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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan. Utredningsområdet skrafferat. Skala 1:10 000.
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SAMMANFATTNING
Under tre dagar i mitten av april 2021 utförde arkeologer från Kulturmiljö 
Halland en arkeologisk utredning inom fastigheten Marbäck 2:12. Utredningen 
genomfördes med sökschaktning samt inventering. Sökschaktningen resulterade i 
ett fåtal lämningar från historisk tid. Inventeringen resulterade i upptäckten av 
tio röjningsrösen. Kulturmiljö Halland förordar att dessa lämningar vidare bör 
undersökas inför exploatering av fastigheten.

BAKGRUND
Inför planerad bostadsbyggnation önskar Christopher 
Lilliefelth detaljplanelägga fastigheten Marbäck 2:12. 
Till följd av detta fick Kulturmiljö Halland i uppdrag 
av Länsstyrelsen att utföra en arkeologisk utredning 
inom ytan. 72 000 kvadratmeter fördelat på två ytor 
undersöktes under tre dagar i mitten av april 2021 
under mestadels soliga men blåsiga väderförhållanden. 

TOPOGRAFI OCH 
FORNLÄMNINGSMILJÖ
Utredningen utfördes i Marbäck, Snöstorp socken strax 
öster om Halmstad. Närmiljön utgörs av kuperad ter-
räng med större platåer som nyttjats för jordbruk in i 
modern tid. Norr om ytan finns rikligt med mossmar-
ker i kombination med det kuperade landskapet. I norr 
finns också ett smärre villaområde, mot söder ligger en 
nedlagd industrifastighet som tidigare utgjort ett pap-
persbruk. Fylleån löper i direkt anslutning till ovan 

nämnda industrifastighet, som av dito nyttjats som 
kraftkälla under historisk tid. Därtill ska tillgången 
på lax i Fylleån ha varit betydande. Området ligger på 
ca 60-65 m höjd över havet, med en undergrund som 
främst består av isälvssediment med inslag av urberg 
och sandig morän (SGU, kartgeneratorn 2021). Utred-
ningen genomfördes inom två ytor, en västlig och en 
östlig. Den västra ytan utgörs av åkermark som avgrän-
sas av en mindre landsväg i norr och öst, till väst och 
söder av blandskog. Den östra ytan var delvis åker-
mark bevuxen av barrträd, delvis kuperad skogsmark 
med berghällar i dagen samt modern bebyggelse. Sam-
manlagt uppgick utredningsområdet till 72 000 m2.

I området kring Marbäck finns sedan innan få regist-
rerade fornlämningar. Närmast är ett vägmärke daterat 
till 1847, L1997:5998, ca 200 m väster om undersök-
ningsområdet. Ytterligare 500 m västerut finns en fynd-
plats för flinta av mesolitisk karaktär, L1997:5489. Ca 1 
km efter detta i samma riktning finns vid Fylleåns södra 
bank en textil- och kvarnindustri samt husgrunder som 
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Figur 2. Utredningsområdet (röd kontur) samt fornlämningar i närområdet. Skala 1:25 000.

0                                             1 km

var i bruk fram till 1820-talet, L2019:2300, samt en 
färdväg kopplad till detta, L2019:2301. 2,3 km sydväst 
om undersökningsområdet ligger Tolarps gånggrift, 
L1997:6339, en av få bevarade gånggrifter i Halland. 
Området till söder saknar fornlämningar till och med 
ca 2km bort varpå två stensättningar finns, L1997:5879, 
L1997:5972, av dessa är den sistnämnda osäker då den 
ej kunnat bekräftas i fält och möjligtvis är bortodlad. 
Öster om ytan finns två broar registrerade, den första, 
L1997:6211, ca 600 m bort, den andra, L1998:7778, på 
ca 2 km avstånd. Området norröver saknar helt regist-
rerade fornlämningar inom 2,5 km avstånd. 

