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Anm. De Allmänna råden redovisas under respektive paragraf i verk- 
ställighetsföreskrifterna (KRFS).



Allmänna råd till verkställighetsföreskrifter 
angående förfarandet vid vissa beslut m.m. 
enligt 2 kap. 10-13 §§ lagen (1988:950) 
om kulturminnen m.m. (KRFS 1998:01)

Allmänna förutsättningar krfs msioi

1 § Utöver vad som framgår av andra författningar skall länsstyrelsen vid tillämpningen 
av 2 kap. 10-13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

1. verka för att arbetsföretagen lokaliseras så att de inte alls eller så litet som möjligt 
berör fornlämningar och fornlämningsområden,

2. se till att utredningar och undersökningar, inom de gränser som krävs för arbets
företaget, ges den utsträckning på marken eller sjöbotten och genomförs till de kostna
der för företagaren och staten som är motiverat med hänsyn till fornlämningens art och 
betydelse samt värdet av den kunskap som utredningen eller undersökningen kan ge 
samt

3. ta till vara möjligheter att höja kvaliteten och hålla kostnaderna nere i den arkeo
logiska verksamheten.

ALLMÄNNA RÅD
Upplysningsskyldigket
Av 2 kap. 10 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) följer 
att länsstyrelsen på begäran av den som avser att utföra ett arbetsföre
tag bör upplysa om någon känd fast fornlämning eller något fornläm- 
ningsområde kan beröras av arbetsföretaget. Länsstyrelsen kan även 
lämna upplysningar på eget initiativ. Ansökan om tillstånd till ingrepp 
behöver inte föreligga.

Samråd
Vid samråd enligt 2 kap. 10 § KML inför ett planerat arbetsföretag, som 
berör en fast fornlämning eller ett fornlämningsområde är syftet bl.a. att 
undersöka möjligheten att ändra arbetsföretaget på sådant sätt att det 
inte berör eller bara i begränsad omfattning skadar fornlämningar. Om 
det är lämpligt bör förslag till alternativa lokaliseringar eller sätt för 
utförandet av arbetena infordras från företagaren.

Konsekvenser för arbetsföretaget
Länsstyrelsen bör vid samrådet upplysa om vilka konsekvenser ett 
arbetsföretag i ett fornlämningsområde kan få i form av arkeologiska
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utredningar och undersökningar. Sådana upplysningar bör också på 
begäran lämnas till kommunen i samband med planläggning enligt plan- 
och bygglagen (1987:10).

Ett beslut om en särskild utredning för att ta reda på om en fast 
fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag, som innebär att ett 
större markområde tas i anspråk, bör inte fattas utan att företagaren 
förklarat sig villig att fullfölja exploateringsfrågan med en sådan ut
redning. Företagaren bör även ange närmare vilket markområde som 
kan beröras av arbetsföretaget.

Dokumentation
Länsstyrelsen bör dokumentera vad som förevarit vid samrådet och 
vilka upplysningar länsstyrelsen i övrigt lämnat. Dokumentationen från 
samrådet bör tillställas företagaren.

Avgränsning av undersökningsområde
Länsstyrelsen skall avgränsa ett utrednings- eller undersökningsområ
de (2 kap. 11 och 13 §§ KML). Länsstyrelsen kan låta undersöknings
området omfatta mark utanför det område som direkt berörs av ett 
arbetsföretag om viss del av en fornlämning ligger utanför detta och 
länsstyrelsen bedömer att denna del av fornlämningen inte kan beva
ras på ett meningsfullt sätt. Länsstyrelsen kan också besluta om be
gränsade arkeologiska insatser utanför ett arbetsområde om dessa be
döms vara av väsentlig betydelse för undersökningens resultat, t.ex. 
provtagning för pollenanalys i en anslutande våtmark.

En undersöknings inriktning och storlek skall stå i relation till om
fattningen av det område på marken som berörs av arbetsföretaget 
och till fornlämningens art och betydelse liksom till värdet av den kun
skap som undersökningen kan förväntas ge (jfr AR Kvalitetskrav till 6 §).

KRFS i998:0i Tillstånd

2 § Ett beslut om tillstånd enligt 2 kap. 12 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 
skall ange

1. vilka fornlämningar eller fornlämningsområden som avses,
2. vilka arbeten som får vidtas av företagaren inom fornlämningsområde,
3. de villkor som gäller för tillståndet,
4. övriga omständigheter av betydelse för tillståndet.

