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AVSLUTAD ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH
ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING, INOM FASTIGHETEN
VÄXJÖ 13:32 M.FL. TELESTADSHÖJDEN, VÄXJÖ KOMMUN
LÄNSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE
De två arkeologiska undersökningarna, arkeologisk förundersökning (431-15342017) och undersökning (431-1537-2017), inom fastigheten Växjö 13:32 m.fl. är
nu avslutade.
Undersökningarna berörde områdena 3 och 5, se karta bilaga 1, och har resulterat
i följande:
Område 3 – Område med boplatslämningar och fornlämningsområde för RAÄ
16:1, gravröse.
Området har genomgått en arkeologisk förundersökning.
Inom området har en fornlämning, en boplats, avgränsats,
fornlämning Raä Växjö 447, bilaga 1.
Vid exploatering av fornlämningen krävs en arkeologisk
(slut)undersökning.
RAÄ 16:1, Gravröse
Länsstyrelsen har i tidigare meddelande, 2014-01-31, angett en
avgränsning av fornlämningsområde om 50 meter, mätt från
lämningens mitt, se karta bilaga 1.
Inom fornlämningsområdet kan mindre exploateringar medges men
sannolikt inte bebyggelse.
Fornlämningsområdet har till sin största del genomgått en
arkeologisk förundersökning, se område 3. Vid exploatering av
fornlämningsområdet krävs en arkeologisk (slut)undersökning
inom den del som avgränsats som boplats, se område 3.
Område 5 – del av RAÄ Växjö 218:1, boplatslämningar.
Området har genomgått en arkeologisk (slut)undersökning.
Länsstyrelsen ställer inga krav på vidare undersökningar av
område 5.
Önskar ni gå vidare och exploatera de delar som ovan bedömts som fornlämning,
så krävs ytterligare arkeologiska undersökningar enligt ovan beskrivet. Ni har
initierat detta genom att ni 2017-12-11 inkom med en ansökan till Länsstyrelsen,

Postadress
351 86 VÄXJÖ
Kontakt i detta ärende
Moa Lorentzon

Gatuadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se

Webbplats
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

2 (2)

MEDDELANDE
Datum
2017-12-12

Ärendenummer
431-1534-2017
431-1537-2017

om tillstånd till ingrepp i fornlämning Raä Växjö 447, ärendenummer 431-60522017.
BESKRIVNING AV ÄRENDET
CMB Uppdragsarkeologi AB har genomfört en arkeologisk förundersökning
samt arkeologisk (slut)undersökning, inom fastigheten Växjö 13:32 m.fl. även
benämnt Telestadshöjden. De arkeologiska undersökningarna har föranletts av er
planerade exploatering av området. Resultaten sammanställs i två rapporter vilka
kommer att tillsändas er.
Undersökningarnas syfte har varit att skapa kunskapsunderlag om
fornlämningarna inför exploatörens och Länsstyrelsens handläggning av ärendet.
Den arkeologiska förundersökningen berörde område 3. Inom området har en
fornlämning, en boplats, avgränsats, fornlämning Raä Växjö 447.
Den arkeologiska (slut)undersökningen berörde område 5 som ligger inom
fornlämning RAÄ Växjö 218:1, en boplats. Vid undersökningen dokumenterades
lämningen och togs bort.
Länsstyrelsen ställer krav på att en arkeologisk (slut)undersökning genomförs
inom område 3, av fornlämning Raä Växjö 447, inför exploatering av området, se
bilaga 1. Detta då kunskapen om lämningen är värdefull att bevara för framtiden
genom att den dokumenteras.
Angående RAÄ 16:1, Gravröse, har Länsstyrelsen i tidigare meddelande, 2014-0131, angett en avgränsning av fornlämningsområde om 50 meter, mätt från
lämningens mitt. Inom fornlämningsområdet kan mindre exploateringar medges
men sannolikt inte bebyggelse, se bilaga 1.
Inom område 5 ställer länsstyrelsen inga ytterligare krav vad gäller fornlämningar.
Moa Lorentzon
Arkeolog
Bilaga:

1. Karta, undersökningsområde 3 och 5, resultat av genomförda
undersökningar och område med krav på arkeologisk undersökning.
Kopia:

CMB Uppdragsarkeologi AB, chl@cmbuppdragsarkeologi.se
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Område 5, Raä Växjö 218:1
Arkeologisk (slut)undersökning genomförd
Länsstyrelsen ställer inga krav på
vidare undersökningar
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Område 3, fornlämning Raä Växjö 447
och fornlämningsområde
för RAÄ 16:1
Arkeologisk (slut)undersökning
krävs inom röd skraffering, vid vidare
exploatering
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Teckenförklaring
Område för genomförda undersökningar
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