Sammantaget talar fornlämningsbilden för att områ-
det är sparsamt nyttjat av människan, åtminstone i 
form av lämningar över mark. Grävande insatser före-
faller knappt ha utförts varpå uppgifter om exempelvis 
förhistoriska boplatser saknas. Därtill är det möjligt att 
området är dåligt inventerat.

Under historisk tid förefaller närområdet ha nyttjats 
för jordbruk vid tiden kring 1800-talet (Bexell 1923) 
(Figur 3), och vid Fylleån har ett bruk för tillverkning 
av pappersmassa legat. Enligt uppgift ska pappers-
bruket ha etablerats under 1600-talets andra hälft av 
frälseägaren på Skedala säteri, och varit i bruk fram 
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Figur 3. Utredningsområdet (röd kontur) med historiskt kartöverlägg från tidigt 1800-tal. Skala 1:5000.

0                                            200 m
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till 1880-talet då det brann ner. Anledningen till att 
pappersbruket förlades till Marbäck var att det sedan 
innan fanns en husbehovskvarn som bevisade Fylleåns 
kapacitet (Lindblad 2001). Med detta i åtanke får vi 
utgå från att Marbäck innefattade någon typ av agrar-
produktion redan under 1600-talet. Under 1900-talet 
har området nyttjats för jordbruk (Lantmäteriet 2021)

SYFTE OCH METOD
Som del av att Christopher Lilliefelth ska detaljplane-
lägga fastigheten Marbäck 2:12 inför bostadsbyggna-
tion utfördes en arkeologisk utredning för att söka ej 
tidigare kända fornlämningar inom området. Utred-
ning inom området måste anses som högst relevant då 
Marbäck med omnejd är sparsamt arkeologiskt utrett.

Utredningen genomfördes med dragning av 
sökschakt samt genom inventering. Hjulgående gräv-
maskin utrustad med 1,5 m bred planskopa användes 
till schaktningen. Sökschakten förlades med ca 35 m 
mellanrum i nord-sydlig riktning med anpassningar 
för naturmiljön i syfte att fånga upp bebyggelse vars 
sträckning så gott som alltid är öst-västlig, samt andra 
anläggningar så som härdar och åderspår. Naturmiljöns 
påverkande aspekter var mindre höjdlägen, större träd 
och dungar samt branter och berghällar.

I utredningens planeringsskede var tanken att hand-
gräva meterrutor i de områden som med grävmaskin 
ansågs oåtkomliga men innehar högre arkeologisk 
potential. Till dessa räknas mindre platålägen vid höj-
der samt planare ytor inom skogbeklätt område. I fält 
visade sig grävmaskinen mycket mer terränggående 
än trott varpå sökschakt kunde tas i majoriteten av de 
svårframkomliga ytorna. Den intjänade tiden förlades 
istället på inventering då ett oregistrerat röjningsröse 
hade observerats inom ytan. Inventeringen fokuserades 
till skogspartier, åkerkanter och höjdlägen. 

Samtliga schakt, anläggningar och andra misstänkta 
arkeologiska objekt mättes in med RTK-GPS samt foto-
graferades. Objekt inom eller i nära anslutning till skog 
medförde lägre precision vid inmätning, dessa rektifie-
rades så gott det gick i efterhand med hjälp av laserhöjd-
data. Mätdata bearbetades i dokumentationsprogram-
met Intrasis 3.2 och i GIS programmet ArcGIS 10.7.

RESULTAT
Sökschaktningen
Sammanlagt maskingrävdes 1475 m2 fördelat mel-
lan 24 sökschakt med en sammanlagt längd av 922 
löpmeter och med en bredd på 1,5 m. I det västra 
delområdet grävdes 12 schakt till en sammanlagd 
längd av 617 m , motsvarande 925 m2 öppnad yta) 
I det östra grävdes 12 schakt till en sammanlagd 
längt av 305 m, motsvarande 550 m2 öppnad yta.

