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anna.henriksson@sverigehuset.se

Resultat av arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen (1988:950) inför detaljplaneläggning Tölö 4:11 och 4:148, Tölö
socken, Kungsbacka kommun, Hallands län

I beslut 2016-08-29 lämnade Länsstyrelsen Er tillstånd till ovannämnda arkeologiska utredning.
Arkeologerna, Statens Historiska Museer, har nu som framgår av bifogad redovisning slutfört utredningen. Inom det ca 196 000 m2 stora detaljplane- och utredningsområdet påträffades två tidigare okända fornlämningar dolda under
mark.
I områdets södra del invid Söderån påträffades i maskingrävda provschakt en
äldre åfåra på tre meters djup. I lager av gyttja återfanns en mängd vass och
pinnar, samt trämaterial av tillhuggna pålar och djurben av häst eller ko (fornl.
1). Lämningarna härrör sannolikt från järnåldern. Fornlämningen bedöms finnas på två till tre meters djup inom ett drygt 3500 m2 stort område längs Söderån.
Länsstyrelsen förordar att aktuell fornlämning vid kommande detaljplaneläggning omfattas av ett s.k. grönområde eller parkmark, där heller ingen byggnation eller markarbeten utförs. Därigenom kan lämningarna bevaras enligt kulturmiljölagens intentioner i 2 kap 1 § och lagstadgat skydd kvarstår. Vid ett bevarande är ingen ytterligare arkeologisk insats inom fornlämningen nödvändig.
I detaljplane- och utredningsområdets norra del påträffades en andra boplats
(fornl. 2) om drygt 4000 m2, belägen på sandjord kring ett impediment med
berg i dagen. I de maskingrävda provschakten iakttogs anläggningar som stolphål (indikation på byggnadslämning), gropar och härd. I matjorden påträffades
fynd av bearbetad flinta och keramikskärvor. Inför kommande detaljplaneläggning förordar länsstyrelsen att arkeologisk förundersökning genomförs av fornlämningen ifråga.
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Länsstyrelsen får härmed meddela att huvuddelen av detaljplaneområdet belägen på postglacial lera kan tas i anspråk för avsett ändamål, med undantag för
de vid arkeologisk utredning nypåträffade fornlämningarna. Den i områdets
norra del lokaliserade boplatsens (fornl. 2) omfattning och karaktär måste klargöras genom s.k. arkeologisk förundersökning enligt 2 kap 12-13 §§ KML.
Omfattningen på och kostnaden härför kan inte bedömas förrän rapport över
utförd arkeologisk utredning föreligger. Resultatet ska sedan ligga till grund för
länsstyrelsens prövning av ytterligare tillstånd och undersökning av boplatsen
ifråga.
Tillstånd till arkeologisk förundersökning söks hos Länsstyrelsen.
Den nypåträffade fornlämningen vid Söderån förordas i kommande detaljplan
omfattas av ett grönområde eller parkmark, där ingen byggnation eller markarbeten utförs.
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