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Kulturrådets författningssamling 

     Kulturrådet 

KRFS 2015:  

     Utkom från trycket… 

  

 

Denna version av föreskrifterna remitteras den 10 december 2014 enligt sändlista. 

 

Riksantikvarieämbetets föreskrifter om uppdragsarkeologi (2015:XX); 

 

beslutade den xx maj 2015. 

 

Med stöd av 10 § kulturmiljöförordningen (1988:1188) föreskriver Riksantikvarieämbetet 

dels att upphäva 1-32 §§, 

dels att upphäva allmänna råden till 3, 5, 8, 10-12, 14, 17-19, 21, 23, 28 och 30-32 §§, 

dels att ändra lydelse av författningsrubrik och paragrafer,  

dels att ändra plats och lydelse på rubriker, 

dels att införa 1- 39 §§, 

dels att införa allmänna råd till 5, 11, 14, 16, 17, 19, 24, 26, 30, 31 och 39 §§. 

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning 

träder i kraft. 

Uppdragsarkeologi, arbetsföretag och företagare 

1 § Med uppdragsarkeologi avses det förfarande som regleras i 2 kap. 11 och 13 §§ kulturmiljölagen 

(1988:950). Arkeologisk utredning, arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning 

benämns gemensamt för undersökning i denna föreskrift.  

2 § Med arbetsföretag avses verksamhet som påverkar mark och sjöbotten såsom byggande, 

övertäckning och markarbeten. 

3 § Med företagare avses den som avser att genomföra ett arbetsföretag. 
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Syftet med undersökningar 

4 § Syftet med en undersökning är att dokumentera fornlämningar, ta till vara fynd samt rapportera 

och förmedla resultaten. Undersökningen ska i alla dess delar vara av vetenskapligt god kvalitet. Med 

vetenskapligt god kvalitet avses att utifrån ett vetenskapligt arbetssätt skapa kulturhistorisk kunskap 

av relevans för myndigheter, forskning och allmänhet. Resultaten i form av dokumentation, fynd och 

skriftlig rapportering ska bevaras samlat för framtiden samt göras tillgängliga och användbara för de 

målgrupper undersökningen riktar sig till.  

5 § Syftet med arkeologiska utredningar och förundersökningar är att ge länsstyrelsen ett 

beslutsunderlag för tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § andra stycket kulturmiljölagen (1988:950) 

som samtidigt ska kunna användas som underlag i företagarens planering.  

En arkeologisk utredning ska fastställa om en fornlämning berörs och så långt möjligt beskriva denna. 

Den arkeologiska utredningen kan omfatta arkivstudier och en fältinventering samt sökschaktning 

eller provgropar samt även en avgränsning av kända och nypåträffade fornlämningar om den 

arkeologiska utredningen förväntas utgöra ett tillräckligt underlag för att arbetsföretaget ska kunna 

undvika ingrepp i fornlämning. 

En arkeologisk förundersökning ska fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär, datering, 

omfattning och komplexitet. Med komplexitet avses fornlämningens olika delar och hur dessa 

relaterar till varandra. Resultaten ska kunna ligga till grund för länsstyrelsens värdering av 

fornlämningens kunskapspotential inför kommande beslut.  

En arkeologisk förundersökning kan även göras endast i syfte att avgränsa fornlämningen.  

Allmänna råd 

Bedömningen av fornlämningens kunskapspotential ligger till grund för länsstyrelsens val av 

ambitionsnivå inför en arkeologisk undersökning. Med ambitionsnivå avses en arkeologisk 

undersöknings omfattning, prioriteringar och karaktär.  

6 § Syftet med en arkeologisk undersökning är att dokumentera en fornlämning och ta tillvara fynd 

för att skapa kulturhistorisk kunskap av relevans för myndigheter, forskning och allmänhet.  

Dokumentationsmaterialet och fynden ska bevaras för framtiden samt tolkas vetenskapligt och 

infogas i ett kulturhistoriskt sammanhang.  

En arkeologisk undersökning kan även utföras som en schaktningsövervakning.  Med 

schaktningsövervakning avses att arkeologiskt övervaka de ingrepp som ett arbetsföretag får tillstånd 

till i syfte att löpande dokumentera de delar av fornlämningen som berörs av arbetsföretaget och att 

ta tillvara fynd. 

