad antikvarisk praxis, och dels med en intensifierad diskussion om 
skogsbrukslämningars vetenskapliga potential, och vilka metoder som kan 
användas vid undersökning av skogsbrukslämningar. 
Den förändrade antikvariska praxisen hänger samman med förändringen av 
kulturmiljölagen år 2014, där årtalet 1850 blev en gräns för vilka lämningar som 
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kan bedömas som fornlämningar. Följden blev bland annat att 
skogsbrukslämningar i stor utsträckning kan antas utgöra fornlämningar. 
Under den senaste tioårsperioden har ett relativt stort antal skogsbrukslämningar 
undersökts i samband med olika arkeologiska åtgärder – både i Örebro län, och i 
övriga delar av landet. Det vetenskapliga utbytet av dessa undersökningar har 
dock inte alltid varit särskilt stort, och det har ifrågasatts vilka metoder och 
frågeställningar som är rimliga att tillämpa vid arkeologiska undersökningar av 
skogsbrukslämningar. Detta kommer även till uttryck i den FoU-rapport som 
Riksantikvarieämbetet tagit fram under 2019 (Spår av kolning - Arkeologiskt 
kunskapsunderlag och forskningsöversikt). 
Vid tidigare utförda arkeologiska åtgärder vid Heden har en utgångspunkt varit att 
behandla de berörda fornlämningarna inte som enskilda objekt, utan som 
sammansatta miljöer – istället för att fokusera på den enskilda kolbottnen har 
ambitionen varit att se till kolningsmiljön som helhet. Länsstyrelsen bedömer att 
detta synsätt fortsatt ska tillämpas vid den arkeologiska undersökningen. Vidare 
bör undersökningen syfta till att kunna ge en bild av kolningen inte bara runt 
enskilda miljöer, utan även för undersökningsområdet som helhet. 
Resultaten från utredning och förundersökning tyder på att kolningen i området 
har en lång historik, även om kolningens kronologiska sammanhang i området 
inte är helt klarlagd. Undersökningen bör därför också utformas för att bättre 
kunna precisera kolningens förändring över tid i området. Det kan omfatta studier 
av t ex om kolbottnar från skilda tider har olika storlek och utseende, eller om 
kolningsmiljöerna har organiserats på olika sätt under olika faser. Vid utredningen 
och förundersökningen påträffades även ett antal hästbroddar, som vanligen 
dateras till yngre järnålder eller tidig medeltid. Dessa skulle då, tillsammans med 
utförda 14C-dateringar, kunna visa på medeltida kolning i området. Länsstyrelsen 
bedömer därför att det är angeläget att även bättre kunna datera och analysera 
broddarna och annat tillhörande fyndmaterial, för att kunna bredda bilden av 
kolningsverksamhet inom undersökningsområdet. 
I den mån det är relevant ska även resultat från andra undersökningar av liknande 
lämningar, både från Örebro län och från övriga delar av landet, studeras och 
diskuteras för att kunna svara på frågor kopplade till de berörda 
kolningslämningarna vid Heden. 
För att kunna svara på frågeställningar kopplade till de problemområden som 
nämns ovan bedömer Länsstyrelsen att det är nödvändigt att använda andra 
metoder än traditionell fältundersökning. Lämpliga metoder kan vara t ex 
fördjupade kart- och arkivstudier, naturvetenskapliga analyser av undersökta 
anläggningar och fyndmaterial, eller jämförande studier riktade mot andra, 
liknande typer av miljöer. Länsstyrelsen överlåter dock åt er som undersökare att 
avgöra vilka metoder som är lämpliga att tillämpa, utifrån de frågeställningar som 
ni formulerar. 
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Ambitionsnivå 
Den arkeologiska undersökningen ska genomföras med hög ambitionsnivå. En 
bedömning av kunskapsbehovet och av fornlämningarnas kunskapspotential 
ligger till grund för valet av ambitionsnivå, det vill säga åtgärdernas omfattning, 
karaktär och prioriteringar. Enligt vad som angivits ovan under Vetenskaplig 
inriktning och genomförande ska dock den sedan tidigare gjorda bedömningen av 
lämningarnas kunskapspotential ligga till grund för prioriteringar inom 
undersökningen. 