Område Väst 
I det västra området uppgick matjorden till en mäk-
tighet av 0,3–0,4 m med undantag för schakt 200 och 
210 där matjorden uppgick till 0,5–0,6 m till följd av 
en naturlig sänka där matjord ansamlats och jämnat ut 
ytan något, högst sannolikt en följd av jordbruk. Schakt 
356 grävdes i en tallskogskorridor i ytans södra kant. I 
detta uppgick matjorden till 0,2 m. Schakt 360 grävdes 
i blandskogspartiet som tilltar i ytans västra del. Utöver 
inslag av rötter skilde sig detta schakt ej från övriga. 

Matjorden utgörs av mörkbrun humös sand med 
inslag av stenar, ca 0,1–0,2 m stora. Direkt under 
matjorden framkom morän som utgjordes av sand 
med rikligt inslag av sten, 0,1–0,3 m stora. I schakt 
274 påträffades ett stolphål (AS265), och i schakt 326 
påträffades ett eventuellt stolphål (AS319).

Stolphål AS265 är ovalt, 0,4 x 0,45 m stort. Fyll-
ningen var något fet samt hade träkol i dess topp. 

Stolphål AS319 är runt, 0,2 m i diameter. Fyllningen 
skilde sig marginellt från matjorden, därav finns möj-
ligheten att anläggningen är ett äldre stenlyft. 

Område Öst 
Den sydöstra delen av området är idag bebyggd och 
berghällar finns på många platser, därav grävdes inga 
sökschakt inom denna del. 

Sökschakten i det östra området kan ställas till två 
kategorier, dragna i åker och dragna på höjdparti-berg. 
Inom det sistnämnda uppgick matjorden till en mäk-
tighet av 0,1–0,25 m och karaktäriseras som humös 
sand med inslag av stenar, ca 0,1 m stora. I schakt 368 
framkom berg direkt under matjorden i hela schaktet. 
Även i schakt 376 norra del påträffades berg under mat-
jorden, i övrigt framkom morän som utgjordes av sand 
med rikligt inslag av sten, 0,1–0,3 m stora. 
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Figur 4. Sökschaktens fördelning inom det västra området samt påträffade röjningsrösen. Anläggningar har 
förstorats upp något för ökad visibilitet. röjningsrösen visas som punkt istället för polygon. Skala 1:2000.
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Figur 6. Stolphål AS265 i schakt 
274. Mot söder.  
Foto: Jonas Carlsson.  
(Fotonr. 2021-14-02).

Figur 7. Sökschaktens fördelning inom det östra området samt påträffade röjningsrösen. Anläggningar har 
förstorats upp något för ökad visibilitet. röjningsrösen visas som punkt istället för polygon. Skala 1:2000.
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Figur 8. Härd AH405 i schakt 395. Mot öst. Foto: Jonas Carlsson. (Fotonr. 2021-14-07).

Figur 9. Schakt 422. 
Mot norr.  
Foto: Jonas Carlsson. 
(Fotonr. 2021-14-08).
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Sökschakten i åkern uppvisade en matjordstjocklek 
på 0,3 m, matjorden i sig var snarlikt den i västra områ-
det, undantaget de schakt som förlades nära de granar 
som växer i åkerns centrala del, där förekom även röt-
ter. Moränen som framkom direkt under matjorden 
utgjordes av sand med inslag av sten, 0,1–0,3 m stora. 

I schakt 395 påträffades en avlång härd, AH405 
(figur 8), 0,35 x 0,8 m stor. Anläggningens yta rensa-
des upp varpå det blev tydligt att värmepåverkad lera 
bitvis finns i dess kanter, en rostig järnbit låg i dess yta. 
I schakt 422 hittades ett fåtal fragment yngre rödgods, 
enda identifierbara fragmentet utgjordes av handtaget 
till en trefotsgryta. 