Särskilda åtgärder 

7 § Tillstånd till åtgärder i fornlämningsområde kan förenas med villkor om särskild åtgärd i form av 

en antikvarisk kontroll enligt 2 kap. 13 § första stycket 2 kulturmiljölagen (1988:950).  

Antikvarisk kontroll innebär att arkeologiskt övervaka arbetsföretaget för att bevara fornlämningen.  
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Val av undersökare  

8 § Länsstyrelsen ska verka för att en mångfald av undersökare bereds möjlighet att utföra 

undersökningar i länet. 

Länsstyrelsen ska årligen begära in intresseanmälningar från de undersökare som vill utföra 

undersökningar i länet.  

Avsikten med intresseanmälningarna är att vid direktval ge länsstyrelsen kännedom om vilka 

undersökare som vill vara verksamma i länet.  

9 § Undersökaren ska vara lämplig för att genomföra undersökningen och ha tillgång till erforderlig 

kompetens.  

Endast de undersökare som länsstyrelsen finner vara lämpliga får utföra undersökningar. 

Undersökarens lämplighet bedöms utifrån 

1. organisation, 

2. ekonomiska förhållanden och administrativa rutiner, 

3. erfarenhet, vetenskaplig skicklighet och måluppfyllelse av tidigare undersökningar, 

4. interna kvalitetsäkringssystem och egenkontroll, 

5. system för långsiktig kunskapsuppbyggnad och kommunikation, 

6. rutiner för upprättande av dokumentationsmaterial, 

7. rutiner för hantering och konservering av fornfynd, 

8. rutiner för hantering av upprättsligt skyddade bilder och texter, och 

9. strategier för frågor om arbetsmiljö, miljö, mångfald och jämställdhet. 

Som en del av undersökarens kompetens räknas de underkonsulter som engagerats för 

undersökningen.  

Förfrågningsunderlag 

10 § Länsstyrelsen ska beskriva och avgränsa undersökningen samt tydliggöra kraven på 

undersökaren i ett förfrågningsunderlag.  

Både vid direktval och anbudsförfarande ska länsstyrelsen ta fram ett förfrågningsunderlag. 

11 § Förfrågningsunderlaget ska anpassas till undersökningens syfte, omfattning och svårighetsgrad.  

För arkeologiska förundersökningar i avgränsande syfte samt arkeologiska undersökningar i form av 

schaktningsövervakningar kan ett standariserat förfrågningsunderlag användas (förenklat 

förfarande). 

Allmänna råd 

Som stöd bör länsstyrelsen vid utformandet av ett förfrågningsunderlag ha ett 

handlingsprogram eller strategi för uppdragsarkeologin i sin region. 

  



          4 (11) 
 
 
12 § Undersökningen ska ges den utsträckning på marken eller sjöbotten som är motiverad med 

hänsyn till fornlämningens art enligt 6 § Riksantikvarieämbetes föreskrifter (2015:xx) om 

fornlämningar, fornfynd och metallsökare. 

Undersökningen kan även omfatta ett område som inte omfattas av arbetsföretaget om det behövs 

med hänsyn till fornlämningens art eller om fornlämningen inte kan bevaras på ett meningsfullt sätt. 

13 § Förfrågningsunderlaget ska innehålla  

1. en beskrivning av uppdraget enligt 14 §, 

2. krav på undersökaren enligt 15 §, 

3. krav på undersökningsplanen enligt 16 §, och 

4. information om anbudsutvärdering enligt 17 § när det är tillämpligt. 

14 § Beskrivningen av uppdraget ska innehålla 

1. uppgift om föremålet för undersökningen: 

a) för arkeologisk utredning ska fornlämningsmiljö eller landskapsavsnitt anges, 

 

b) för arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning ska fornlämningens 

beteckning i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (RAÄ-nr) om sådan finns 

alternativt en tillfällig arbetsidentitet, lämningstyp enligt Riksantikvarieämbetets praxis samt 

fornlämningens datering anges, 

2. undersökningens geografiska utbredning på marken eller sjöbotten utmärkt på en bifogad 

karta, 

3. en kort redogörelse för bakgrunden till undersökningen, arbetsföretaget och tidigare 

undersökningar inom området, 

4. undersökningens syfte, ambitionsnivå och målgrupper, 

5. tidplan för undersökningens fältarbete och rapportering, 

6. förutsättningar för uppdraget, 

7. information om länsstyrelsens tillsyn och uppföljning av uppdraget samt hur ekonomisk 

redovisning ska ske, 

8. hur insamling och konservering av fynd ska ske vid behov, 

9. rapporteringens omfattning och utformning, 

10. omfattningen och utformning av förmedlingen av resultaten vid behov, 

11. vilket dokumentationsmaterial som ska förvaras i offentligt arkiv som omfattas av 2 kap. 3 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

