
 

 
 
 
 
 

  
Meddelande 
2020-07-08 

 
Diarienummer 
431-22557-2020 
 

 
Sida 
1(1) 

 
                           Thomas Bergstrand 
                                  Antikvarie 
                                010-2245452 

 
 

 

 
Postadress: 
 

Besöksadress: 
 

Telefon: 
010-2244000 (växel) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
 

 

  Åmåls kommun 
Att. bjorn.wennerstrom@amal.se   

Resultat av genomförd arkeologisk utredning inom fastighet Fö-
let 1 m fl, Åmåls kommun 
  
Under juli 2020 genomfördes en arkeologisk utredning inom rubricerad fas-
tighet enligt Länsstyrelsens beslut 2020-06-10, med Åmåls kommun som 
uppdragsgivare. Det planerade arbetsföretaget omfattar framtagande av en 
detaljplan för verksamheter m m. Undersökaren Förvaltningen för kulturut-
veckling har till Länsstyrelsen inlämnat en preliminär redogörelse (bilaga). 
 
Resultat 
 
Utredningen har omfattat kart- och arkivstudie samt grävning av sökschakt 
inom valda delar av utredningsområdet. Inga tidigare okända fornlämningar 
har påträffats. 
 
 
Fortsatta åtgärder 
Utredningen är färdig efter det att formell rapport har inkommit och god-
känts av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har inga krav på ytterligare antikva-
riska åtgärder. Ur kulturmiljöperspektiv kan planområdet tas i anspråk som 
planerat av Åmåls kommun. 
 
 
För Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
 
Thomas Bergstrand, antikvarie 
 
 
Bilaga 

1. Undersökarens preliminära redogörelse om genomförd utredning juli 
2020. 
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Sammanställning av resultat från arkeologisk undersökning utförd av Förvaltningen för  

kulturutveckling (fd Västarvet) 

 

 

Län: Västra Götaland Kommun: Åmål 

Socken: Åmål Fastighet: Fölet 1 m fl 

 

Typ av undersökning: Arkeologisk utredning 

Uppdragsnummer: 202000887 

Länsstyrelsens dnr: 431-22557-2020 

Förvaltningen för kulturutveckling dnr/projektnr: KU 2020-01442/14282 

Fornlämningsnummer: - 

Datum för beslut: 2020-06-10 

Datum för fältarbete: 2020-07-06 

Projektledare: Mats Hellgren 
 

Sammanfattning av undersökningsresultat: 
Inför planerad detaljplan för verksamhetsområde inom Fölet 1 m fl i Åmåls kommun har 
Förvaltningen för kulturutveckling, Vgr, genomfört en arkeologisk utredning. 
 
Utredningsområdet bestod huvudsakligen av åkermark. Den geologiska undergrunden 
utgjordes huvudsakligen av lera samt av några områden bestående berg. 
 
I samband med fältarbetet grävdes 54 schakt vilka totalt omfattade 266 m2. Inga spår av 
äldre mänsklig aktivitet påträffades i något av schakten. 
 
 

Förslag till fortsatta åtgärder: 
 
Med anledning av undersökningsresultatet anser Förvaltningen för kulturutveckling att det 
inte behövs några ytterligare arkeologiska åtgärder. 
 
 
 

 

Underskrift: Mats Hellgren Datum: 2020-07-07 
 

 

Karta bifogas! 




	Resultat av genomförd arkeologisk utredning inom fastighet Fölet 1 m fl, Åmåls kommun