ALLMÄNNA RÅD
Identifikation
Den fornlämning som tillståndet avser skall redovisas på sådant sätt 
att det inte kan uppkomma någon tvekan om vilken fornlämning som
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avses. Om fornlämningen är införd i Riksantikvarieämbetets fornmin
nesregister bör dess registernummer användas. I övriga fall kan lokal 
nummerserie användas i kombination med kartutdrag. Fastighetsbe- 
teckning bör alltid anges. I de fall ett tillstånd endast berör det område 
som hör till en fornlämning (fornlämningsområdet) anges detta lämpli
gen med fornlämningens registernummer.

Övriga omständigheter
Länsstyrelsen bör vid behov, och med beaktande av bestämmelserna i 
2 kap. 12 § 4 st. KML, villkora tillståndet med krav på att företagaren 
skall ordna åtkomst till marken.

Särskild utredning, arkeologisk förundersökning och särskild undersökning

3 § Vad som i det följande sägs om undersökningar gäller särskilda utredningar, arkeo
logiska förundersökningar och särskilda undersökningar enligt 2 kap. 11 och 13 § § 
lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Undersökaren

4 § Den som länsstyrelsen väljer att utföra undersökningen skall vara lämplig för upp
draget med hänsyn till visade förutsättningar och förmåga att genomföra arbete av 
jämförbart slag på ett tillfredsställande sätt.

Behov av regional kunskapsuppbyggnad skall beaktas vid lämplighetsbedömningen.

5 § Undersökaren skall ha tillgång till erforderlig kompetens för uppgiften med hänsyn 
till

1. fornlämningens art och betydelse,
2. undersökningens storlek och inriktning,
3. det arkeologiska forskningsläget inom sakområdet och det geografiska området,
4. aktuella undersökningsmetoder och undersökningstekniker,
5. omhändertagande och konservering av fornfynd samt
6. dokumentation, kunskaps- och erfarenhetsåterföring.

Av 8 § framgår även andra villkor som gäller undersökare.

ALLMÄNNA RÅD
Lämplighetsprövning (4 §)
En undersökares lämplighet skall prövas utifrån dennes förutsättning
ar och erfarenheter. Till förutsättningarna räknas undersökarens orga
nisation, utrustning, ekonomiska förhållanden samt forsknings
kvalifikationer, fältarbetserfarenhet och insikter i det regelsystem som 
styr ingrepp och undersökning av fasta fornlämningar. Undersökaren 
bör ha erfarenhet av att genomföra undersökningar av aktuella forn- 
lämningstyper, svårighetsgrader och omfattningar. Undersökarens or
ganisation etc. bör vara begränsande för omfattningen och arten av 
uppdrag som kan tilldelas honom.

KRFS 1998:01
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Kompetens och skicklighet (5 §)
Den som vill komma ifråga för att utföra en arkeologisk undersökning 
skall ha en god ämneskompetens. Det betyder bl.a. att undersökaren 
bör ha en ingående kunskap om för undersökningen relevanta kronolo
giska, tematiska och metodiska frågor samt ha förmåga att sätta in 
undersökningen i ett större vetenskapligt sammanhang. Undersökaren 
bör således ha ett forskningsprogram till vilket undersökningarnas in
riktning bör relateras. Vid bedömning av kompetens bör såväl under
sökarens erfarenhet av fornlämningstypen som erfarenhet av under
sökningar i regionen beaktas. Avgörande bör vara förmågan att från 
vetenskapliga utgångspunkter analysera, tolka och dra slutsatser om 
fornlämningarna i sig samt deras geografiska och historiska samman
hang.

Länsstyrelsen kan kräva att undersökaren själv skall intyga sin lämp
lighet och kompetens genom att uppvisa erforderlig dokumentation. 
Fel av betydelse i yrkesutövningen bör leda till att en undersökare un
der en prövotid inte anförtros mer omfattande eller komplicerade upp
drag.