Inventeringen
Den inventering som utfördes inom utredningen foku-
serades till de skogbeklädda och bergiga partierna i 
båda delområden. Bakgrunden till inventeringen var 
förändring i undersökningsplanen så som beskrivet i 
stycke Syfte och metod. Samtliga röjningsrösen låg inom 
skogbeklätt område vilket försvårade precisionsmät-
ning med GPS, därav redovisas objekten som punkter 
i rapportens kartor medan dess attribut beskrivs i text.

Område Väst
I det västra delområdet påträffades fyra röjningsrösen, 
samt ytterligare två strax utanför ytan (Figur 4). 

Röjningsröse 561 är avlångt till formen, ca 2 x 6 m 
med en höjd av 0,6 m och utgörs av ca 0,1–0,2 m stora 
stenar. Lämningen finns i ytans södra utsträckning 
i vad som tolkas vara den f.d. åkerkanten i en brant 
ned till fastigheten i söder. Ett par mindre träd växer 
genom- och i direkt anslutning till objektet. 

Röjningröse 569 är runt till formen, cirka 2 m i dia-
meter, 0,5 m hög och utgörs av 0,1–0,2 m stora stenar 
och är beläget i sluttande mark. Ett fåtal stenar låg kol-
lapsade nere i slänten, indikativt att röjningsröset bör 
ha varit något större.

Röjningsröse 570 och 571 har troligtvis utgjort ett 
sammanhängande röjningsröse. I den brant de ligger 
vid finns en stor mängd stenar som sannolikt kollapsat 
ned, samt mellan röjningsrösena har förna och mylla 
täkt eventuella stenar som kan binda de två lämning-
arna samman. Röjningsröse 570 är rundat, 2 x 3 m 
och 0,4 m högt. Det utgörs av 0,1–0,3 m stora stenar. 
Röjningsröse 571 är runt, 2 m i diameter och 0,4m 
högt. Det utgörs av 0,1–0,3 m stora stenar. Båda läm-

ningar är delvis övertorvade och mindre träd växer vid 
och genom dem.

Röjningsröse 569, 570 och 571 påträffades på var 
sida av en sänka. Dito troddes inledningsvis utgöra 
en hålväg, vid vidare inventering framgick det vara en 
naturlig sänka, dock kan ej uteslutas att sänkan inte 
nyttjats för passage.

Ytterligare två röjningsrösen observerades i nära 
anslutning till området. Dessa innefattas ej av den 
arkeologiska utredningen, dock med tanke på dess 
närhet och sannolika koppling till utredningen pre-
senteras de kortfattat. 

Röjningsröse 565, kraftigt övertorvat. Ca 3x2 m 
stort och 0,3 m högt. Bestod av ca 0,2m stora stenar. 

Röjningsröse 566, något övertorvat. Ca 5 x 3 m 
stort och 0,6 m högt. Bestod av 0,1–0,3 m stora stenar.

Område Öst
I det östra delområdet påträffades tre röjningsrösen 
samt ytterligare ett direkt utanför ytan (Figur 7).

Röjningsröse 550 fanns nära schakt 395 där härd 
AH405 påträffades. Röjningsröset är i det närmaste 
runt, ca 2,5 m i diameter till en höjd av 0,6 m. Stenarna 
är 0,15–0,4 m stora och delvis övertorvade. 

Röjningsröse 486 ligger på en platå strax under 
områdets högsta punkt i ett skogsparti. På dess norra 
sida finns ett 10-tal större stenar, 0,5–0,8 m stora, 
ansamlade medan lämningen i övrigt utgörs av mindre 
sten, <0,3 m. Dess form är avlång, ca 7 x 4 m med en 
höjd av ca 0,7 m. Ett antal mindre träd växer genom 
röjningsröset. 

