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Angående resultatet av arkeologisk utredning 
inom fastigheten Sunnanå 5:16, Burlövs kommun, 
Skåne län 

Utredning 
Den av Arkeologerna SHM utförda arkeologiska utredningen är avslutad. Syftet var 
att klargöra fornlämningssituationen inom området.  

Resultat 
Vid utredningen påträffades fornlämningar inom 3 områden FU-område 1-3). I 
dessa områden påträffades boplatslämningar i form av stolphål, gropar, härdar, 
rännor. Fynd var jämnt spridda över ytan med en antydan till koncentration centralt 
på området. Det mesta bestod av flinta, bl.a. en tjocknackig slipad yxa. Område 1-3 
är preliminärt daterade till förhistorisk tid.    
 
Områdena med fornlämningar markerats med röd linje i bifogade handlingar. 

Lagskydd 
Ovannämnda fornlämningsområden är skyddat genom bestämmelserna i 2 kap 
kulturmiljölagen (KML). Det innebär att samtliga ingrepp eller markförändrande 
åtgärder inom fornlämningsområdena kräver Länsstyrelsens tillstånd. 

Bevarande av fornlämningarna 
Kulturmiljölagen är en bevarandelag. Det innebär att påvisade under mark dolda 
fornlämningar i första hand ska bevaras. Detta kan göras genom att hela 
fornlämningsområden sås in med gräs. Några markingrepp medges inte utan 
tillstånd, varken för träd, för buskar eller dylikt.  
 
I planbeskrivningen under rubriken ”Fornlämningar” ska resultaten från den 
arkeologiska utredningen redovisas och det ska framgå att det krävs tillstånd enligt 2 
kap. kulturmiljölagen för ingrepp i fornlämningarna. 
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Fortsatta arkeologiska undersökningar 
Om ett långsiktigt bevarande av fornlämningarna inte är möjligt måste de 
arkeologiskt dokumenteras. Detta sker i två etapper. Först i form av en 
förundersökning som innebär att ett antal schakt eller ytor öppnas med grävmaskin 
för att ta reda på omfattning, bevarandegrad och framför allt vetenskapligt värde för 
kvarvarande lämningar. Därefter en arkeologisk (slut)undersökning där 
fornlämningarna slutgiltigt dokumenteras och tas bort så att en önskad utbyggnad 
kan genomföras. 
 
I så fall ska ansökan om att få ta bort påträffade fornlämningar ställas till 
Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. Vidare arkeologiska undersökningar kräver 
vanligen att detaljplanen för det aktuella området vunnit laga kraft.  
 
För övriga ytor finns inte längre några hinder ur arkeologisk synpunkt att fortsätta 
det planerade arbetet.  
 
Meddelandet är hanterat digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 
 
Anders Rosendahl 
 

Bilaga 
Slutredovisning 

Kopia 
Arkeologerna SHM  

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Redovisning av utförd arkeologisk undersökning 

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens dnr: Kommun: 

Fastighet: Fornlämning alt tillfällig arbetsidentitet: 

Uppgifter om undersökningen och undersökaren 
Typ av undersökning: Fältarbetstidens start och slut: 

Undersökare: Projektledare: 
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Sammanfattning av undersökningsresultatet 

Åtgärdsförslag 

Bilaga: 

Fullgott kartmaterial 
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	Bilaga 1(10721152) (0)_TMP

	Länsstyrelsens dnr: 431-20568-2018
	Kommun: Burlöv
	Fastighet: Sunnanå 5:16
	Fornlämning alt tillfällig arbetsidentitet: 
	Typ av undersökning: Arkeologisk utredning, steg 2
	Fältarbetstidens start och slut: 2019-04-10 - 2019-04-17
	Undersökare: Arkeologerna SHM
	Projektledare: Bo Friman
	Datum: 2019-05-03
	Sammanfattning av undersökningsresultatet: Den arkeologiska utredningen ägde rum genom traditionell sökschaktning över större delen av undersökningsområdet. En grävd damm i väster och och ett rivet växthus i söder undantogs från schaktning. I norra delen löpte i Ö-V riktning flera nedgrävda elledningar. Säkerhetsavstånd togs till dessa. Totalt schaktades 1530 löpmeter schakt, vilket motsvarar drygt 2% av den schaktbara undersökningsytan (ca 7 ha).Undersökningsområdet var svagt kuperat med mindre förhöjningar och ett flertal fuktsvackor med torvig fyllning. Utredningen inleddes med med kartering av slagen flinta i matjorden, vilket genererade ca 90 fyndposter. Fynden var jämnt spridda över ytan med en antydan till koncentration centralt på området (bilaga 1). Flertalet utgjordes av flintavslag men även en tjocknackig, delvis slipad yxa med utsvängd egg påträffades. Sökschaktningen genererade 59 anläggningar i form av 38 stolphål, 15 gropar, 4 härdar och 2 rännor. Tre koncentrationer framträdde. Två av dessa (FU-område 1 och 3) var belägna norr respektive söder om dammen i västra delen och den tredje (FU-område 2) låg centralt i östra delen (bilaga 1). FU-område 1 (7 800 kvm). Boplatslämningar av allmänt förhistorisk karaktär. Ganska rikligt med slagen flinta i östra delen.FU-område 2 (3 800 kvm). Boplatslämningar av allmänt förhistorisk karaktär men förekomsten av en tjocknackig flintyxa indikerar neolitisk närvaro.FU-område 3 (4 400 kvm). Troligen östra utlöparen av den neolitiska boplatsen Burlöv 99 som låg strax väster om. Den sandiga undergrunden förtsärker detta.Övriga ytor innehöll glest med anläggningar. I den NÖ delen har legat en numera riven gård. Eventuella förhistoriska lämningar har här förstörts av gårdens bebyggelse.
	Åtgärdsförslag: Tre mindre områden (FU-område 1-3) på en sammanlagd yta av 16 000 kvm föreslås undersökas vidare vid en förundersökning. Här var anläggningstätheten som störst. Den ganska rikliga mängden stolphål kan vara indikationer på huslämningar inom de föreslagna ytornaI övriga delar av undersökningsområdet föreslås inga fortsatta arkeologiska åtgärder.


