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Angående arkeologisk utredning inom fastigheten Sapphult 1:3 i
Holms socken, Melleruds kommun
Länsstyrelsen beslutade den 27 april 2018 om arkeologisk utredning inom
planområdet för verksamheter benämnd Sapphult. Av bifogad redovisning
framgår att Bohusläns museum har utfört utredningen i augusti månad 2018.
Utredningen visar att det inte förekommer några tidigare okända fornlämningar inom planområdet.
Länsstyrelsen har därmed ur antikvarisk synpunkt inget att erinra mot att
den berörda marken används för avsett ändamål.
I direkt anslutning till planområdet finns en sedan tidigare känd fornlämning
i form av en milstolpe (RAÄ Holm 6:1). Ni bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen för att klarlägga förutsättningarna för att bevara fornlämningen i
lämplig miljö, alternativt klarlägga villkoren för ett eventuellt ingrepp i de
av kulturmiljölagens skyddade delar av området.
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Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Bohusläns
museum och inkommen till Länsstyrelsen den 29 augusti 2018.
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Västragötaland
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Arkeologisk kontroll enligt 2 kap 13 § KML

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr

Typ av undersökning/åtgärd

Fältarbetstid start/slut

Undersökande/ansvarig organisation

Projektansvarig

Typ av exploatering

Uppdragsgivare/exploatör

Antal arbetsdagar

18/0121, 18025

Bohusläns museum

Arkeologisk kontroll
Arwo Pajusi

Beräknad rapporttid

2018-08-20 - 2018-08-27

Total faktisk kostnad

Berörda RAÄ-nr, datering och lägesbestämning
Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

Holm 3:1, 6:1, 142:1 m.fl./BM 18025
Datering
Mätmetod

DGPS

Kommentar kring inmätning

Skala
Medelfel vid inmätning

Objekttabell för lämningstyper
Inget av antikvariskt intresse

Referenser
Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Inga filer bifogade

Redovisning
Sammanfattning av undersokningsresultaten

Bohusläns museum har genomfört en arkeologisk utredning inom Sapphult 1:3, Holm socken, Mellerud.
Anledningen var att Melleruds kommun planerar att ändra befintlig detaljplan för möjliggörande av
handel och industri. Området ytinventerades samt genomsöktes med metalldetektor, diskrimineringen

Referenser
Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Inga filer bifogade

Redovisning
Sammanfattning av undersokningsresultaten

Bohusläns museum har genomfört en arkeologisk utredning inom Sapphult 1:3, Holm socken, Mellerud.
Anledningen var att Melleruds kommun planerar att ändra befintlig detaljplan för möjliggörande av
handel och industri. Området ytinventerades samt genomsöktes med metalldetektor, diskrimineringen
på detektorn var inställd på ädelmetall. Metallfynden härrörde från modern samt historisk tid. Inga fynd
sparades. Sökschaktning med grävmaskin utfördes. Sammanlagt grävdes 102 schakt av 2-12 meters
längd och mestadels en skopbredd om 1,40 meter och de grävdes till 0,25-0,60 meters djup. Inget av
arkeologiskt intresse framkom i schakten. Matjordslagren varierade mellan 0,15-0,30 meters djup.
Under detta var mestadels en kompakt lera. I vissa fall fanns även en fin flygsand/silt över leran.
Förslag till fortsatta åtgärder

Bohusläns museum förordar inga ytterligare arkeologiska åtgärder.
Fynd som ska fyndfördelas
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