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KULTUR-OCH NATURMILJÖUTREDNING 
 

Kulturmiljöer 
 
Kulturmiljöer och fornlämningar i planområdet, registrerade i fornsök 
 
Det finns två kulturmiljöer inom planområdet som är registrerade i Riksantikvarieämbetets 
databas fornsök. 
 
Lägenhetsbebyggelse 
 
Lägenhetsbebyggelse efter en torplämning, registrerad i fornsök, L1971:4772. Om 
lägenhetsbebyggelsen har ett ursprung före 1850 så utgör den en fornlämning. 
Lägenhetsbebyggelsen omfattas av Kulturmiljölagen. Antikvarisk bedömning och lämningens 
status, möjlig fornlämning. Lägenhetsbebyggelsen består av två lämningar, dels av ett 
spismursröse och rester av en husgrund samt dels av en källargrund. Vid spismursröset finns 
en stolpe med en skylt, med information "T. Mellängen 1778–1910.” Lägenhetsbebyggelsen 
finns på planerad naturmark.  

 

Kolningsanläggning 
 
Kolningsanläggning, registrerad i fornsök, L1971:5033. Antikvarisk bedömning och 
lämningens status, övrig kulturhistorisk lämning. Kolningsanläggningen omfattas av 
Skogsvårdslagen. Kolningsanläggningen består av en kolbotten, rund. Kolbotten avgränsas as 
ställvis av ett dike. Intill kolbotten finns tre stybbgropar. Kolningsanläggningen finns på 
planerad naturmark. 
 
 
 

  



Kulturmiljöer och fornlämningar i planområdet, ej registrerade i fornsök 
 

Förvaringsgropar 

Ca 25 meter sydväst om källargrunden, L1971:4772 och intill fastighetsgränsen påträffades 
två ej registrerade kulturlämningar som finns inom ett avstånd av 5 meter. Båda lämningarna 
består av två gropar, sannolikt förvaringsgropar som har kopplingar till torplämningen. 
Förvaringsgroparna finns på planerad naturmark. Om lämningarna påverkas av 
markanvändning inom planområdet bör den antikvariska bedömningen och lämningarnas 
status först utredas.  
 
Gropen längst i norr är ca 2 meter i diameter och ca 3 dm djup. Gropen i söder är ca 3,5 meter 
i diameter och ca 0,4 m djup. Båda groparna är omgivna av en vall.  
 

Kolningsanläggning 

Kolningsanläggning, bestående av en kolningsgrop, ca 3 meter i diameter och 0,5 meter djup. 
Kolningsgropen finns ca 20 meter nordväst om en pumpstation intill Bondtorpsvägen. 
Kolningsanläggningen finns på planerad naturmark. Om lämningen påverkas av 
markanvändning inom planområdet bör den antikvariska bedömningen och lämningarnas 
status först utredas.  

 

Kolningsanläggning 

Kolningsanläggning, bestående av en kolbotten, rund, ca 20 meter i diameter. Kolbotten 
avgränsas as ställvis av ett dike. Kolningsanläggningen finns på planerad naturmark. Om 
lämningen påverkas av markanvändning inom planområdet bör den antikvariska 
bedömningen och lämningarnas status först utredas.  
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