Underentreprenör
Länsstyrelsen får godta att undersökaren lägger ut vissa delar av en 
undersökning inklusive konservering på någon annan. Länsstyrelsen 
bör kontrollera att den som anlitats som underentreprenör inom sitt 
uppdrag uppfyller lämplighets- och kompetenskraven enligt 4 och 5 §§ 
och att villkoren för undersökningen uppfylls.

Regional kunskapsuppbyggnad
Länsstyrelsen bör beakta att undersökningarna skall användas för att 
förbättra kunskapen om den regionala arkeologin. Det är av betydelse 
att de länsmuseer som har en väl fungerande undersökningsverksam
het - och som uppfyller kraven enligt 4 och 5 §§ — kan vidmakthålla 
och vidareutveckla denna. De bör därför ges uppdrag i sådan omfatt
ning och av sådan art som behövs för ändamålet, utan att andra kom
petenta undersökare utestängs från uppdrag. Länsstyrelsen kan dess
utom i kravspecifikationen ange att en undersökning bör genomföras i 
samarbete mellan flera undersökare.

KRFS 1998:01 Förfarandet inför val av undersökare

6 § Inför ett beslut om en undersökning skall länsstyrelsen specificera de krav som 
undersökningen skall uppfylla (kravspecifikation).

All information som legat till grund för kravspecifikationen skall göras tillgänglig för 
intresserade, när kravspecifikationen upprättats.
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ALLMÄNNA RÅD
Allmänt
Länsstyrelsen bör samråda med företagaren om det är sannolikt att 
kravspecifikationen leder till att de följande faserna i prövningen av 
ansökan om ingrepp leder till betydande konsekvenser för denne. En
ligt förvaltningslagen får länsstyrelsen inte fatta beslut som får kon
sekvenser för företagaren utan att denne fått tillfälle att ta del av och 
yttra sig över förslaget.

Förfrågningsunderlag
Det förfrågningsunderlag som länsstyrelsen bör upprätta inför val av 
undersökare består främst av en kravspecifikation. Vid behov bör un
derlaget även omfatta kommersiella villkor (se nedan) och administra
tiva bestämmelser. De villkor och förutsättningar som skall gälla för 
undersökningen skall anges i förfrågningsunderlaget. Endast sådana 
kriterier som redovisats där bör inverka på valet av undersökare. För- 
frågningsunderlagets omfattning bör anpassas till undersökningens art, 
svårighetsgrad, etc.

Kommersiella villkor
Företagaren och undersökaren bör själva komma överens om villkoren 
för debitering och betalning. Om det behövs bör länsstyrelsen i för
frågningsunderlaget föreskriva erforderliga villkor för detta. Undersö
karen och företagaren bör i avtal komma överens om hur betalning av 
kostnaden för undersökningen inklusive fyndhantering och rapporte
ring skall ske. Parterna bör särskilt beakta att företagaren varken är 
skyldig att betala mer än den beräknade kostnad som anges i länssty
relsens beslut eller för mer än den tid som verkligen gått åt för under
sökningen inklusive rapporteringen.

Kravspecifikation
Genom en kravspecifikation anger länsstyrelsen ramar för en planerad 
undersökning avseende inriktning och kvalité samt omfattning på mar
ken. En kravspecifikation bör utformas så att den både ger underlag 
för undersökningsplanen och för länsstyrelsens val av undersökare.

Länsstyrelsen bör i kravspecifikationen också ange om särskild kom
petens erfordras, t.ex. av tematisk eller teknisk art eller om särskilda 
insatser för rapporteringen bedöms vara nödvändiga, t.ex. information 
under fältarbetets gång (jfr nedan Kvalitetskontroll). Om länsstyrelsen 
anser att regional kunskapsuppbyggnad eller att andra omständighe
ter i den antikvariska processen bör beaktas i upphandlingen, måste 
detta anges i kravspecifikationen (jfr Regional kunskapsuppbyggnad, 
samarbete mellan flera undersökare, i Allmänna råd (AR) till 4 och 5 §§). 
Vid behov bör företagarens önskemål avseende planering, information 
etc. beaktas i kravspecifikationen.
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Större undersökningar
Vid mycket stora undersökningar bör länsstyrelsen överväga om krav
specifikationen kan begränsas till enbart sådant underlag som är direkt 
relevant för länsstyrelsens val av undersökare (jfr Underrättelser från 
RAÄ, Rekommendationer inför upprättande av arkeologiska utred
nings- och undersökningsplaner). När länsstyrelsen utifrån projektpro
grammen valt undersökare kan den upprätta en kompletterade krav
specifikation inför beslut om inriktning, omfattning m.m.

