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Postadress Besöksadress E-post Telefon 
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00 

 

Resultat av arkeologisk utredning inom Snöstorp 
19:199, Halmstad kommun i Hallands län 
2021-06-09 beslutade Länsstyrelsen om ovan nämnda arkeologiska utredning. 

Kulturmiljö Halland har som framgår av till er översänd redovisning nu slutfört utredningen. 
Inga lämningar som föranleder krav på ytterligare arkeologiska insatser framkom. 

Länsstyrelsen kan härmed meddela att inget hinder längre föreligger ur arkeologisk synpunkt 
för att det arkeologiskt utredda området tas i anspråk för avsett ändamål. 

 

Med vänlig hälsning 

  
Beatrice Edman 
Antikvarie 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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   Kulturmiljö Hallands dnr 2021-165 

   Länsstyrelsens dnr 431-3718-2021 

  

  

 

Preliminär slutredovisning och resultat från arkeologisk utredning 

 

Fornlämning: - 

Socken: Snöstorp 

Fastigheter: Snöstorp 19:199 

Kommun: Halmstad 

Län: Halland 

Datum för fältarbete: 2021-08-09 till 2021-08-11 

Upparbetad fälttid: 48 timmar (2 arkeologer under 3 dagar) 

Upparbetad maskintid: 24 timmar 

Projektledare: Johan Klange 

Utredningsområdets yta: 41 000 m2 

Schaktyta: 654 m2 (1,6%) 

 

Utredningens genomförande och resultat: 

Med anledning av att Halmstads kommun Fastigheten planerar att detaljplanelägga 

fastigheten Snöstorp 19:199 i Snöstorp socken, Halmstads kommun, Hallands län, 

utförde Kulturmiljö Halland under augusti 2021 en arkeologisk utredning. 

Uppdragsgivare var Halmstads kommun och utredningen utfördes efter beslut av 

Länsstyrelsen i Hallands län (Dnr. 431-3718-2021) 

 

Utredningens fältarbete utgjordes av sökschaktning vilken utfördes av två arkeologer 

med hjälp av en traktorgrävare under tre fältarbetsdagar (Figur 1). Sökschaktningen 

anpassades för att inte skada träd eller fritids/idrottsanläggningar i parkmiljön och för 

att undvika den stora mängden kablar som dragits genom området. För att undvika 

avverkning av träd grävdes därtill två rutor för hand inom ett skogsparti i 

utredningsområdets sydöstra del. Sammanlagt upptogs tolv sökschakt med enkel 

skopbredd inom utredningsområdet. Schaktens sammanlagd längd var 410 meter och 

den sammanlagda schaktytan var på 654 m2 vilket motsvarar 1,6% av 

utredningsområdets totala yta. Med syftet att undersöka förekomsten av översandade 

lämningar togs djupschakt upp inom delar av tio av schakten. Djupschakten grävdes 

ned till dess att vatten trängde in i schakten vilket skedde på mellan två och tre meters 

djup. 

 

Endast i ett av de upptagna schakten påträffades något möjligt av antikvariskt intresse 

i form av ett möjligt kulturlager. Lagret som påträffades längs utredningsområdets 

nordöstra sida var 7,5 meter långt, 0,2 meter djupt och bestod av mörkt brungrå lerig 

sand innehållande bränd lera samt enstaka förekomster av träkol. Lagrets tillkomst 
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kunde dock inte fastställas och det är möjligt att det tillkommit i samband med 

anläggandet av parkområdet under mitten av 1900-talet.  

 

Utifrån fältarbetet bedömer Kulturmiljö Halland att det inte finns någon bevarad 

fornlämning inom utredningsområdet.  

 

 
Figur 1. Utredningsområdet, upptagna schakt och nuvarande markanvändning 

markerat ovanpå fastighetskartan. Skala 1:2000. 
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