12. sista dag för inlämnande av undersökningsplanen och att undersökningsplanen ska avlämnas 

i ett förseglat omslag, samt 

13. att som villkor för tilldelning av uppdrag gäller att dokumentationsmaterialet och all 

rapportering ska publiceras med en så kallad CC-BY-licens som möjliggör för återanvändning 

och spridning av materialet. 
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Allmänna råd 

För arkeologiska undersökningar kan länsstyrelsen ange en övergripande vetenskaplig 

inriktning. Förfrågningsunderlaget bör beakta företagarens önskemål gällande planering och 

information. Länsstyrelsen bör i förfrågningsunderlaget ange vilka förutsättningar som gäller 

för uppdraget som inverkar på undersökarens kostnader och planering. 

15 § Krav på undersökaren ska omfatta 

1. undersökarens lämplighet enligt 9 §, och 

2. särskilda krav för undersökningen enligt 16 §. 

16 § Undersökningsplanen ska innehålla  

1. förslag på frågeställningar, 

2. förslag på metoder, yta och volym, 

3. en fyndstrategi med en bedömning av det förväntade fyndmaterialet, en beskrivning 

av de metoder som avses användas för fyndinsamling och fyndhantering samt en 

motivering för tillvaratagande och selektion av fynd och för urval till konservering 

samt uppgift om vem som ska konservera fynden, vid behov, 

4. en rapporteringsstrategi/dokumentationsstrategi som anger rapporteringens 

omfattning och utformning samt en redogörelse för vilket dokumentationsmaterial 

som kommer att upprättas och vilket urval av dokumentation som kommer att 

levereras till offentligt arkiv, 

5. krav på förmedling av resultaten vid behov, 

6. en redovisning av kompetens och erfarenhet för personer i arbetsledande ställning 

och eventuella specialister, 

7. en beskrivning av undersökarens egenkontroll för kvalitetssäkring av samtliga i 

undersökningen ingående moment såsom interna ansvarsförhållanden, rutiner för 

kontinuerlig dokumentation av överväganden, prioriteringar och resursanvändande 

(ekonomi och kompetens) samt rutiner för hantering av avvikelse från 

undersökningsplan, 

8. en kostnadsberäkning som anger den samlade kostnaden i timmar och timkostnad 

utifrån specificerade kostnadsslag, 

9. tidplan, 

10. uppgift om undersökningsplanens giltighetstid, och 

11. samtycke till att dokumentationsmaterialet och all rapportering får publiceras av 

staten med en så kallad CC-BY-licens som möjliggör återanvändning och spridning av 

materialet. 
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Allmänna råd 

Förfrågningsunderlaget bör ställa krav på redovisning av följande kostnadsslag 

- projektledning/planering 

- fältarbete 

- rapportering  

- förmedling 

- fyndhantering 

- konservering 

- analysarbete 

- underkonsulter 

- resor och traktamenten 

- layout och tryckning 

- utrustning. 

Om undersökningen gäller ett arkeologiskt fältarbete under en längre tidsperiod kan 

länsstyrelsen överväga att indexuppräkna kostnaderna. 

17 § Länsstyrelsen ska i förfrågningsunderlaget ange hur anbudsutvärderingen kommer att ske och 

vilka kvalitetskriterier som tillämpas och hur kvalitetskriterierna ska viktas mot varandra. 

Länsstyrelsen kan ange att kostnad för konservering kan komma att undantas vid prisjämförelse. 

Allmänna råd 

De huvudsakliga kvalitetskriterierna som kan prövas är frågeställningens och rapporteringens 

relevans, metod och genomförande och undersökarens kompetens.  Kvalitetskriterierna kan 

med fördel delas upp i flera underkriterier.  

Direktval eller anbudsförfarande 

18 § Länsstyrelsens val av undersökare kan ske genom direktval eller föregås av ett 

anbudsförfarande. 

Med direktval avses att länsstyrelsen väljer en undersökare som bedöms som lämplig enligt 15 §.  