Om det är lämpligt bör länsstyrelsen dela in mycket stora under
sökningsområden i adekvata delområden och erbjuda undersökarna att 
lämna förslag antingen på delarna eller på helheten. Sådana villkor bör 
skrivas in i förfrågningsunderlaget. Av den som lämnar ett anbud på 
hela undersökningsområdet bör länsstyrelsen kräva att han tydligt anger 
de prioriteringar och rationaliseringsmöjligheter som ligger i det större 
uppdraget. Motivering för en sådan uppdelning kan bl.a. vara att läns
styrelsen anser det lämpligt att undersökningarna genomförs med oli
ka inriktning. Länsstyrelsen får således av kulturhistoriska/antikvaris
ka skäl dela upp ett större undersökningsområde, även om det skulle 
innebära att de enskilda delundersökningarna skulle falla inom den 
kostnadsnivå (jfr AR till 9 §) där föreskrifterna anvisar särskilda regler 
för urval av undersökare.

Kvalitetskrav
Arkeologisk kvalité avser såväl vetenskaplig kunskapsuppbyggnad som 
måluppfyllelse och praktiskt genomförande av undersökningar. Det 
saknas för närvarande lämpliga metoder eller parametrar som är än
damålsenliga för att kvantifiera vetenskaplig kvalité. Ett generellt krav 
på hög kvalité är dock att undersökaren inom ramen för specifikatio
nen kan erbjuda särskild kompetens eller särskilda insatser, t.ex. avse
ende specialistkunnande och långsiktig kunskapsuppbyggnad, att han 
under lång tid hållit god standard och visat goda resultat samt uppfyllt 
uppsatta mål. Andra kriterier är att undersökningsresultaten bearbe
tas i fortsatt forskning, att ny kunskap framkommer genom undersök
ningarna samt att materialet görs tillgängligt för allmänheten.

KRFS 1998:01 7 § För genomförandet av en undersökning skall länsstyrelsen inhämta en plan som
också skall innehålla uppgifter om undersökarens system för kvalitetskontroll av arbe
tet samt om kostnaden för undersökningen, fyndhanteringen och rapportarbetet (un
dersökningsplan).

Förslaget till undersökningsplan skall utarbetas av undersökaren på grundval av 
kravspecifikationen. Länsstyrelsen får före sitt beslut om undersökningen överlägga 
med undersökare om revidering av förslaget i syfte att bättre tillgodose kulturmiljöin
tresset och företagarens intressen.
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ALLMÄNNA RÅD
Allmänt
En undersökningsplan är ett planeringsinstrument för det aktuella upp
draget och utgör undersökarens förslag till uppdragets inriktning, ge
nomförande m.m. och dennes förslag till uppföljning och utvärdering 
(kvalitetskontroll). Den används dessutom som instrument vid urvals
förfarande enligt 10 §. Undersökningsplanen skall upprättas i överens
stämmelse med länsstyrelsens kravspecifikation och bör i övrigt inne
hålla de uppgifter som är relevanta och nödvändiga för uppdragets 
genomförande. Dess omfattning och detaljeringsgrad bör således rela
teras till kravspecifikationen. En undersökningsplan bör disponeras så 
att jämförelser mellan olika förslag underlättas.

Kostnadsuppgift
Undersökarens kostnadsuppgift skall omfatta kostnaderna för plane
ring, fältarbete och fyndhantering fram till överlämnandet av fynden i 
konserverat skick till ett museum samt rapportering. Kostnaderna för 
fyndhantering och konservering bör särredovisas. Länsstyrelsen bör 
vid behov begära att få ta del av den specificerade kostnadsberäkning 
som undersökaren upprättat inför en undersökning.

Kvalitetskontroll
Undersökarens system för kvalitetskontroll är ett instrument för att 
underlätta länsstyrelsens tillsyn (d.v.s. att kontrollera att arbetet be
drivs i överensstämmelse med beslutet och för att utvärdera resulta
tet). Det ger även förutsättningar för att utveckla undersökarens egen 
uppföljning av undersökningens förlopp (kvalitetssäkring). Se vidare 
AR till 15 $.