Röjningsröse 470 ligger på områdets högsta punkt i 
ett skogsparti, och ligger delvis utanför utredningsom-
rådet. Huruvida lämningen faktiskt är ett röjningsröse 
är oklart, se stycke Tolkningsförslag. Objektet mäter ca 
12 x 6 m med en höjd av 1,6 m. Det kan bäst beskrivas 
som bestående av två element, dess västra parti utgörs 
av en stor mängd stenar, ca 0,1–0,3 m stora, upplagda 
i två sammanhängande högar. Det östra partiet består 
av större stenar, 0,5–0,9 m stora, i vilka två räta linjer 
kan följas, dessa möts och bildar en rät vinkel i objek-
tets sydöstra del. De räta linjerna utgörs av mestadels 
en nivå sten på höjden, vid enstaka ställen två, medan 
bredden består av två stenar. De större stenarna ver-
kar åtminstone delvis fortsätta in under högarna med 
mindre sten i väst. Större stenar finns även runt kring 
stora delar av objektet, dessa förefaller emellertid sakna 
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Figur 10. röjningsröse 561. Mot sydväst. Foto: Jonas Carlsson. (Fotonr. 2021-14-10).

Figur 11. röjningsröse 
570 (t.v.) och 571 (t.h.). 
Mot syd.  
Foto: Jonas Carlsson.  
(Fotonr. 2021-14-11).
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Figur 12. röjningsröse 550. Mot öst. Foto: Jonas Carlsson. (Fotonr. 2021-14-09).

Figur 13. röjningsröse 470 västra del. Mot sydväst. Foto: Jonas Carlsson. (Fotonr. 2021-14-04).
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byggnadsstruktur. Majoriteten av stenar är rundade 
naturstenar, ett fåtal har skarpa brottstycken, dock 
syntes inga spår av moderna redskap eller borrhål. 
Objektet är delvis övertorvat, en hel del träd växer i 
och kring lämningen vilket försvårar sikt och kan ha 
ruckat stenarna. Omgivande skogsparti försvårade att 
få en översikt samt tydliga bilder på objektet. 

Ytterligare ett röjningsröse observerades i nära 
anslutning till området. Detta innefattas ej av den 
arkeologiska utredningen, dock med tanke på dess när-
het och sannolika koppling till utredningen presenteras 
det kortfattat. 

Röjningsröse 495 ligger i en sydöst sluttning strax 
under områdets högsta punkt. Objektet är rundat, ca 
5 meter i diameter med en höjd av ca 0,5 m. Objektet 
består av främst större stenar, ca 0,5–0,8 m stora. 

TOLKNINGSFÖRSLAG
De två stolphål som påträffades inom det västra delom-
rådet kan ej med säkerhet tillföras någon större kon-
text, med detta skulle de kunna utgöra lämningarna 
efter enstaka stolpar, exempelvis en särskilt djupt sla-
gen stängselstolpe. De kan även vara lämningarna efter 
något så alldagligt som äldre tiders stenlyft. 

Röjningsrösena inom det västra området är högst 
sannolikt en följd av det jordbruk som bedrivits på 
åkern och bör rimligen representera åkerns äldre 
avgränsning. Avsaknaden av större stenar tyder på en 
äldre datering. Detta i kombination med den skarpa 
brant vid Område västs södra kant (Figur 15), som san-
nolikt kan vara en odlingsterresering, medför att ytan 
kan ha brukats under ett längre tidsavsnitt. 

Figur 14. röjningsröse 470 östra del. Mot norr. Foto: Jonas Carlsson. (Fotonr. 2021-14-05).
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Kombinationen härd, yngre rödgods och röjnings-
röse inom den östra ytan pekar mot någon typ av 
torp-lämning som bör ha legat inom ytans centrala del 
(Figur 16). Materialet är dock ringa och mycket mer 
kan inte sägas i detta skede, emellertid bör ytterligare 
lämningar av snarlik typ finnas i anslutning som vid 
förundersökning kan anbringa ytterligare kunskap om 
platsens agrarhistorik. 

Röjningsrösena 470, 486 och 495 sticker ut som 
anomalier. Deras lägen i landskapet frångår vad som 

Undersökningsområde

Schakt

Röjningsröse

Undersökningsområde

Schakt

Röjningsröse

0                                            200 m

Figur 15. Utredningsområdet med omnejd med terränglutning som bakgrundskarta. Skala 1:5000.

