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Angående arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ 
Göteborg 18 på fastigheten Kungsladugård 31:4 och 31:5 i Gö-
teborgs kommun 
 
Länsstyrelsen beslutade den 2015-09-07 om arkeologisk förundersökning 
för del av RAÄ Göteborg 18 inom det planerade detaljplaneområdet för 
bostäder/verksamheter i Göteborgs Carl Johan, Göteborgs kommun. Av 
bifogad redovisning framgår att Göteborgs Stadsmuseum har utfört under-
sökningen i oktober månad 2015. 
 
Vid arkeologiska förundersökningen påträffades en del av en överlagrad 
Sandarna-boplats, alltså en boplats från äldsta stenålder. Fornlämningen 
finns redovisade på bilagd karta. Det ska poängteras att fornlämningen inte 
har avgränsats, och att det till fornlämningen hör ett skyddsområde enligt 2 
kap. 2 § KML. Detta område har samma lagskydd som fornlämningen. 
 
För denna fornlämning gäller således kulturmiljölagens bestämmelser. Den 
planerade exploateringsytan innebär ingrepp i fornlämning och kräver Läns-
styrelsens tillstånd enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950), KML. 
Med hänsyn till fornlämningens art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att 
ett tillstånd enligt KML ska/kan komma att förenas med villkor om arkeolo-
gisk undersökning. Enligt 2 kap. 14 § KML åligger det Er att svara för kost-
naden för sådan undersökning.  
 
Ni bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen för att klarlägga förutsättningar-
na för att bevara fornlämningen i lämplig miljö, alternativt klarlägga villko-
ren för ett eventuellt ingrepp i de av KML skyddade delarna av området. 
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Det går inte att visa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller tagits bort. Kontrollera att länken pekar på rätt fil och plats.

 
Bilaga 
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Göteborgs 
Stadsmuseum och inkommen till Länsstyrelsen den 2015-10-28. 
 
Kopia till 
Göteborgs kommun 
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