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Rapport över arkeologisk utredning
av fastigheten Tegsnäset 8:3, 8:4 och 1:68,
Vindelns kommun, Västerbottens län.

Inledning

Med anledning av planerad utbyggnad av Tegsnässkidans industriområde
och att det inom planområdet finns en härd, fornlämning Raä 215:1,
Degerfors sn, har Länsstyrelsen uppdragit åt Västerbottens museum att
utföra en arkeologisk utredning inom det aktuella området.

Bakgrund

Den registrerade härden inmättes 1982 utan gps och dess position är oklar.
Härden har vid ett tidigare tillfälle eftersökts men ej påträffats. Eftersom
kunskapen om denna typ av lämning ökat sedan början av 1980-talet då
den registrerades, skulle det idag kunna vara möjligt att finna fler lämningar
i anslutning till härden, vilka tidigare förbisetts .

Syfte

Syftet med utredningen är att ta reda på om det går att bestämma det
exakta läget för Raä 215 samt att utreda om det finns ytterligare forn- och/
eller kulturlämningar inom området. Samtidigt ska fornlämningsstatusen
på den registrerade äldre färdvägen, Raä 451:1, Degerfors sn bedömas.
Även den kolarkoja som registrerats i ”skog och historia-projektet” ska
statusbedömas.

Resultat
Den registrerade härden Raä 215 gick inte att återfinna trots noggrann inventering av området. Inte en enda sten påträffades i den sandiga marken.
I området fanns ett flertal gamla rotvältor och många högar med ihopdraget ris. Rishögarna genomsöktes med sonden utan resultat.
Inga nya, tidigare okända fornlämningar påträffades men inom utredningsområdet fanns ett stort antal vallomgärdade gropar, vilka med hjälp av en
jordsond tolkades som stubbtäcktsgropar.
Raä 451, äldre färdväg, går i mannaminne under benämningen ”kyrkvägen”. Den skall enligt fornlämningsregistret ha använts till slutet av 1920-talet och gick mellan Tegsnäset och Vindeln. Vägen är en sandväg utan
beläggning som fortfarande är farbar.
Vägen tangerar den nordöstra kanten av utredningsområdet
Den kolarkoja som är registrerad i ”Skog och historia” projektet ligger i
nära anslutning till Raä 274:1 Degerfors sn, kolugn, vilken delvis är ingrävd i
backen och som användes under 1940-talet (som de flesta kolugnar).
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Den timrade kolarkojan är belägen 5 m söder om kolugnen, X 7128324
Y1674429 (RT-90 2,5 gon V) och går under benämningen Edvin Nygrens kolplats. Den är 4,9 x 4,1 m stor (NNÖ-SSV) och drygt 2 m h, knuttimrad med
dörröppningar på bägge kortsidor 1,95 m h och 1 m br. Den ena är brädfodrad. Den sydöstra väggen har en fönsteröppning som är 0,9 m br och
0,5 m h. Kojan har fortfarande har upprättstående väggar. Resterna efter taket består av fyra takåsar av rundtimmer med enstaka, kvarvarande fastspikade takbrädor. Innanför väggarna finns ett brädgolv på längsgående åsar.
Byggnaden vilar på hörnstenar av natursten. Mitt under den brädfodrade
dörröppningen finns en trädkubbe som stöd.

Antikvarisk bedömning
Den antikvariska bedömningen är att Raä 215:1, Degerfors sn, bör tas bort
ur fornlämningsregistret.

Administrativa uppgifter
Vbm dnr: 784/16

Lst dnr: 431-4027-2016
Ekonomisk karta: 21J 4-5 e-f
Fastighet: Tegsnäset 8:3, 8:4 och 1:68
Dagsverken i fält: 0,5
Personal: Susanne Sundström, Västerbottens museum
Dagsverken rapport: 1
Utredningsperiod: 2016-10-13
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Administrativ- och egenskapsgräns

Egenskapsgräns

Användningsgräns

Planområdesgräns

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

PLANBESTÄMMELSER

Gränser

NATUR

Natur

Användning av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Industri

Transformatorstation

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)
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Högsta totalhöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

30 % av fastigheten får bebyggas (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller
16 § punkt 1)

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
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PLACERING
Mot fastighetsgräns får byggnad uppföras till ett minsta avstånd om 8 meter. (PBL 4 kap 16 §
punkt 1)

SKYDD MOT STÖRNING
Buller från verksamheten får inte överstiga gällande riktvärden för externt industribuller. (PBL 4
kap 12 § och 14 § punkt 4-5)
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Område som ska vara tilgänglig för allmännyttig körtrafik (PBL 4
kap 6 §)

Område som ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar (PBL 4 kap 6 §)

Område som reserveras för att ge utrymme för en
gemensamhetsanläggning (PBL 4 kap 18 § första stycket)

Administrativa bestämmelser
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GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Västerbottens län

Linnéa Forss & Lisa Andersson
Planarkitekter, Sweco

Utlåtande efter utställning

Beslutsdatum

Godkännande

Laga kraft

Antagande

Instans

RAÄ Degerfors 215:1. Fast fornlämning i form av härd (tillfällig eldplats).
Fornlämningar skyddas enligt Kulturmiljölagen (1988:950)

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmänna platser (PBL 4 kap 7 §)

Jan Olofsson
Miljö- och byggchef

Upprättad 2016-09-09

Upprättad av Vindelns kommun

SAMRÅDSHANDLING

Vindelns kommun

TEGSNÄSET 8:3, 8:4 och 1:68

Detaljplan för Tegsnässkidans industriområde

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Upplysningar

100 meter
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Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-16 39 00. Telefax 090-77 90 00.
info@vbm.se
www.vbm.se

