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1 Problemet och vad Riksantikvarieämbe-
tet vill uppnå 

 
Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myn-
dighet, innan den beslutar föreskrifter eller allmänna råd, utreda föreskrifternas och de all-
männa rådens konsekvenser i en konsekvensutredning.  
 
Uppdragsarkeologi är de arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar 
som utförs inför exploatering av mark med fornlämningar där länsstyrelsen fattar beslut 
enligt 2 kap. 11-13 §§ kulturmiljölagen (1988:950) (KML). Riksantikvarieämbetets bemyndi-
gande att utfärda verkställighetsföreskrifter för 2 kap. 11-13 §§ KML utgår från 2 kap. 10 § i 
kulturmiljöförordningen. Föreskrifterna och de allmänna råden för uppdragsarkeologin utgör 
en revidering av tidigare föreskrifter (KRFS 2007:2, 2013:3). Sedan 1 januari 2014 har 
Riksantikvarieämbetet även bemyndigande att utfärda föreskrifter för övriga paragrafer inom 
2 kap. KML. För vissa av dessa utfärdar Riksantikvarieämbetet föreskrifter, dock separat 
från föreskrifterna för uppdragsarkeologin. Den föreskrift som är aktuell för remiss samtidigt 
som uppdragsarkeologins föreskrifter är Riksantikvarieämbetets föreskrifter om fornläm-
ningar, fornfynd och metallsökare, vilket görs i samma utskick och med gemensamt missiv. 
 

1.1 Problemet 
 

Länsstyrelsens beställning av uppdragsarkeologiska undersökningar regleras av föreskrifter 
och allmänna råd. Uppdragsarkeologin är konkurrensutsatt och för undersökningar över 20 
prisbasbelopp genomför länsstyrelsen anbudsförfaranden. Lagen om offentlig upphandling 
gäller inte för uppdragsarkeologi (2 kap. 11 § och 13 § KML).  
 
Revideringen av föreskrifterna syftar till att åtgärda ett antal problem inom det nuvarande 
systemet, att effektivisera och tydliggöra, samt och att uppdatera föreskrifterna bland annat 
för att möjliggöra ett digitalt arbetssätt. Flera av föreskrifternas begrepp och formuleringar 
har visat sig vara otympliga och ibland även otydliga. Även uppställningen av föreskrifterna 
där paragraferna följer arbetsprocessen men där begreppsförklaringarna ligger i en särskild 
avdelning har ibland visat sig vara svårläst.  
 
Att den uppdragsarkeologiska processen innehåller många processled upplevs som krång-
ligt och tidskrävande av många företagare (exploatör enligt KML). Att länsstyrelsen får un-
derlag från utredningar och förundersökningar för att bedöma behovet av ytterligare insatser 
är oftast en nödvändighet. Däremot finns vissa fall när praxisen för tillämpningen är onödigt 
omständlig. Ett tydligt sådant fall är de arkeologiska utredningar där företagaren har avsikten 
att undvika fornlämningar. Enligt nuvarande praxis fattar länsstyrelsen endast beslut om en 
arkeologisk utredning som ska konstatera om fornlämningar finns eller inte. Undersökaren 
skriver sedan en rapport och processen startar på nytt med en ansökan om ingrepp i forn-
lämning och ett nytt länsstyrelsebeslut om en arkeologisk förundersökning i syfte att av-
gränsa fornlämningen. Eftersom inget ingrepp i fornlämningen ska göras borde en sådan 
avgränsning kunna inrymmas i utredningens syfte att ta reda på om någon fornlämning 
berörs av arbetsföretaget.  
 
