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Meddelande angående avslutad arkeologisk förundersökning 
inom fornlämningarna RAÄ Borås 103, 105, 106, 170, 167, 171, 
172 samt 169, inom fastigheten Torpa-Hestra 4:1 i Borås kom-
mun. 

Länsstyrelsen beslutade 2017-02-08 om en arkeologisk förundersökning 

inom fornlämningarna RAÄ Borås 103, 105, 106, 170, 167, 171, 172 samt 

169. Av bifogad redovisning framgår att Lödöse museum har utfört under-

sökningen i april månad 2017.

Förundersökningen resulterade i att det finns två lämningar kvar inom ex-

ploateringsområdet som har fornlämningsstatus övriga lämningar betraktas 

som undersökta och borttagna. Fornlämningarna RAÄ Borås 167 en sten-

sättning och 169 ett gravfält bestående av minst sju flatmarksgravar. 

Fornlämningarna finns redovisade på bilagt kartunderlag. Det ska också 

poängteras att det till varje fornlämning hör ett skyddsområde enligt 2 kap. 2 

§ kulturmiljölagen (KML). Detta område har samma lagskydd som forn-

lämningen.

Om den planerade exploateringen kommer att beröra de aktuella fornläm-

ningarna kräver detta Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. Med 

hänsyn till fornlämningarnas art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett 

sådant tillstånd kommer att förenas med villkor om en arkeologisk under-

sökning. Enligt 2 kap. 14 § KML är det den som utför arbetsföretaget som 

ska svara för kostnaden för sådan undersökning. 

Det grundläggande syftet med kulturmiljölagen är emellertid att fornläm-

ningar ska bevaras. Ni bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen för att redo-

visa alternativen för ett bevarande av de aktuella fornlämningarna , alterna-

tivt skälen till varför det inte anses vara möjligt. 
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Bilaga 

Anmälan om slutförd arkeologisk förundersökning, upprättad av Lödöse 

museum och inkommen till Länsstyrelsen 2017-04-18. 

 

Kopia till 

Lödöse museum 

Kulturmiljöenheten 
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