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Angående arkeologisk utredning inom fastigheten Fröland 3:25 
m.fl. i Uddevalla kommun 
 
Länsstyrelsen beslutade den 6 maj 2019 om arkeologisk utredning inom 
planområde för utökat industriområde samt ny genomfartsled. Av bifogad 
redovisning framgår att Bohusläns museum har utfört utredningen i augusti 
och september månader 2019. 
 
Vid utredningen framkom tre fornlämningar. Strax väster om koloniområdet 
påträffades ett område med boplatslämningar (L2019:3979). Söder om be-
fintligt planområde för industri hittades en annan förhistorisk boplats 
(L2019:3980). Dessutom framkom en enstaka härd (L2019:3978) öster om 
industriområdet. Slutligen har Frölands gamla bytomt (L1969:2283) be-
dömts som fornlämning. Lämningarna finns redovisade på bilagt kart-
material. 
 
Länsstyrelsen bedömer att lämningarna ska betraktas som fornlämningar. 
För dessa fornlämningar gäller kulturmiljölagens bestämmelser. Den plane-
rade exploateringsytan kan därför innebära ingrepp i fornlämning och kräver 
således Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturmiljölagen 2 kap 12 §. Det ska 
poängteras att fornlämningarna inte har avgränsats, och att det till 
fornlämningarna hör ett skyddsområde i form av ett fornlämningsområde, 2 
kap. 2 § KML. Detta område har samma lagskydd som fornlämningen. 
 
Ni bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen för att klarlägga förutsättning-
arna för att bevara fornlämningarna i lämplig miljö, alternativt klarlägga 
villkoren för ett eventuellt ingrepp i de av kulturmiljölagen skyddade delar 
av området. 
 
Inom området har även påträffats finns även historiska lämningar i form av 
en äldre husgrund. Hänsyn till dessa bör tas i det fortsatta planarbetet. 
 
 
 
Niklas Ytterberg 
 
 
Bilaga 
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Bohusläns 
museum och inkommen till Länsstyrelsen den 27 september 2019.  
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Redovisning AU Fröland 3:25 m.fl.  

LST Dnr 431-13809-2019 

BM Dnr 19/0139 

Län Västra Götaland 

Kommun Uddevalla 

Landskap Bohuslän  

Fastighet Fröland 3:25, Källdal 4:7, Herrestad 4:5, Herrestad 6:26, Herrestad 6:4 

Berörda RAÄ nr Herrestad 275:1 

Beställare Uddevalla kommun  

Ansvarig organisation Stiftelsen Bohusläns museum 

Med anledning av utökad detaljplan av befintligt industriområde samt ny genomfartsled genomförde 

Bohusläns museum under perioden 26/8 - 2/9 2019 en arkeologisk utredning inom Fröland 3:25 m.fl. i 

Uddevalla kommun. Totalt grävdes 31st sökschakt. Vid utredningen påträffades 1 härd, 15st stolphål, 1 

dike, 15st rännor samt 2 möjliga kulturlager. Utanför de SV delarna av undersökningsområdet 

observerades 1 husgrund samt 1 gärdesgård, dessa har registrerats i Fornreg som övrig kulturhistorisk 

lämning (L2019:3977).  

I enlighet med FFU gjordes inledningsvis en fältinventering inom undersökningsområdet där lämpliga 

ytor för utredningsgrävning utsågs, samt vilken prioritet de olika ytorna skulle ges, vilka sedan 

meddelades till Lst.  

I de NV delarna av undersökningsområdet påträffades en härd samt raseringsmassor innehållande en 

större mängd stenar i vareriande storlek, glas, porslinsskärvor (troligen 1800-1900tal), spik och tegel.  

Strax norr om detta område, omgärdat av ett tätt buskage samt en stor rishög skymtades rester från en 

husgrund, denna husgrund låg delvis inom undersökningsområdet. I FFU framgår att det har registrerats 

två husgrunder strax nordväst om koloniområdet, som finns på registerkartan till gamla 

fornminnesregistret, men som inte följt med vid digitaliseringen till FMIS/Fornreg. Härden har 

registrerats i Fornreg (L2019:3978) som fornlämning. 

Inom undersökningsområdets nordöstra delar ligger ett koloniområde, strax väster om detta påträffades 

ett flertal stolphål och möjliga rännor. Området bör utredas vidare i form av arkeologisk förundersökning 

händelse av exploatering. Se bilaga 2 för rekommenderat undersökningsområde. Området har 

registrerats som ny lämning i Fornreg (L2019:3979).  

I västra delen av undersökningsinområdet påträffades ett flertal rännor samt möjligt kulturlager. I 

närområdet finns boplatser sedan tidigare registrerade. Vid händelse av exploatering bör området 

undersökas vidare i form av arkeologisk förundersökning. Se bilaga 3 för rekommenderat 

undersökningsområde. Området har registrerats i Fornreg som ny lämning (L2019:3980).  

I utredningen ingick även antikvarisk bedömning av by- och gårdstomten Herrestad 275:1/L1969:2283 

(Frölands bytomt). I arkiven nämns bytomten redan på 1400-talet, i kartmaterialet syns lämningen 1774. 

Vid fältinventeringen kunde kart- och arkivstudiens uppgifter bekräftas, flera spår efter bebyggelse var 

synliga ovan mark. Dock har platsen för bytomten varit bebyggd i modern tid, sett till bl.a. 

häradsekonomiska kartorna från 1930- och 1970-talet, samt ortofoton från så sent som 1980-tal. Sett till 

resultaten från utredningen samt det historiska kartmaterialet bör Herrestad 275:1 betraktas som 

fornlämning.  
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