En förhållandevis stor mängd uppdragsarkeologi sker med anledning av arbetsföretag i form 
av ledningsdragningar och schaktningsarbeten där arkeologens arbete utgörs av att följa ett 
pågående arbetsföretag och dokumentera de delar av fornlämningen som berörs, alternativt 
styra undan schaktningsarbetet från fornlämningen. Om arbetsföretaget är fastlagt till sin 
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sträckning och går genom delar av en fornlämning är det meningen att länsstyrelsen ska 
fatta beslut om förundersökning i form av schaktningsövervakning. Men om arbetsföretaget 
är flexibelt och har möjlighet att anpassa sträckningen för att undvika fornlämningen är det 
meningen att länsstyrelsen ska fatta beslut om villkor om en arkeologisk åtgärd i form av 
antikvarisk kontroll. I praktiken finns dock en viss otydlighet mellan dessa två undersök-
ningstyper. Det är också så att fornlämningen vid en förundersökning i form av schaktnings-
övervakning vanligen till delar tas bort och dokumenteras, vilket bör ske endast efter att 
företagaren erhållit tillstånd till ingrepp i fornlämningen med villkor om arkeologisk under-
sökning.  
 
För bedömning av undersökarnas lämplighet att utföra arkeologiska uppdrag är det angelä-
get att länsstyrelsen får in jämförbara underlag som beskriver undersökarnas kompetens 
och organisation mm. Många undersökare anser att det är ett stort arbete att skicka in in-
tresseanmälningar utifrån anvisningar som ser olika ut i olika län och de efterfrågar därför en 
standardisering.  
 
Föreskrifternas krav på de förfrågningsunderlag och undersökningsplaner som ska upprät-
tas är onödigt omfattande och krångliga för att passa små undersökningar, i synnerhet 
schaktningsövervakningarna. Länsstyrelsen gör idag i mycket hög grad avsteg från föreskrif-
ternas krav på förfrågningsunderlag och undersökningsplan för schaktningsövervakningar 
(år 2011 saknade fler än två tredjedelar av besluten för schaktningsövervakningar dessa 
bilagor). 
 
Enligt nuvarande föreskrifter är länsstyrelsens beslut som ställs till företagaren som anger 
dennes kostnadsansvar och i förekommande fall också tillstånd till ingrepp i fornlämningen, 
samtidigt ett beslut som anger vem som ska utföra undersökningen. Dessa dubbla syften 
gör att samma beslut innehåller information som riktas till två olika aktörer: företagaren och 
undersökaren, något som ofta upplevs som otydligt. 
 
För att fynd från arkeologiska undersökningar ska kunna bevaras för framtiden behöver fynd 
som har konserveringsbehov bli konserverade. I vissa fall kan kostnader för detta arbete 
som utförs av underkonsulter påverka utgången av anbudsförfaranden. I syfte att vinna 
anbud hålls kostnader för konservering medvetet nere, vilket medför risk att fynd med kon-
serveringsbehov inte bevaras utan kasseras i en utsträckning som inte är önskvärd.  
 
Förskrifterna är i vissa avseenden alltför detaljerade och långtgående när det gäller länssty-
relsernas tillsyn. Ett exempel är kravet enligt 30.4 § (KRFS:2013:3) att länsstyrelsen ska 
utvärdera den uppdragsarkeologiska verksamhetens samhällsnytta, vilket är något som i 
stort sett inte har skett vid någon av länsstyrelserna sedan gällande föreskrifter infördes 
2008.  
 
Uppdagsarkeologins resultat har svårt att nå vissa av sina målgrupper: allmänheten, kom-
munen, skolan och vetenskapsjournalistiken. Det saknas produkter som är anpassade för 
många av målgrupperna. Den nya KML ger länsstyrelsen möjlighet att ställa tydliga krav på 
förmedling av de arkeologiska resultaten som bekostas av företagaren. Denna förändring av 
KML utgör snarast ett stadfästande av gällande praxis, vilket behöver omsättas i föreskrif-
terna.  
 
