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Yttrande över arkeologiska förutsättningar inom 
fastigheten Frillesås-Rya 2:1, Frillesås socken, 
Kungsbacka kommun
Ni har till Länsstyrelsen inkommit med begäran om en arkeologisk utredning inom rubricerad 
fastighet. 

År 1991 genomfördes en arkeologisk utredning som inkluderade hela det nu aktuella området 
samt intilliggande markområden. På utredningen följde en förundersökning på tre platser inom 
fastigheten, se beskrivning och karta nedan;

 Förundersökningsområde (FOU 1) I norr på den angränsande fastigheten Frillesås-Rya 
2:124, finns en registrerad boplats, 1997:3669. I spåren av en riven uthusbyggnad, 
påträffades ett kulturlagerliknande skikt med enstaka slagen flinta. På plasten för en 
riven stor uthusbyggnad, i områdets centrala delar, påträffades en flintkniv och ett spån 
samt mörkfärgningar och skörbränd sten. I områdets SÖ del, N om en ännu stående 
uthusbyggnad, påträffades ett 20-tal avslag av flinta samt en mynningsskärva av ett 
förhistoriskt lerkärl. Arkeologisk utredning 1991. (RAÄ dnr 5845/91) I området har 
sannolikt funnits en förhistorisk bosättning. Här finns även en övrig kulturhistorisk, 
smideslämning L1996:7440.

 FOU 2, I det nu aktuella områdets södra och mellersta del finns två härdar registrerade, 
L1997:3830. I anslutning till dessa grävdes tre schakt för att söka ytterligare 
anläggningar, men inga ytterligare förhistoriska lämningar påträffades. Länsstyrelsen 
bedömer att inga arkeologiska åtgärder är motiverade här. 

 FOU 3, I det sydvästra hörnet av fastigheten, alldeles ovanför Löftaån finns 
L1997:3370, en flatmarksgrav som undersöktes i samband med förundersökningen. Den 
beskrivs i Kulturmiljöregistret fornreg; en flatmarksgrav, botten av, undersökt och 
borttagen. Graven syntes som en mörkfärgning, 0,4 m diameter med spridda ben i ytan. 
Rester av ett lerkärl påträffades även. Sannolikt finns fler gravar kvar, dolda under 
marken. Dessa är registrerade som L1997:3221, en flatmarksgrav och 2-3 
mörkfärgningar, 0.4 m i diameter. Mörkfärgningarna tolkades i samband med 
förundersökningen som rester efter ytterligare gravar.  
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Med hänvisning till att det genomförts en arkeologisk utredning av hela området är det inte 
aktuellt att göra ytterligare en utredning. Länsstyrelsen rekommenderar att området i anslutning 
till L1997:3221och L1997:3370 undantas från exploatering. Förundersökningen från 1991 
uppfyller inte dagens standard för modern arkeologi. Länsstyrelsen bedömer därför att om en 
exploatering ändå genomförs i anslutning till fornlämningen ska en arkeologisk 
förundersökning i avgränsande syfte genomföras för att säkerställa att inga gravar berörs av 
arbetsföretaget. En ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt 2 kap 12-13§§ ska 
sökas hos Länsstyrelsen. 

Beatrice Edman
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Hej!
 
Ut fornlämningssynpunkt bedömer Länsstyrelsen att den planerade vägen som till liten del berör
ett område som är registrerat som en Övrig kulturhistorisk lämning i form av en smideslämning,
L1996:7440, inom fastigheten Frillesås-Rya 2:1, inte kommer beröra någon fornlämning och har
därmed ingen erinran.
 
Med vänlig hälsning
 
Beatrice Edman
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