är vanligt för röjningsrösen som annars påträffas vid 
åkerkanter. Krönläget passar mer till en förhistorisk 
gravmiljö, dock i detta fall bör lämningarna vara från 
historisk tid vilket utesluter en gravtolkning. De många 
större stenar som finns bland lämningarna skulle kunna 
tyda på att de forslats dit med maskinkraft, emellertid 
finns inget kartmaterial som stärker en modern date-
ring. Att stenarna faktiskt forslats upp till en höjd är 
förvånande med tanke på arbetsinsatsen med eller utan 
maskinell hjälp. Möjligtvis är röjningsröse 486 och 495 



MArBÄCK

17

550

381

395

422

432

439

446

459

466

Undersökningsområde

Schakt

Röjningsröse

Kablar

Rekommenderad FU yta

Härd

Yngre rödgods

Figur 16. Del av östra området 
som bör underkastas 
förundersökning. Skala 1:500

550

381

395

422

432

439

446

459

466

Undersökningsområde

Schakt

Röjningsröse

Kablar

Rekommenderad FU yta

Härd

Yngre rödgods

0                                            20 m



MArBÄCK

18

faktiska röjningsrösen. 
Röjningsröse 470 sticker däremot ut genom förekom-

sten av rätlagda linjer i dess struktur. Möjligtvis skulle 
de raka linjerna kunna vara syllstenen efter en byggnad 
som sedan övergivits varpå man nyttjat ytan som röj-
ningsröse vilket resulterat i högarna med mindre sten. 

Sammantaget ger utredningen en bild av ett område 
som mest märkbart brukats under historisk tid, därtill 
förefaller närområdet sparsamt inventerat. De noterbara 
lämningar som inom utredningen påträffas utgörs av en 
härd, yngre rödgods samt sju röjningsrösen. Dessa läm-
ningar kan sammantaget föras till torplämningar och 
fokus till agrarproduktion. Lämningarna i kombination 
med den historiska kartan (Figur 3) talar för att spåren 
bör härröra tidigt 1800-tal. Möjligheten finns natur-
ligtvis att påträffade objekt går ännu längre bak i tid.

Påträffade arkeologiska objekt har sedermera regist-
rerats i Fornsök och fått följande identiteter:
 
L2021:2616 Röjningsröse  
L2021:2617 Röjningsröse 
L2021:2618 Röjningsröse  
L2021:2619 Röjningsröse 
L2021:2620 Röjningsröse  
L2021:2626 Boplats 
L2021:2621 Röjningsröse 
L2021:2622 Röjningsröse 
L2021:2623 Röjningsröse 
L2021:2624 Röjningsröse 
L2021:2625 Röjningsröse

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
KMH förordar arkeologisk förundersökning av samt-
liga röjningsrösen då dessa kan inbringa kunskap kring 
platsens agrarhistorik och dessa tidsdjup. Även kring 
den yta härd AH405 påträffades bör underkastas arke-
ologisk förundersökning med tanke på närheten till 
fyndförande schakt samt röjningsröse 550 då dessa 
lämningar bör kunna kopplas till utredningens övriga 
röjningsrösen. De stolphål som påträffades inom det 
västra området ligger solitära varpå deras kunskaps-
potential får anses som låg, därav förordar KMH att 
dessa kan undantas ytterligare arkeologiska insatser.
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2020:25 Hyltebruks kyrka, Utvändig renovering

2020:26 Tönnersjö kyrka, Renovering av fönster

2020:27 Nybyggnation hästgård Risarp Harplinge. Arkeologisk utredning.

2020:28 Förundersökning i avgränsande syfte Skrea 110, Arkeologisk 
förundersökning.

2020:29 Boplats- och härdområden. Trönningenäs, Lindbergs socken. 
Arkeologisk förundersökning av L2018:392, L2018:820, L2018:821, 
L2018:822.