Kontrollsystemet bör innehålla ett protokoll som dels ger länsstyrel
sen stöd vid avstämning mot undersökningsplanen (anger lämpliga till
fällen för samråd, fältbesök etc.), dels kontinuerligt följer upp under
sökningens faser. Kvalitetskontrollen bör omfatta såväl fältarbetets ge
nomförande som rapportarbetet. Dess omfattning styrs av under
sökningsplanen och skall anpassas till dess inriktning och storlek.

Överläggning
Om det uppstår avvikelser mellan kravspecifikationen och undersök
ningsplanen eller om länsstyrelsen inte är nöjd med kontrollsystemet 
bör länsstyrelsen och undersökaren överlägga om saken. Om under
sökningsplanen inklusive kontrollsystemet revideras bör resultatet be
kräftas genom undersökningsbeslutet.
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KRFS 1998:01

KRFS 1998:01

8 § Till förslaget till undersökningsplan skall undersökare, som inte är statlig, foga ett 
medgivande att staten själv eller genom annan utan ersättning får framställa och sprida 
exemplar av rapporten samt bilder och annat material som ingår i den övriga dokumen
tationen.

ALLMÄNNA RÅD
Avsikten med bestämmelsen är att tillförsäkra staten möjlighet att kun
na tillhandahålla forskningen och andra resultaten från samtliga arkeo
logiska undersökningar på samma sätt som då undersökningar utförs 
av statliga organ. Medgivandet bör alltså utformas så att detta syfte 
uppnås.

Direktval

9 § Länsstyrelsen skall erbjuda den, som mot bakgrund av 4 och 5 § § bedöms kunna 
genomföra undersökningen så att kravspecifikationen och företagarens intressen bäst 
tillgodoses, att lämna förslag till undersökningsplan och att göra undersökningen.

Urvalsförfarande

10 § Om det inte finns särskilda skäl för direktval och om det finns flera undersökare 
som kan antas vara lämpade att göra undersökningen, skall länsstyrelsen i stället för 
direktval använda ett urvalsförfarande när

1. kostnaden kan antas komma att överstiga 30 basbelopp eller
2. kostnaden kan antas komma att understiga 30 men överstiga 10 basbelopp och 
företagaren begär det.

Med basbelopp avses i första stycket det basbelopp som vid tidpunkten för erbju
dandet gäller enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ALLMÄNNA RÅD
Basbelopp
I 10 § anges vissa gränssnitt för tillämpning av urvalsförfarande i form 
av basbelopp enligt förordningen (1997:678). Ett basbelopp för år 1998 
är 36 400 kronor. År 1998 motsvarar således de angivna gränssnitten 
364 000 och 1 092 000 kronor.

Direktvals för far ande
Vid direktval av undersökare bör länsstyrelsen beakta såväl intresset 
av att stimulera mångfald i den arkeologiska undersökningsverksam
heten som vikten av att främja regionalt kunskapsuppbyggande. Läns
styrelsen bör också se till att en utveckling undviks ”som medför att 
privata intressenter får utföra de mer omfattande undersökningarna 
medan de mindre utförs av övriga institutioner” (prop. 1996/97:99). 
Det är lämpligt att länsstyrelsen hör sig för med tillgängliga undersö
kare om deras intresse av att erbjudas uppdrag.
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Särskilda skäl
Under vissa omständigheter kan finnas särskilda skäl som gör att di- 
rektvalsförfarande skall användas i fall där urvalsförfarande kunnat 
vara aktuellt. Detta kan t.ex. gälla i fall då den tid- och resursåtgång 
som ett urvalsförfarande innebär för länsstyrelsen kan bedömas bli allt
för omfattande i förhållande till förväntade effektivitetsvinster. Om fö
retagaren åberopar synnerlig brådska bör länsstyrelsen pröva om det 
kan anses vara relevant för direktval. Ett vetenskapligt betingat skäl 
kan vara att samordna de olika leden i undersökningsprocessen genom 
att länsstyrelsen utser samma undersökare att utföra flera led. Läns
styrelsen bör i sådant fall beakta detta redan vid upphandling av sär
skild utredning och förundersökning.

