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Administrativa uppgifter 
Landskap: Västergötland 
Kommun: Göteborg 
Fastighetsbeteckning: Rödjan 3:1, 727:18 
Socken: Lundby 
Fornlämningsnummer: L1960:637 
Fornlämningstyp: Skans 
Markanvändning: Hårdgjorda ytor 
Typ av företag: Kommunalt  
Typ av exploatering: Anläggande av bioångpanna mm 

Beslut om tillstånd till ingrepp inom del av fornlämning 
L1960:637 i samband anläggande av bioångpanna, silo, bränsle-
mottagning samt ny vägsträckning, Göteborgs kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen beviljar Er ansökan och lämnar med stöd av 2 kap. 12 § kul-
turmiljölagen (1988:950) tillstånd att göra ingrepp inom del av lagskyddat 
område som berör rubricerade fornlämningar, se bilagt kartunderlag. 

Villkor för tillståndet 
Tillståndet gäller enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen med följande villkor: 
 
 Ingreppen ska ske i enlighet med handlingar inkomna till Länsstyrelsen 

2020-12-18, bilaga 2. 
 Inga ytterligare ingrepp inom fornlämningen får ske utan tillstånd från 

Länsstyrelsen. 
 
Tillståndet gäller under ett år från det att Länsstyrelsens beslut har vunnit 
laga kraft. 

Redogörelse för ärendet 
Ni har med anledning av planerat ingrepp ansökt om tillstånd enligt KML 
att göra ingrepp inom del av ovan nämnd fornlämning. Ingreppet består i att 
anlägga bioångpanna, silo, bränslemottagning samt ny vägsträckning, enligt 
bilaga.  

Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Enligt 2 kap. 6 § KML är det förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada  

mailto:lina.hammarstrand@goteborgenergi.se


 

  
 
2021-02-22 

 
Diarienummer 
431-57409-2020 

 
 

 
 
 

 

Det går inte att visa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller tagits bort. Kontrollera att länken pekar på rätt fil och plats.

en fornlämning. Länsstyrelsen får dock enligt 2 kap. 12 § KML lämna till-
stånd till ingrepp i en fornlämning om den medför hinder eller olägenhet 
som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse.  
 
Länsstyrelsen bedömer i detta fall att fornlämningen inte är av sådan bety-
delse att den ska utgöra hinder för arbetsföretaget.  

Upplysningar 
Detta beslut innebär tillstånd enligt kulturmiljölagens 2 kapitel. Behövs till-
stånd enligt någon annan lag får Ni söka detta särskilt. Beslutet kan överkla-
gas hos förvaltningsrätten, för information se bilagan Hur man överklagar. 
 
 
I detta ärende har Leif Johansson beslutat. 
 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 
 
 
Beslutsort: Göteborg. 
 
 
Bilagor 
1. Ansökan om ingrepp + kartmaterial 
2. Hur man överklagar 
 
Digital kopia till: 
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