2020:30 Kyrkogårdarnas historia, vård och underhåll, bilaga till kulturhisto-
riska inventeringar i Falkenbergs pastorat

2020:31 Inventering inför planerad deponi. Varbergs kn, Veddige sn. Arke-
ologisk inventering

2020:32 Jutanområdet, Antikvarisk förundersökning

2020:33 Planområde Himle och Fun City, Spannarps socken, Arkeologisk 
utredning

2020:34 Utredning inför GC-väg utmed väg 613 mellan kustvägen och 
Harplinge samhälle. Harplinge socken, Arkeologisk utredning.

2020:35 Söndrums församlingsgård, antikvarisk förundersökning

2020:36 Efterunders. och återställning av plundringsgrop intill Krokstenen, 
Örelid. Laholm, Tjärby sn, Arkeologisk efterundersökning.

2020:37 Skottorps slott. Restaurering

2020:38 Kristineheds manbyggnad. Kulturhistorisk utredning

2020:39 Laholm RAÄ 142, Laholms stad, Lagaholm 4:1, RAÄ 19:1, RAÄ 142:1, 
Arkeologisk schaktningsövervakning

2020:40 Krutkällargången, Halmstad kommun och stad, Bastionen Norre 
Katt, RAÄ 33:1, Arkeologisk schaktningsövervakning

2020:41 Kv Jungfrun, Oxen och Hästtorget, Laholm. Förslag till 
planbestämmelser.

2020:42 Spannarp Östra, Spannarps socken, Arkeologisk utredning

2020:43 Fem provborrhål inom Österskans. Halmstad kommun, Österskans 
1 och Halmstad 6:31. Arkeologisk kontroll.

2020:44 Arkeologisk utredning inom Tofta 2:2. Varbergs kommun. 

2020:45 Apelviksgården, omläggning av stråtak. Antikvarisk medv.

2020:46 Professorn 7, Hotell Gästis i Varberg, Antikvarisk förundersökning

2020: 47 Folkvandringstid, Vendeltid & Vikingatid, Kvibille 21:1, Arkeologisk 
förundersökning

2020:48 Boplatslämningar i Hasslöv, Hallands län, Laholms kommun, Hass-
lövs socken, Arkeologisk utredning

2020:49 Gravar och boplatser invid Kistinge deponi, Eldsberga socken, 
Arkeologisk utredning

2020:50 Villa Örnvik, Eketånga 2:71, Halmstad, Antikvarisk förundersökning.

2020:51 Kvarnadalen i Sällstorp, Vård- och underhållspan

2020:52 Landa kyrka, mögelsanering

2020:53 Societetshuset i Varberg, antikvarisk konsekvensutredning

2020:54 Långanskogen, vård- och underhållsplan

2020:55 Göingegårdens smedja, Antikvarisk förundersökning

2020:56 Falkenbergs stadshus, ändring av ventilation

2020:57 Ny spillvattenledning i Skrea. Arkeologisk utredning

2020:58 Lugnarohögen, renovering av gravhög och stuga

2020:59 Boplatslämningar inom Altona 2:1 och 4:34. Arkeologisk utredning

2020:60 Odlingen, Tönnersjö 4:2, Dokumentation inför rivning

2020:61 Excellensen 2, Fasad- och markförändring

2020:62 Arkeologisk utredning av Boberg 8:27

2020:63 Arkeologisk utredning av fastigh. Mellby 5:44 i Södra Mellby, 
Laholms kommun

2020:64 Landeryds godsmagasin, underlag inför renovering

2020:65 Hunnestad 5:24 och 5:13. Arkeologisk utredning

2020:66 Svenstorps mejeri. Renovering av fönster, etapp 2.

