
Kulturmiljöenheten
Pernilla Morner Åhman

Antikvarie
010-2244697

Meddelande
2018-05-21

Diarienummer
431-2667-2018

Sida
1(2)

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon:
010-2244000 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Lerums kommun
att. lars.palmeby@lerum.se

Angående arkeologisk utredning steg 1 inom fastigheten 
Tollered 4:47 i Lerums kommun

Länsstyrelsen beslutade den 7 februari 2018 om arkeologisk utredning steg 
1 inom planområdet för planerad detaljplan för bostäder och förskola 
benämnd Brännabben. Av bifogad redovisning framgår att Västarvet 
kulturmiljö/Lödöse museum har utfört utredningen i april månad 2018.

Vid undersökningen framkom följande lämningar:
 RAÄ Skallsjö 344 (Ny 1) – gravröse (beläget utanför planområdet)
 RAÄ Skallsjö 345 (Ny 5) – fossil åker 
 RAÄ Skallsjö 346 (Ny 6) – torplämning 
 RAÄ Skallsjö 347 (Ny 2) – stensättning 
 RAÄ Skallsjö 348 (Ny 3) – stensättning 
 RAÄ Skallsjö 349 (Ny 4) – fossil åker 

Lämningarna finns redovisade på bilagt kartmaterial. 

Länsstyrelsen bedömer att de registrerade lämningarna är fornlämningar. 
För dessa fornlämningar gäller kulturmiljölagens (KML) bestämmelser. 
Ingrepp i fornlämning får inte ske utan Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap 
12 § KML. Det ska också poängteras att fornlämningarna inte har 
avgränsats, och att det till fornlämningarna hör ett skyddsområde i form av 
ett fornlämningsområde enligt 2 kap. 2 § KML. Detta område har samma 
lagskydd som fornlämningen.

För att få mer kunskap om de nyfunna fornlämningarna RAÄ Skallsjö 345 
samt RAÄ Skallsjö 347-349 och ta reda på om det i anslutning till dessa kan 
finnas ytterligare dolda lämningar under mark, ställer Länsstyrelsen krav på 
en arkeologisk utredning, steg 2. Utredningen syftar till att fastställa 
antikvarisk status för eventuella okända fornlämningar, samt avgränsa 
samtliga lämningar påträffade vid arkeologisk utredning steg 1 och 2. Ni bör 
därför ta kontakt med Länsstyrelsen för att påbörja den arkeologiska 
utredningen, steg 2.

Syftet med en arkeologisk utredning är att ta fram underlag som gör det 
möjligt att i samband med planering av arbetsföretag ta hänsyn till 
fornlämningar så att de kan bevaras. Ni bör därför kontakta Länsstyrelsen 
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för att redovisa de åtgärder som kommer att vidtas för att bevara de aktuella 
fornlämningarna. För ingrepp i fornlämning gäller det som sagts ovan om 
tillstånd enligt kulturmiljölagen.

Pernilla Morner Åhman

Bilaga
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Västarvet 
Kulturmiljö/Lödöse museum och inkommen till Länsstyrelsen den 7 april 
2018. 
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