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Resultat av arkeologisk förundersökning inför 
detaljplaneläggning och byggnation inom fastigheten 
Stocken 2:4, Stråvalla socken, Varbergs kommun i 
Hallands län 
 

I beslut 2022-02-01 lämnade Länsstyrelsen Er tillstånd till ovanämnda 
arkeologiska förundersökning av L2020:11516, L2020:11517 och 
L2020:11518. Samtliga fornlämningar påträffades vid en arkeologisk 
utredning år 2020. 

Arkeologerna SHM har nu som framgår av bifogad redovisning 
slutfört den arkeologiska förundersökningen. 

Förundersökningen av L2020:11516 resulterade i att ett sotigt 
kulturlager som innehöll rikligt med slagen flinta av mellanmesolitisk 
karaktär påträffades. Ytterligare anläggningar och fynd kan kopplas 
till mesolitisk tid. Et cirka 1900 m2 stort område ska underkastas en 
arkeologisk undersökning, se bilaga 3. 

Vid förundersökningen av L2020:11517 påträffades stolphål som 
formar en vägglinje till ett förhistoriskt långhus. Ett begränsat antal 
anläggningar i form av gropar, kokgropar och härdar tolkas som 
lämningar efter utomhusaktiviteter som i förhistorisk tid bedrivits på 
platsen. Ett cirka 765 m2 stort område ska gå vidare och underkastas 
en arkeologisk undersökning, se bilaga 3. 

Förundersökningen av L2020:11518 innebar att ett antal anläggningar 
påträffades och bedömdes som mer anonyma och bedömdes inte kräva 
några fortsatta arkeologiska åtgärder. 14 C analyser har tagits från fyra 
anläggningar och resultatet från dessa bedöms ge ett fullgott resultat 
för en tolkning av platsen i förhållande till L2020:11517. 

Länsstyrelsen får därför meddela att innan områdena, där 
boplatserna L2020:11516 och L2020:11517 är belägna, kan tas i 
anspråk för avsett ändamål krävs att fornlämningarna undersöks och 
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dokumenteras i form av en slutundersökning enligt 2 kap 12-13 §§. 
Tillstånd till arkeologisk undersökning söks hos Länsstyrelsen; 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/samhalle/kulturmiljo/fornlamnin
gar-och-fornfynd/sok-tillstand-for-ingrepp-i-fornlamning.html 

 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta mig, Beatrice Edman, för frågor på telefon 
010-2243343 eller via e-post beatrice.edman@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 9234-2021 i ämnesraden för e-post. 

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010-224 30 00. 

 

Beatrice Edman 

Antikvarie 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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