Praktiska förutsättningar 
Med tanke på undersökningens inriktning är det inte självklart att traditionellt 
fältarbete behöver utföras inom undersökningsområdet. Om fältarbete krävs ska 
förutsättningarna för detta hanteras i samråd med Lindesbergs kommun. 

Fynd 
Undersökaren har i årets ”Intresseanmälan” redovisat rutiner för hantering, 
förvaring och konservering av fornfynd (11 § punkt 7 KRFS 2017:1). 
Fynd ska omhändertas enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar i ”Fysiskt 
omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial” och ”Vägledning för tillämpning 
av kulturmiljölagen” Uppdragsarkeologi”. 
Fynden ska samlas in och hanteras med utgångspunkt i undersökningens syfte och 
ambitionsnivå. Fynden ska efter eventuell selektion och konservering lämnas till 
det museum som Riksantikvarieämbetet anvisar. Fynden ska vid överlämnandet 
till vara konserverade, beskrivna, ordnade och digitalt registrerade. 

Analyser 
Analyser ska kopplas till undersökningens frågeställningar. Vilka analyser som är 
lämpliga att utföra överlåter Länsstyrelsen till er att avgöra – se även under 
Vetenskaplig inriktning och genomförande 

Rapportering 
För rapporteringen gäller anvisningarna i Riksantikvarieämbetets Vägledning för 
tillämpning av Kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi.  
Undersökningens resultat ska redovisas i en basrapport. Rapportens omfattning 
ska anpassas till undersökningens resultat. Basrapporten ska omfatta 

• skalenliga planer och beskrivningar 
• redovisning av metoder och genomförande 
• grundläggande arkeologiska tolkningar  
• en värdering av måluppfyllelsen i relation till undersökningsplanen.  
Undersökaren ska registrera fornminnesinformation som uppdraget genererar 
enligt följande:  
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• Lämningsinformation ska registreras i enlighet gällande praxis. Länsstyrelsen 
kommer att godkänna lämningsinformationen senast innan ärendet avslutas. I 
samband med Länsstyrelsens godkännande blir lämningsinformationen publik. 

• Den slutgiltiga basrapporten, populärvetenskaplig sammanfattning, 
vetenskaplig fördjupning, analysrapporter och andra bilagor laddas upp i 
högupplöst format (PDF A) via Länsstyrelsens e-tjänst för komplettering eller 
yttrande enligt tidsplan. 

• I samband med att basrapport, populärvetenskaplig sammanfattning, 
vetenskaplig fördjupning, analysrapporter och andra bilagor levereras till 
Länsstyrelsen ska motsvarande laddas upp i högupplöst format (PDF A) i 
Riksantikvarieämbetets digitala system. Rapporten läggs då in i 
Forndok. Länsstyrelsen ska meddelas när rapporten lagts in.  

• En digital rapport ska skickas till företagaren.  
• Undersökta ytor (shp* eller GeoJSON) ska laddas upp i Fornreg i samband 

med att rapporten levereras digitalt till Riksantikvarieämbetet.  
• Fyndlista ska levereras enligt Riksantikvarieämbetets instruktion.  
• Övrigt digitalt dokumentationsmaterial laddas upp i Riksantikvarieämbetets 

digitala system i den mån de tekniska förutsättningarna finns.  
• När ärendet avslutas hos Länsstyrelsen kan inte längre undersökaren 

komplettera lämningsinformationen.  
 
OBS! 
Den sedan tidigare utförda förundersökningen är ännu inte avrapporterad i 
skriftlig form. Länsstyrelsen bedömer att det är rimligt att förundersökningen och 
den arkeologiska undersökningen avrapporteras samlat i en gemensam 
publikation. 
Som villkor för tilldelning av undersökningen gäller att dokumentationsmaterialet 
och all rapportering får publiceras och spridas av staten med en så kallad CC BY-
licens (Creative Commons Attribution 4.0 International Public License som är 
översatt till svenska Creative Commons Erkännande 4.0 Internationella Publika 
Licens). Lantmäteriets kartor omfattas inte av licensen. Undersökaren ansvarar för 
att avtal finns för eventuellt upphovsrättsligt skyddade bilder och texter så att 
publicering med CC BY licens är möjlig. 