11 § Vid urvalsförfarande skall länsstyrelsen erbjuda dem, som kan antas vara lämpade 
att göra undersökningen, att lämna förslag till undersökningsplaner. Erbjudandet skall 
tillkännages på lämpligt sätt. Förslagen till undersökningsplaner skall lämnas senast en 
bestämd dag. Försändelser med förslag till undersökningsplaner får inte öppnas på 
länsstyrelsen före utgången av den dagen.

ALLMÄNNA RÅD
Sedvanlig teknik för upphandling bör vara vägledande inom de ramar 
som anges i dessa föreskrifter.

12 § Länsstyrelsen skall vid urvalsförfarande välja den att göra undersökningen som 
kan uppfylla kravspecifikationen och vars förslag är mest fördelaktigt med hänsyn 
såväl till kulturmiljöintressena som företagarens intressen.

Om inget förslag till undersökningsplan motsvarar kravspecifikationen, får länssty
relsen välja den undersökare som bäst tillgodoser kraven i första stycket eller göra om 
förfarandet.

ALLMÄNNA RÅD
Allmänt
Länsstyrelsen bör i sitt val av undersökare alltid utgå från vad som 
angivits i kravspecifikationen. Som nämnts under AR till 6 § bör valet 
endast grundas på sådana villkor/förutsättningar som redovisas i för- 
frågningsunderlaget.

Val av undersökare
Länsstyrelsen skall tilldela den undersökningen som kan erbjuda bäst 
kvalitet inom de ramar som anges i kravspecifikationen (jfr AR till 6 §, 
Kvalitetskrav). Länsstyrelsen skall därvid särskilt beakta om kostna
den för undersökningen står i rimligt förhållande till det vetenskapliga

KRFS 1998:01

KRFS 1998:01
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utbytet. Om flera förslag i alla avseenden bedöms vara likvärdiga skall 
länsstyrelsen tilldela den undersökningen som har det ekonomiskt sett 
mest fördelaktiga förslaget. En förutsättning för ett sådant val är gi
vetvis att länsstyrelsen bedömer att den uppgivna kostnaden är trovär
dig i förhållande till de i undersökningsplanen uppställda målen.

Vid bedömningen av förslagen bör hänsyn tas till hur väl undersöka
ren beaktat företagarens intressen avseende planering, information etc.

Överläggning
Under upphandlingsarbetet får länsstyrelsen om det behövs överlägga 
med anbudsgivarna om justeringar i undersökningsplanen. Sådan över
läggning får också ske efter det att länsstyrelsen bestämt vem som bäst 
svarar mot kravspecifikationen och som därför bör tilldelas undersök
ningen.

KRFS 1998:01 Beslut om undersökning

13 § Beslut om särskilda utredningar och förundersökningar samt villkor om särskild 
undersökning i tillståndsbeslut skall om det behövs innehålla uppgifter om

1. undersökningsområdets utsträckning på marken och sjöbotten,
2. undersökningens inriktning och hur den skall genomföras,
3. vilka uppgifter som vilar på undersökaren och vilka som vilar på företagaren,
4. när undersökningen tidigast får påbörjas och när den senast skall vara avslutad,
5. när och till vem rapporter senast skall lämnas och hur övrig dokumentation skall 
tas om hand,
6. hur fornfynd skall hanteras,
7. hur tillsyn över undersökningen skall utövas samt
8. övriga omständigheter av betydelse för undersökningen.

I beslutet skall också skälen för valet av undersökare anges.

ALLMÄNNA RÅD
Allmänt
Beslut om en undersöknings utsträckning på marken m.m. och inrikt
ning m.m. (13 § 1 och 2) bör stå i överensstämmelse med kravspecifi
kationen såvida inte annat framkommit vid upprättandet av undersök
ningsplanen och vid länsstyrelsens överläggningar med undersökaren.

