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Resultaten av kompletterande arkeologisk utredning inom 
fastigheten Tullinge 21:223, Botkyrka kommun
Länsstyrelsen beslutade den 19 november 2021 att en kompletterande 
arkeologisk utredning skulle göras, enligt 2 kap 11 §, inför pågående 
detaljplan inom rubricerad fastighet. Efter direktval utsågs 
Arkeologhuset AB att utföra den arkeologiska utredningen. Inom 
ramen för utredningen gjordes även avgränsningar av 
fornlämningarna.

Länsstyrelsens bedömning
Vid den kompletterande utredningen kunde 4 boplatsytor identifieras 
och avgränsas som fornlämning. Av tidigare registrerade boplatser 
bedömdes en som fyndplats; L2017:3059, och denna utgör därmed 
ingen fornlämning. Gällande boplats L2017:3184 så har denna fått en 
annan utbredning, liksom boplatsytan L2017:2577 som blivit 
uppdelad i tre mindre ytor (L2022:131, L2017:2577 samt 
L2022:1741). Dessa ytor utgör fornlämning. Kolbottnen, L2017:2419 
samt fyndplatsen L2022:132 utgör inte fornlämning.

Länsstyrelsens bedömning är att de fortsatta planarbetena om möjligt 
ska ta hänsyn till de lagskyddade lämningarna så att de kan bevaras. 
Om inte detta kan göras ska det tydligt framgå i planhandlingarna att 
man har för avsikt att ansöka om att få ta bort fornlämningen efter 
antagen detaljplan. Fortsatt samråd ska ske med Länsstyrelsens enhet 
för investeringsstöd och kulturmiljö om arkeologiska åtgärder är 
aktuella. Ett eventuellt borttagande av fornlämningar prövas när 
detaljplanen är antagen och ett eventuellt tillstånd kommer med all 
sannolikhet att villkoras de arkeologiska åtgärder i form av 
arkeologisk förundersökning och/eller arkeologisk undersökning. 
Kostnader för sådana arkeologiska åtgärder ska enligt 2 kap 14§ den 
som planerar arbetet stå för. 

Fornlämningarna ska redovisas i planhandlingarna, gärna med 
information om att det krävs tillstånd enligt 2 kap Kulturmiljölagen att 
göra markåtgärder inom eller i anslutning till en fornlämning.

Rapport kommer att tillsändas er av Arkeologhuset AB. Från företaget 
kan även erhållas digitala filer som kan användas i detaljplanearbetet. 
Kontakt är Mattias Pettersson, husbacken@telia.com.
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Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta mig, Sofia Andersson, för frågor på telefon 
010-2231216 eller via e-post Sofia.Andersson@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 69622-2021 i ämnesraden för e-post.

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010-223 10 00.

Sofia Andersson

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