Med anbudsförfarande avses att länsstyrelsen i ett upphandlingsliknande förfarande bereder flera 

undersökare möjlighet att lämna in en undersökningsplan.  Länsstyrelsen ska välja undersökare utan 

att ta ovidkommande hänsyn och på ett affärsmässigt sätt. 

19 § Länsstyrelsens val av undersökare ska föregås av ett anbudsförfarande när kostnaden för 

undersökningen kan antas överstiga 20 prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän 

försäkring. Om kostnaden kan antas understiga 20 prisbasbelopp men överstiga fem prisbasbelopp, 

ska länsstyrelsen genomföra ett anbudsförfarande om företagaren begär det. I övriga fall tillämpas 

direktval. 

Om det finns synnerliga skäl kan länsstyrelsen tillämpa direktval även i de fall anbudsförfarande 

skulle ha tillämpats.  
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Allmänna råd 

Synnerliga skäl föreligger när en tidigare okänd fornlämning påträffas under ett pågående 

arbetsföretag.  

20 § När anbudsförfarande tillämpas ska länsstyrelsen offentliggöra anbudsförfarandet på 

länsstyrelsens webbplats samt informera de undersökare som bedöms vara lämpliga och har anmält 

intresse för att utföra den aktuella typen av undersökning i länet. Tillägg och förtydliganden från 

länsstyrelsen gällande ett publicerat förfrågningsunderlag ska tillkännages på webbplatsen eller 

sändas skriftligen till de undersökare som rekvirerat förfrågningsunderlag. 

21 § Den undersökare som vill utföra undersökningen ska lämna in en undersökningsplan i enlighet 

med förfrågningsunderlaget. 

När ett förenklat förfarande tillämpas ska undersökaren skriftligen bekräfta förfrågningsunderlaget. 

Undersökningsplaner i ett anbudsförfarande får inte öppnas förrän dagen efter sista dagen för 

inlämnande. 

Utvärdering av undersökningsplanen 

22 § När direktval tillämpas ska länsstyrelsen bedöma om undersökningsplanen uppfyller 

förfrågningsunderlaget och kan förväntas resultera i en undersökning av god kvalitet. Den angivna 

kostnaden ska vara rimlig i förhållande till undersökningsplanens genomförande.  

Om länsstyrelsen bedömer att undersökningsplanen inte motsvarar förfrågningsunderlaget eller inte 

förväntas ge en undersökning av god kvalitet till rimlig kostnad, kan överläggningar ske med 

undersökaren om justeringar i undersökningsplanen. 

När förenklat förfarande tillämpas ska länsstyrelsen kontrollera att undersökaren har bekräftat 

förfrågningsunderlaget skriftligen. 

23 § När anbudsförfarande tillämpas ska länsstyrelsen inledningsvis kontrollera att 

undersökningsplanen följer förfrågningsunderlaget.  

De undersökningsplaner som följer förfrågningsunderlaget ska därefter utvärderas enligt de 

kvalitetskriterier som angivits i förfrågningsunderlaget. 

De undersökningsplaner som följer förfrågningsunderlaget och förväntas resultera i en undersökning 

av god kvalitet ska genomgå en kvalitets- och prisjämförelse. Den angivna kostnaden ska vara rimlig i 

förhållande till undersökningsplanens genomförande.  

Den undersökningsplan som förväntas resultera i den högsta kvaliteten till en kostnad som inte är 

högre än vad som är motiverat, ska antas. 
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24 § Vid utvärdering av undersökningsplaner får länsstyrelsen begära in klargöranden och 

kompletteringar om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. 

Kompletteringarna får inte förändra innehållet i tidigare inlämnade uppgifter. 

Länsstyrelsen får, om det finns synnerliga skäl, överlägga med undersökaren om justeringar i 

undersökningsplanen.  

Allmänna råd 

Med synnerliga skäl avses bland annat anbudsförfaranden där endast en undersökningsplan 

bedöms kunna resultera i en undersökning av god kvalitet men till en kostnad som innebär att 

undersökningen inte blir kostnadseffektiv. 

25 § Länsstyrelsen ska upprätta ett skriftligt utvärderingsprotokoll där bedömningen av 

undersökningsplanerna framgår. 