Företagaren
Genom beslutet bör länsstyrelsen reglera i vilken omfattning företaga
ren får ta i anspråk sådan mark inom fornlämningsområdet som inte 
direkt berörs av fasta fornlämningar. Länsstyrelsen bör vidare ange på 
vilket sätt företagaren skall underrättas om när antikvariska hinder 
inte längre utgör hinder för företaget. Det kan i vissa fall vara lämpligt 
att i detta avseende hänvisa till ett särskilt meddelande från länsstyrel
sen om när hindren avlägsnats. Sådant meddelande bör avges snarast
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efter det att länsstyrelsen förvissat sig om att fältarbetet avslutats.
Ett undersökningsområde bör göras tillgängligt för undersökaren ge

nom företagarens försorg och de närmare förhållandena regleras i av
talet mellan parterna. Ibland kan det dock finnas skäl för länsstyrelsen 
att besluta om erforderliga åtgärder, t.ex. avverkning och upprensning 
av undersökningsområdet innan undersökningen påbörjas.

Rapport m.m.
Länsstyrelsen bör ange till vilka rapporten skall lämnas i överens
stämmelse med 5 §. Övrig dokumentation, d.v.s. det primärmaterial 
som skall bevaras efter gallring, får antingen arkiveras hos länsstyrel
sen eller hos annat organ som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen. 
Förvaringsplatsen bör anges i beslutet. Om undersökningen utförs av 
ett enskilt företag eller en person, som inte är anställd för uppgiften av 
en statlig myndighet eller ett regionalt museum bör länsstyrelsen ange, 
att materialet skall överlämnas till länsstyrelsen eller regionalt museum.

Fornfynd
Beträffande fyndhantering och konservering hänvisas till AR till 17 §. 

Tillsyn
Länsstyrelsen får besluta att undersökarens system för kontroll - enligt 
7 § med eventuell revidering efter överläggning enligt 7 och 12 § § — 
skall följas vid undersökningen (jfr AR till 15 §).

Motivering
Skälen för valet av undersökare skall alltid anges, men det kan ske 
mycket kortfattat om någon utsetts med stöd av 9 § eller endast ett 
förslag inkommit med stöd av 10 §.

Mottagare
Ett exemplar av beslut enligt 2 kap. 11-13 §§ bör tillställas såväl före
tagaren som undersökaren samt i en kopia till Riksantikvarieämbetet. 
Vidare bör en kopia av beslutet tillställas alla som lämnat förslag till 
undersökningsplaner.

14 § Undersökaren skall till länsstyrelsen omedelbart anmäla sådana omständigheter KRFS 1998:01 
som ändrar förutsättningarna eller villkoren för undersökningen.

ALLMÄNNA RÅD
Anmälningsskyldighet
Undersökaren bör kontinuerligt informera länsstyrelsen om undersök
ningens fortskridande och utan dröjsmål anmäla händelser som kan
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förväntas innebära konsekvenser för undersökningens genomförande 
enligt beslutet och inom överenskommen tid. Vid omfattande föränd
ringar av förutsättningarna för undersökningen måste länsstyrelsen 
fatta ett nytt beslut.

Tillsyn

15 § Under en pågående undersökning skall länsstyrelsen ha fortlöpande tillsyn över att 
undersökningen bedrivs i enlighet med undersökarens system för kvalitetskontroll eller 
länsstyrelsens beslut i den delen samt att förutsättningarna i övrigt för arbetet uppfylls.

Om länsstyrelsen finner att föreskrifter eller villkor som gäller för undersökningen 
inte följs, får länsstyrelsen med omedelbar verkan avbryta eller begränsa undersökningen.

ALLMÄNNA RÅD
Tillsyn
Länsstyrelsen skall fortlöpande följa en pågående undersökning och 
försäkra sig om att denna bedrivs i enlighet med undersökningsplanen 
och länsstyrelsens beslut. Tillsynen bör koncentreras på avvikelser från 
undersökningsplan och beslut och har som syfte att säkerställa att un
dersökningen uppfyller de uppställda målen. Länsstyrelsen bör bl.a. 
kontrollera om undersökningens delresultat bekräftar den inriktning 
som bestämts, att genomförande sker planmässigt och att rapporteringen 
motsvarar kvalitetskraven samt hur slutresultatet svarar mot de upp
ställda målen (se vidare AR till 18 §, Utvärdering). Till stöd för tillsy
nen har länsstyrelsen undersökarens system för kvalitetskontroll. Läns
styrelsen kan därutöver givetvis vidta de åtgärder den anser befogade.

