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Angående arkeologisk förundersökning av fornlämningarna 
L1969:8763, L1959:4046, L1959:4047 på fastigheten Kopper 2:1 i 
Stenungsunds kommun 

Länsstyrelsen beslutade den 19 juni 2019 om arkeologisk förundersökning 
av fornlämningarna L1969:8763, L1959:4046 och L1959:4047 inom det 
planerade detaljplaneområdet för bostäder i området Hasselhöjden, 
Stenungsunds kommun. Av bifogad redovisning framgår att Bohusläns mu-
seum har utfört undersökningen i oktober månad 2019. 
 
Den arkeologiska förundersökningen resulterade i ett större antal anlägg-
ningar av förhistorisk karaktär, såsom gravar i form av stensättningar och en 
urnebegravning belägen i en skärvstenshög, skärvstenspackningar och andra 
stenpackningar, härdar, kokgropar, kulturlager med mera. Fyndmaterialet 
utgjordes bland annat av keramik, brända ben, bränd lera och flinta. Sam-
manfattningsvis tolkades samtliga berörda lämningar vara relaterade till 
varandra och ingå i ett större grav- och boplatsområde. Den nordliga delen 
av lämningen har inte kunnat avgränsas i östlig riktning utan förefaller fort-
sätta in mot bostadsområdet i detta väderstreck. 
 
Fornlämningen finns redovisad på bilagt kartmatunderlag. Det ska också po-
ängteras att det till fornlämningen hör ett skyddsområde enligt 2 kap. 2 § 
kulturmiljölagen (KML). Detta område har samma lagskydd som fornläm-
ningen. 
 
Den planerade exploateringen innebär ingrepp i fornlämning, vilket kräver 
Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. Med hänsyn till 
fornlämningens art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett sådant till-
stånd kommer att förenas med villkor om arkeologisk undersökning. 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 
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Det går inte att v isa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller tagits bort. Kontrollera att länken pekar på rätt fil och plats.

redovisa alternativen för ett bevarande av den aktuella fornlämningen, alter-
nativt skälen till varför det inte anses vara möjligt. 
 
Pernilla Morner 
 
Bilaga 
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Bohusläns 
museum och inkommen till Länsstyrelsen den 15 oktober 2019. 
 
Digital kopia till: 
Stenungsunds kommun 
Bohusläns museum 
 
 


