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431-8467-2020 YTTRANDE gällande samråd för detaljplan Hattmurklan 1, Falköpings

kommun 

Frågor gällande gränsdragning vid planläggning för detaljplan Hattmurklan 1. i relation till 

kända fornlämningar. 

Falköpings kommun har för avsikt att skapa en detaljplan för fastighet Mösseberg 50:25. 

Inom planområdet förekommer ett antal kända fornlämningar som detaljplanen måste ta 

hänsyn till. Nedan listas dessa fornlämningar och vilka åtgärder som Länsstyrelsen anser 

vara nödvändiga för den fortsatta planeringen och verksamheterna. 

L1962:451 (Falköping 15:1) Fornlämning 

Häll kista i stensättning. Vid besiktning 2020-05-28 befanns fornlämningens tillstånd i stort som 

beskrivet i Kulturmiljöregistret. Den synliga delen av fornlämningen ligger precis på kanten till en 

markant brantkant i terrängen, som åtskiljer park-/grönområdet i norr från GC-banan och 

järnvägen i söder. Vid fornlämningen står en informationsskylt. Fornlämningen ingår inte i det 

planerade planområdet men dock delar av dess fornlämningsområde. Fornlämningsområdets 

storlek är inte definierat. 

Planerade arbetsföretag inom fornlämningsområdet är tillståndspliktigt enligt Kulturmiljölagen, 

och ska samrådas med Länsstyrelsen. 

L1962:994 (Falköping 15:2} Fornlämning 

Häll kista (?) i stensättning. Skadad efter tidigare verksamheter på platsen. Vid besiktning 2020-

05-28 befanns fornlämningens tillstånd i stort som beskrivet i Kulturmiljöregistret. Den synliga

delen av fornlämningen ligger på krönet av höjdryggen mellan parkområde i norr och GC-banan

och järnvägen i söder. Den synliga delen av fornlämningen ligger strax inom det aktuella

planområdet och dess fornlämningsområde breder ut sig inom omgivande park-/grönområde.

Fornlämningsområdets storlek är inte definierat.

Planerade arbetsföretag inom fornlämningsområdet är tillståndspliktigt enligt Kulturmiljölagen, 

och ska samrådas med Länsstyrelsen. 

L1962:995 (Falköping 16:1} Fornlämning 

Hällkista (?) i hög eller stensättning. Vid besiktning 2020-05-28 befanns fornlämningens tillstånd i 

stort som beskrivet i Kulturmiljöregistret. Den synliga delen av fornlämningen ligger inom 

trädgård till husbyggnad. En cypress har växt sig hög mitt i anläggningen. 

I planförslaget kommer platsen för fornlämningen förläggas som prickad kvartersmark, med 

användning bostad och kontor. Fornlämningen kommer ingå i fastigheten som utökas. Det finns 

även en avsikt att anlägga en tillfartsväg och utökad parkering inom det sydvästra delområdet. 

Länsstyrelsen bedömer att föreslagna förändringar är till fördel för fornlämningens bevarande. 

Byggnation av tillfartsväg och parkering kommer inverka på fornlämningsornrådet och är därför 