Avbryta undersökningen
Om länsstyrelsen finner att undersökningen inte bedrivs i överensstäm
melse med beslutet och undersökningsplanen och om detta förhållande 
inte kan rättas genom samråd får länsstyrelsen med omedelbar verkan 
avbryta undersökningen. Om det behövs bör länsstyrelsen då fatta nytt 
beslut om undersökare. De överkostnader som kan uppkomma får reg
leras mellan undersökaren och företagaren.

Rapporter och övrig dokumentation

16 § Resultaten av en undersökning skall rapporteras så att de är användbara för såväl 
myndigheter som forskningen och allmänheten.

Övrig dokumentation av betydelse skall tas om hand så att den bevaras och är 
tillgänglig.

Två arkivvärdiga exemplar av rapporten skall tillställas Riksantikvarieämbetet.
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ALLMÄNNA RÅD
Arkivkrav
Riksantikvarieämbetet har utformat förslag till disposition av arkeolo
gisk rapport (Underrättelser från RAÄ, Rekommendationer inför upp
rättande av arkeologisk rapport). De rapporter som tillställs länssty
relsen och regionalt museum bör utföras enligt arkivkraven. Den övri
ga dokumentationen som skall bevaras bör också utföras i överens
stämmelse med arkivkraven.

Avnämare
Utrednings- och förundersökningsrapporter är planeringsunderlag i 
exploateringssituationer samt utgör underlag för länsstyrelsens pröv
ning av tillståndsärenden. Rapporter från slutundersökningar syftar 
främst till kunskapsuppbyggnad och vänder sig förutom mot myndig
heterna delvis till en annan krets inom kulturmiljöområdet, till forskar
samhället och till en intresserad allmänhet. Rapporteringen skall ta 
hänsyn till att flera mottagarkategorier kan ha intresse av att ta del av 
resultaten, detta gäller särskilt de större arkeologiska undersökningar
na. Länsstyrelsen skall ange när och till vem rapporten senast skall 
lämnas.

Fornfynd KRFS 1998:01

17 § Fornfynd som påträffats vid undersökningen skall samtidigt med rapporten läm
nas till det museum som Riksantikvarieämbetet anvisar.

Fynden skall vid överlämnandet vara beskrivna, ordnade, registrerade och konserve
rade.

ALLMÄNNA RÅD
Ett minimikrav är att fynd från undersökningar som efter selektion i 
fält skall överlämnas till museum, är registrerade i en fyndlista och 
beskrivna på ett sådant sätt att de lätt kan identifieras. Vidare skall de 
vara ordnade på ett för mottagaren överskådligt sätt samt så förpack
ade att de inte kan ta skada. Fynd av material som kräver omgående 
konservering för att inte förändras eller förintas skall konserveras i 
den omfattning som bedöms nödvändig för att förebygga eller fördröja 
vidare nedbrytning. Syftet bör vara att föremålen i möjligaste mån kan 
bevaras i oförändrat skick i en för materialet lämplig miljö.

Undersökaren bör i sin undersökningsplan ange hur han avser att 
omhänderta fynden och vem som anlitas för att utföra konserveringen. 
Undersökaren ansvarar för att konserveringen sker i enlighet med läns
styrelsens beslut. Länsstyrelsen bör dock kontrollera att den valde kon
servatorn är lämplig för uppdraget.
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KRFS 1998:01 Kostnadskontroll och utvärdering

18 § Efter det att rapporterna från en undersökning lämnats skall länsstyrelsen utvär
dera genomförandet, utfallet, redovisningen och bearbetningen i förhållande till värdet 
av undersökningen och kostnaderna.

ALLMÄNNA RÅD
Utvärdering
Utvärderingen är det led i länsstyrelsens tillsyn som sker efter att un
dersökningen avslutats och avser en bedömning av hur målen uppfyllts 
avseende inriktning och genomförande. Utvärderingen bör omfatta en 
granskning av att kostnaderna inte blivit högre än motiverat i förhål
lande till undersökningsresultatet och vad som angivits i beslutet. Den 
bör vidare relateras till andra undersökningar i länet, till de långsiktiga 
kunskapsmålen och till forskningen.

Eftersom resultaten från utredningar och förundersökningar som re
gel granskas inför vidare beslut, kan utvärderingen av sådana göras på 
ett enklare sätt än utvärderingen av slutundersökningar.

Erik Wegrceus
Lars Wilson
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