2020:67 Vinbergs prästgård, renovering av fasad

2020:68 Nya fornlämningar på Galgberget, Halmstad stad, Arkeologisk 
utredning

2020:69 Österskans, Halmstad. Arkeologisk förundersökning

2020:70 Nösslinge kyrka, klimatanpassing

2020-71 Nösslinge kyrka, borttagande av bänk

2020-72 Lugnarohögen inför renovering, Hasslöv socken, Arkeologisk 
undersökning

2020:73 Bårarps stenbrott, Steninge och Rävinge. Arkeologisk 
fältinventering

2020:74 Knäreds kyrka, ommålning av utvändiga snickerier

2020:75 Vippentorpet, omläggning av halmtak

2020:76 Frillesås-Rya 4:17, Frillesås socken, Arkeologisk utredning

2020:77 Slätteryds byskola, takrenovering m m.

2020:78 Centralstationen i Halmstad, färgundersökning

2020:79 Lindbergs kyrka, exteriör och interiör restaurering

2020:80 Lindbergs kyrka, bemålat brädtak

2020:81 Färjeterminalen i Varbergs hamn

2020:82 Abilds kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, 
uppdatering

2020:83 Asige kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, 
uppdatering

2020:84 Eftra kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, 
uppdatering

2020:85 Årstads kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, 
uppdatering

2020:86 VA Tönnersjö-Perstorp. Arkeologisk utredning. Steg 1.

2020:87 Susegården, miljökonsekvensbeskrivning kulturmiljö

2020:88 Radiobyn Grimeton, antikvarisk utredning

2020:89 Slottsmöllan, inför ny detaljplan. Byggnadsantikvarisk utredning

2020:90 Skrea 8:5, Lyckan. Arkeologisk utredning

2020:91 Boplats Slöinge 102:1/L1997:5212. Arkeologisk schaktningsskontroll.

2020:92 Strandhotellet och Hallandsgården inför ny detaljplan

2020:93 Gödestads kyrka, exteriör renovering

2020:94 Drängsereds kyrka, utvändig renovering

2020:95 Hasslövs kyrka, ommålning av fönster och portar

2020:96 Vindbryggan 3, utredning inför ny detaljplan

2021:1 Tjärby grustäkt, Arkeologisk utredning

2021:2 Båtsmans, del av Lahall 2:13, flytt av byggnad

2021:3 Skummeslövs kyrka, utvändig renovering

2021:4 Sankta Gertruds kapell, utvändig renovering

2021:5 Broktorp 4, Antikvarisk förundersökning 

2021:6 Brovakten 4, Antikvarisk förundersökning

2021:7 Landeryds godsmagasin -renovering av tak och syll

2021:8 Brons- och järnålder vid Holms kyrka, Holm 2:3, Arkeologisk 
undersökning 

2021:9 Hotell Mårtensson, Gillestugan 1, Skyltning mm. Antikvarisk 
förundersökning

2021:10 Bocken 18 och Bocken 20. Förslag till planbestämmelser för 
kulturvärden.

2021:11 Kemisten 5, Antikvariskt utlåtande.

2021:12 Råmebo hembygdsgård. Vård- och underhållsplan

2021:13 Befästningsrester i Norre Katts park. Arkeologisk 
schaktningsövervakning.

2021:14 Öringe fiber, Getinge sn, fast. Öringe 1:5, Arkeologisk 
schaktningsövervakning.

2021:15 Hotell Mårtensson, Takkupor, rev förslag. Konsekvensbeskrivning

2021:16 Busskur Stora Torg, RAÄ 44:1, Halmstad.  Arkeologisk 
schaktningsövervakning.

2021:17 Inför ny vatten- och elledning. Falkenberg. Arkeologisk 
schaktningsövervakning.

2021:18 Frillesås–Rya 3:77. Kungsbacka kn. Arkeologisk förundersökning

2021:19 Valhalla 5, antikvariskt utlåtande

2021:20 Försörjningshemmet 18, antikvariskt utlåtande

2021:21 Påarps gravfält, Trönninge sn, Halmstads kn, Arkeologisk 
schaktningsövervakning

2021:22 Marbäck, Halmstad, Snöstorps sn. Arkeologisk utredning