Beslut 

26 § Beslut om tilldelning av undersökning enligt 11 och 13 §§, beslut om företagarens 

kostnadsansvar enligt 11 och 14 §§ samt beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt 12 § 

kulturmiljölagen (1988:950) ska innehålla 

1. uppgift om föremålet för undersökningen eller tillståndet 

a) för arkeologisk utredning ska fornlämningsmiljö eller landskapsavsnitt anges, 

b) för arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning ska fornlämningens 

beteckning i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (RAÄ-nr) om 

sådan finns alternativt en tillfällig arbetsidentitet, lämningstyp enligt 

Riksantikvarieämbetets praxis samt fornlämningens datering anges, 

2. undersökningens geografiska utbredning på marken eller sjöbotten utmärkt på en bifogad 

karta, 

3. en kort redogörelse för bakgrunden till undersökningen, 

4. beslutsmotivering, 

5. kopia av förfrågningsunderlaget, och 

6. kopia av undersökningsplanen. 

Länsstyrelsens beslut ska sändas till företagaren, undersökaren, eventuella övriga undersökare som 

inkommit med undersökningsplaner, berörd kommun och Riksantikvarieämbetet. 

Allmänna råd 

Beslut om tilldelning av undersökning, beslut om företagarens kostnadsansvar samt beslut om 

tillstånd till ingrepp i fornlämning bör upprättas i ett gemensamt beslutsdokument. Eftersom 

besluten riktar sig till olika parter måste både undersökaren och företagaren anges som 

mottagare. Det måste tydligt anges vilka villkor som gäller för de olika besluten. Expediering av 

beslutsdokument som innehåller flera typer av beslut får expedieras till samtliga mottagare 

och till samtliga som ska underrättas. 
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27 § Beslut om tilldelning av undersökning ska rikta sig till den undersökare som valts ut och utöver 

vad som anges i 26 § även innehålla 

1. uppgift om vem som ska utföra undersökningen, 

2. uppgift om hur betalning ska ske, och 

3. motivering till valet av undersökare, vid ett anbudsförfarande i form av 

utvärderingsprotokollet. 

Undersökaren ska till länsstyrelsen omedelbart anmäla sådana omständigheter som ändrar 

förutsättningarna eller påverkar villkoren för undersökningen. 

Om länsstyrelsen finner att undersökningen inte bedrivs i överensstämmelse med länsstyrelsens 

beslut och om detta förhållande inte kan rättas genom samråd får länsstyrelsen med omedelbar 

verkan avbryta eller begränsa undersökningen.  

28 § Beslut om företagarens kostnadsansvar ska rikta sig till företagaren och utöver vad som  

anges i 26 § även ange 

1. vem som ska betala, 

2. den beräknade samlade kostnaden för undersökningen, 

3. när betalning ska ske, 

4. till vem betalning ska ske, 

5. i vilken mån företagaren ska ansvara för åtgärder som möjliggör undersökarens tillträde till 

området eller som tillgodoser undersökarens säkerhet inom området, och 

6. hur länsstyrelsen avser att underrätta företagaren om att arbetsföretaget kan återupptas. 

Företagaren är inte skyldig att ersätta annat än de kostnader för undersökningen som länsstyrelsen 

har godkänt.  

29 § Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk undersökning ska rikta 

sig till sökanden och ange 

1. att en arkeologisk undersökning ska genomföras i enlighet med länsstyrelsens 

tilldelningsbeslut 

2. giltighetstid. 

Tillstånd med villkor om schaktningsövervakning får återkallas med omedelbar verkan om 
fornlämningen visar sig kräva en mer omfattande arkeologisk undersökning.  

Fornfynd 

30 § Det fyndmaterial som tillvaratas vid en undersökning ska, efter eventuell selektion och 
konservering, lämnas till det museum som Riksantikvarieämbetet anvisar. Fynden ska vid 
överlämnandet vara beskrivna, ordnade, registrerade och konserverade. 

Allmänna råd 

Vid överlämnandet av fynden bör undersökaren i god tid ta kontakt med mottagande museum 

så att fynden kan överlämnas enligt museets anvisningar. 
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Förmedling 

31 § Resultaten av betydelse från arkeologiska undersökningar ska förmedlas. Med förmedling avses 

en muntlig eller skriftlig populärvetenskaplig förmedling till allmänheten. 

För en arkeologisk undersökning ska, om inte särskilda skäl föreligger, en populärvetenskaplig 

sammanfattning framställas. Med särskilda skäl avses att undersökningen är av liten omfattning eller 

att resultaten inte är av tillräcklig relevans för forskning eller allmänheten. 

