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Att. emma.gunnarsson@gasum.se  

Resultat av genomförd arkeologisk utredning inom fastighet 
Fullösa 3:11, Götene 2:2, Götenen kommun 
  
Under juni 2020 genomfördes en arkeologisk utredning inom rubricerade 
fastigheter enligt Länsstyrelsens beslut 2020-06-01, på begäran av Gasum 
AB. Det planerade arbetsföretaget omfattar framtagande av en detaljplan för 
byggnation av biogasanläggning m m. Undersökaren Förvaltningen för kul-
turutveckling har till Länsstyrelsen inlämnat en första redogörelse (bilaga). 
 
Resultat 

• Inom utredningsområdet påträffades inga sedan tidigare okända 
fornlämningar.  

• På direktiv av Länsstyrelsen gjorde undersökaren en förnyad antik-
varisk bedömning av fångstgropen RAÄ Götene 56:1. Undersökaren 
bedömer att denna är att betrakta som fornlämning, baserat på 
Riksantikvarieämbetets riktlinjer gällande denna lämningstyp. Läns-
styrelsen tillstyrker detta. 

 
Fortsatta åtgärder 
Eftersom det inte förekommer några kända fornlämningar inom utrednings-
området så har Länsstyrelsen inga ytterligare åtgärdskrav i detta hänseende. 
I det fall planområdet skulle justeras under den kommande planprocessen 
kan det bli aktuellt att komplettera utredningen. 
 
Vad gäller fångstgropen RAÄ Götene 56:1 så är den lokaliserad strax utan-
för det föreslagna planområdet. Delar av lämningens fornlämningsområde 
ligger dock inom planområdet. Ett fornlämningsområde har samma lag-
skydd som själva fornlämningen i sig (Kulturmiljölagen 2kap 2§). Länssty-
relsen fastställer detta fornlämningsområde till en 20-meters radie, vilket 
motsvarar det åkerimpediment varpå den fysiska lämningen/fångstgropen 
ligger. Positionsdatat är kvalitetssäkrat av undersökaren.  
Länsstyrelsen anser att parterna bör ta fortsatta hänsyn i planarbetet så att 
aktuell fornlämning bevaras. Del av fornlämningsområdet inom 
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planområdet kan hanteras genom prickning av mark, alternativt att plan-
gränsen justeras efter fornlämningsområdets utbredning. I det förra fallet 
blir det nödvändigt med tillstånd till ingrepp i fornlämning. Ansökan om 
tillstånd ställs till Länsstyrelsen. 
 
 
För Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
 
Thomas Bergstrand, antikvarie 
 
Kopia till Götene kommun 
 
Bilaga 

1. Undersökarens preliminära redogörelse om genomförd utredning 
juni 2020. 

 



Sammanställning av resultat från arkeologisk undersökning utförd av Förvaltningen för  

kulturutveckling (fd Västarvet) 

 

 

Län: Skaraborgs län Kommun: Götene 

Socken: Götene Fastighet: Götene 2:2, Fullösa 3:11 

 

Typ av undersökning: Arkeologisk utredning 

Uppdragsnummer: 2020 

Länsstyrelsens dnr: 431-7409-2020 

Förvaltningen för kulturutveckling dnr/projektnr: KU 2020-01388/14252 

Fornlämningsnummer: - 

Datum för beslut: 2020-06-01 

Datum för fältarbete: 2020-06-11 - 2020-06-15 

Projektledare: Simon Karlsson 
 

Sammanfattning av undersökningsresultat: 
Inför planerad biogasanläggning i Götene socken och kommun har Förvaltningen för 
kulturutveckling, Vgr, genomfört en arkeologisk utredning. 
 
Utredningsområdet bestod av åkermark och skogsmark. Den geologiska undergrunden 
utgjordes huvudsakligen av lera samt några områden bestående av lättare jordarter. 
 
I samband med fältarbetet grävdes 125 schakt vilka totalt omfattade 1159 m2. Inga spår av 
äldre mänsklig aktivitet påträffades i något av schakten. 
 
 

Förslag till fortsatta åtgärder: 
Vad beträffar fångstgropen Götene 56:1 var den tidigare bedömd som ÖKL. Efter ny 
bedömning av lämningen skall denna lämning klassas som fornlämning. 
 
I övrigt behövs det inga fortsatta antikvariska åtgärder. 
 
 
 

 

Underskrift: Mats Hellgren Datum: 2020-06-16 
 

 

Karta bifogas! 
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