Personal 
Det är en förutsättning att ni har redovisat personalens kompetens i årets 
”Intresseanmälan”. För ny personal ska ”Intresseanmälan” kompletteras. 
Projektledningen ska aktivt i planerings-, fält-, och rapportarbetet. Byte av 
ansvarig personal ska godkännas av Länsstyrelsen. 

Förmedling 
De aktuella fornlämningarna är belägna i skogsmark, är relativt otillgängliga och 
återfinns långt från närmaste sammanhållna bebyggelse. Det är heller inte 
självklart att fältarbete behöver utföras vid lämningarna i samband med 
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undersökningen. Det är därför inte rimligt att bedriva traditionell förmedling i 
form av visningar i samband med undersökningen. Länsstyrelsen bedömer att 
fornlämningarna, och resultaten av undersökningen, ändå är av sådant allmänt 
intresse att förmedlingsinsatser är befogade. Dessa förmedlingsinsatser kan då 
bestå av t ex föreläsningar för hembygdsföreningar och liknande, eller besök i 
skolklasser i närområdet. Länsstyrelsen överlåter till er som undersökare att lämna 
förslag på lämpliga förmedlingsinsatser inom ramen för uppdraget. 

Uppföljning 
• När Länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft skapas ett ärende i 

undersökningsregistret. 
• Undersökaren skickar ett igångsättningsmeddelande för fältarbetet med e-post 

till Länsstyrelsen. Undersökaren kan påbörja uppdraget i Fornreg.   
• När fältarbetet avslutats skickar undersökaren ett meddelande med e-post till 

Länsstyrelsen.   
Länsstyrelsen ska omgående underrättas om större avvikelser och förändringar i 
förhållande till förfrågningsunderlag, undersökningsplan eller beslut (s k 
avvikelseanmälan). 
Omfördelningar inom budget ska godkännas av Länsstyrelsen 
Ekonomisk redovisning för den arkeologiska undersökningen ska redovisas till 
Länsstyrelsen enligt tidsplan. Uppställningen av den ekonomiska redovisningen 
ska följa den ordning som är i kostnadsberäkningen. Företagaren ska endast 
faktureras för de kostnader som har upparbetats för den arkeologiska 
undersökningen inklusive rapportering. 

Organisation och kvalitetssäkring 
Undersökaren har redovisat sin organisation i årets ”Intresseanmälan” (11 § punkt 
1-2 KRFS 2017:1). Kompletteringar kan göras anpassade till den aktuella 
undersökningen. 
Undersökaren har i årets ”Intresseanmälan” redovisat internt 
kvalitetssäkringssystem och egenkontroll (ansvarsförhållanden inom 
organisationen, administrativa rutiner och ekonomisk redovisning) (11 § punkt 4 
KRFS 2017:1).  
Undersökaren har i årets ”Intresseanmälan” redovisat rutiner för upprättande, 
lagring och kvalitetssäkring av dokumentationsmaterial (11 § punkt 6 KRFS 
2017:1). 

Övrigt 
Miljöhänsyn 
Ni ska i samband med transporter till och från utredningsområdet samt vid 
grävningsarbetena beakta att belastningen på miljön ska bli så liten som möjligt.  
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Vid särskild förfrågan från Länsstyrelsen ska ni kunna redovisa hur ni beaktar 
ovanstående.  

Jämställdhet 
Vid särskild förfrågan från Länsstyrelsen ska ni kunna redovisa en 
jämställdhetsplan avseende er verksamhet. 
 

Bilagor 
1. Kartor över undersökningsområdet 
2. Mall för undersökningsplan 
3. Mall för kostnadsberäkning 
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