Allmänna råd 

Förmedlingen kan ske under fältarbetet eller rapportarbetet och den kan ske analogt eller 

digitalt. 

Rapportering 

32 § Rapporteringen ska vara målgruppsanpassad och kan därför ske både skriftligt och muntligen, 

analogt och digitalt. Rapporteringen ska anpassas till undersökningens omfattning och 

fornlämningens komplexitet. 

Rapporter från arkeologiska utredningar och arkeologiska förundersökningar ska utformas så att de 

är användbara som beslutsunderlag för länsstyrelsens tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § andra 

stycket kulturmiljölagen (1988:950) och som planeringsunderlag för företagaren. 

Resultaten från arkeologiska undersökningar ska rapporteras och förmedlas så att de är användbara 
och tillgängliga för myndigheter, forskning och allmänhet.  

33 § Undersökaren ska vid varje typ av undersökning, snarast efter avslutat fältarbete redovisa de 

preliminära resultaten på en av Riksantikvarieämbetet fastställt formulär till länsstyrelsen och efter 

länsstyrelsens godkännande till Riksantikvarieämbetet. 

34 § Undersökaren ska vid varje typ av undersökning, avge en skriftlig basrapport. Basrapporten ska i 

planer och beskrivningar presentera och redovisa metoder och genomförande, grundläggande 

arkeologiska resultat, en värdering av måluppfyllelsen i relation till undersökningsplanen. 

Basrapportens värdering ska ta sin utgångspunkt i den kontinuerliga kvalitetssäkringsdokumentation 

som undersökaren upprättat inom ramen för sin egenkontroll.  

Om basrapporten väsentligt avviker från de tidigare redovisade preliminära resultaten ska en 

ändringsanmälan göras till Riksantikvarieämbetet.  

35 § Rapporteringen av en arkeologisk undersökning ska, om inte särskilda skäl föreligger, även 

omfatta en vetenskaplig fördjupning. Med särskilda skäl avses att undersökningen är av liten 

omfattning eller att resultaten inte är av tillräcklig relevans för forskning eller allmänheten. 

36 § För en arkeologisk undersökning ska undersökaren avge en skriftlig undersökningsredovisning 

efter att undersökningen avslutats. Undersökningsredovisningen ska vara kortfattad och beskriva 

rapporteringens samtliga moment samt innehålla uppgift om var dokumentationsmaterialet 

förvaras. 
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37 § All skriftlig rapportering och förmedling ska, efter att länsstyrelsen har godkänt den, sändas till  

1. länsstyrelsen, 

2. företagaren, 

3. läns- eller regionmuseum, och 

4. Riksantikvarieämbetet i form av två arkivvärdiga exemplar samt som digital fil som ska 

laddas upp på Riksantikvarieämbetets webbplattform. 

Länsstyrelsen kan undanta en vetenskaplig eller en populärvetenskaplig fördjupning från kravet på 

digital uppladdning om resultaten kan förväntas bli mer spridda genom anlitande av extern utgivare.   

Dokumentationsmaterial 

38 § Dokumentationsmaterial av betydelse ska tas om hand så att det bevaras och är tillgängligt. 

Med dokumentationsmaterial avses all dokumentation, digital eller analog, som upprättas inom 

undersökningen, såsom: mätdata, ritningar, fotografier, beskrivningar, analysresultat, 

konserveringsrapporter samt andra handlingar som har betydelse för att förstå undersökningens 

genomförande.  

Tillsyn och uppföljning 

39 § Länsstyrelsens tillsyn ska omfatta uppföljning av 

1. efterlevnaden av länsstyrelsens beslut, och 

2. undersökningens resultat och kvalitet genom en bedömning av måluppfyllelse, vetenskaplig 

kvalitet och kostnad. 

Allmänna råd 

Som en del av den kostnadskontroll som åligger länsstyrelsen ingår att länsstyrelsen 

fortlöpande bör begära in en ekonomisk redovisning över undersökningens upparbetade 

kostnader samt en kostnadsprognos i förhållande till ursprunglig budget. Undersökaren bör 

inte få slutfakturera en undersökning förrän rapporteringen är avslutad och godkänd av 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör då kontrollera de faktiska kostnaderna. 

__________________________________________________________________________________ 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2015. 

2. För beslut som fattats före den 1 juli 2015 gäller äldre föreskrifter.  

 

På Riksantikvarieämbetets vägnar 

 

LARS AMRÉUS 

    Catharina Sojde 


