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Resultat från arkeologisk 
förundersökning av boplatslämning 
L2021:7024, inom fastigheten 
Öggestorp 1:1 i Öggestorps socken, 
Jönköpings kommun 
Ni planerar bygga bostäder vilket berör rubricerad fornlämning (se karta, 
bilaga 1). 

Länsstyrelsen beslutade 2022-06-29 om en arkeologisk förundersökning. 
Syftet var att ge Länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför prövning om 
tillstånd till ingrepp i fornlämning. Förundersökningens skulle fastställa och 
dokumentera fornlämningens karaktär, datering, utbredning och 
komplexitet samt ta tillvara fornfynd.  

Resultat 
Vid en föregående arkeologisk utredning inför en detaljplan identifierades 
fornlämning L2021:7024 som består av förhistoriska boplatslämningar. 
Fornlämningen var den enda lämning som krävde vidare undersökning efter 
utredningen inom planområdet (se Länsstyrelsens meddelande 431-4641-
2021 daterat 2021-12-03 och Jönköpings läns museums rapport 2021:23). 

Jönköpings läns museum har nu förundersökt L2021:7024 och översänt 
förundersökningens preliminära resultat i ett PM. 

Resultatet visar ej på en fornlämning med tillräcklig kunskapspotential för 
att föranleda en påföljande undersökning. 

Jönköpings läns museum kommer att färdigställa arkeologisk rapport. 

Länsstyrelsen bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att den förhistoriska boplatslämningen (L2021:7024) 
inte kräver ytterligare arkeologiska insatser utan kan anses undersökt och 
borttagen.  
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Jan Borg 
Antikvarie 
 
 
 
Bilagor 
1:Karta  
 
Kopia till 
Jönköpings läns museum, registrator@jkpglm.se, jorgen.gustafsson@jkpglm.se  
 

 
 
Personuppgifter 
För information om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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