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Polismyndigheten
Nationella Operativa Avdelningen 
(NOA)
Att. Benny Beutelrock
Box 12256
102 26 Stockholm

Anmälan om brott mot Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) i 
del av Söderportsgatan, Kalmar stad och kommun

Enligt 2 kap 6 § Kulturmiljölagen (KML) är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta 
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 
eller skada en fornlämning.

I 2 kap 12 § KML står att den som vill rubba, ändra eller ta bort en fornlämning ska 
ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Av 2 kap 21 § punkt 2 KML framgår att det är straffbart att av uppsåt eller 
oaktsamhet olovligen vidta åtgärd som anges i 2 kap 6 § KML

Fornlämning nr 94 i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister för Kalmar 
socken.

Anmälan avser grävning i Söderportsgatan samt del av Kungsgatan bilaga 1 och 3.  
Arbetsföretaget har utförts inom fornlämning nummer 94 i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister för Kalmar socken. Fornlämningen utgörs av medeltida 
stadslager, bilaga 2.

Redogörelse för ärendet

Fastighetsägaren till Akacian 17 har via telefon till Länsstyrelsen anmält att 
schaktning utförts i gatan utanför sin fastighet. Bilagda bilder visar schaktning från 
den 3 december 2019, bilaga 3. Bilden som visar schakt med brunnsröret är taget i 
september 2017. Anmälaren meddelar att schaktning genomförts under de senaste 
åren i gatan vid ett flertal tillfällen.  
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Då anmälarens fastighet är fuktskadad och sprickor konstaterats i fastigheten oroar 
schaktningsarbetena, då ytterligare skador på huset riskerar uppstå från de vibrationer 
som schaktningsarbetena medför. 

Anmälaren önskar att kontakt från er tas då mer bild- och filmbevis av schaktning i 
gatan finns hos denna.

Schaktning har utförts i en del av det medeltida Kalmar, en stad grundlagd under de 
tidigare decennierna av 1200-talet.

Kalmar är en av landets bäst bevarade medeltidsstäder under mark. Detta beror bland 
annat på att staden flyttades till Kvarnholmen i slutet av 1600-talet och den gamla 
stadens lämningar under mark har därmed i hög grad förskonats från de omfattande 
förändringar andra städer med medeltida stadslager genomgått. 

Den yta som berörts av grävning är inte undersökt arkeologiskt.

Länsstyrelsen vill hävda att:

De markarbeten som utförts, inom del av fastighet Stadsparken 1, i fornlämning 
RAÄ 94 är ett brott mot KML enligt 2 kap 6 och 12 §§.

Eftersom överträdelse av 2 kap 6 och 12 §§ synes ha skett överlämnar Länsstyrelsen 
ärendet till Åklagarmyndigheten för prövning.

Anmälan är av avdelningschef Eva Brynolf beslutad efter föredragning av antikvarie 
Jenny Sundström

Då handlingen är signerad digitalt saknas namnunderskrifter.

Bilaga
1. Karta med området för schaktning markerat
2. Utdrag ur fornminnesregistret RAÄ 94
3. Foton

Kopia
Riksantikvarieämbetet
Åklagarområde Syd, Åklagarkammaren i Kalmar
Siren
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