Digitala fora blir allt viktigare för att sprida och tillgängliggöra rapportering från arkeologiska 
undersökningar. I dagsläget finns en stor variation av sätt att tillhandahålla olika produkter, 
vissa finns att ladda ned gratis på hemsidor, några finns endast i form av arkivrapporter, 
medan andra är tryckta böcker som säljs av undersökarna eller som kan kräva en prenume-
ration på en tidskrift eller liknande. Vi behöver därför ställa nya och tydliga krav på tillgäng-
liggörande av den arkeologiska rapporteringen digitalt. 
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1.2 Vad Riksantikvarieämbetet vill uppnå med  
regleringen 

 

En förändring av uppställningen av föreskrifterna har gjorts i syfte att göra den mer lättläst. 
Vissa begrepp och formuleringar har förtydligats, förenklats eller ersatts. Begreppsförkla-
ringarna har integrerats i paragraferna och flera allmänna råd har utgått medan andra har 
omformulerats som föreskriftsparagrafer. 
 
Förslaget till revidering av föreskrifterna tydliggör syftet med de olika undersökningstyperna. 
Definitionen av arkeologisk utredning har utvidgats till att även kunna omfatta avgränsning 
av fornlämningar i de fall exploateringen berör ett större markområde och då utredningen på 
så sätt kan vara tillfyllest för att företagaren ska kunna undvika fornlämningen, dvs. utred-
ningen blir då den enda undersökning som är nödvändig. Detta är en efterfrågad förenkling 
och effektivisering av processen. 
 
När det gäller beslut där arbetsföretaget utgörs av ett schaktningsarbete, där arkeologens 
uppgift att följa markarbetet och dokumentera delar av en fornlämning, föreslås att länssty-
relsen bör besluta om en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. I de 
fall där fornlämingen under arbetets gång visar sig kräva en mer omfattande undersökning 
får länsstyrelsen möjlighet att återkalla beslutet och istället fatta beslut om en mer omfat-
tande arkeologisk undersökning. En undersökning där arbetsföretaget är flexibelt och med 
arkeologens hjälp kan undvika fornlämningen bör även fortsättningsvis vara ett villkor om en 
åtgärd i form av antikvarisk kontroll. Syftet med schaktningsövervakning, respektive antikva-
risk kontroll, beskrivs i föreskriften. 
 
I förslaget till revidering av föreskrifterna finns krav på att länsstyrelsen ska begära in årliga 
intresseanmälningar från undersökarna, till skillnad från formuleringen att länsstyrelsen ska 
”ha ett dokumenterat system för att skaffa sig kännedom om vilka undersökare som vill vara 
verksamma i länet”. Det innebär det ett förtydligande för att underlätta hanteringen och 
standardisera länsstyrelsernas underlag för bedömning av undersökarnas kompetens. 
Länsstyrelsens bedömning av undersökarnas lämplighet utifrån standardiserade intresse-
anmälningar kan ses som en form av konkurrensutsättning genom att länsstyrelsen har 
jämförbara underlag från flera undersökare att välja mellan, något som Riksantikvarieämbe-
tet enligt prop. 2012/13:96 bör verka för att åstadkomma. 
 
Genom den föreslagna förenklingen av regelverket för länsstyrelsens beställning av förun-
dersökningar i avgränsande syfte och arkeologiska undersökningar i form av schaktningsö-
vervakning, åstadkoms en viktig effektivisering. Länsstyrelsens resurser kommer istället att 
kunna satsas på att göra omsorgsfulla beställningar av de arkeologiska undersökningar som 
förväntas ge de mest värdefulla arkeologiska resultaten. 
 
Den förenklade beställningen består av ett förfrågningsunderlag i form av en generell krav-
lista samt ett fåtal specifika uppgifter (exempelvis tidpunkter) som godkänns av undersöka-
ren i en skriftlig bekräftelse. I detta sammanhang är uppgifterna i intresseanmälan viktiga 
och undersökaren bör bekräfta giltigheten i dessa vid varje förenklad beställning. 
 
För att säkerställa att de fynd som ska bevaras för framtiden konserveras och därmed har 
möjlighet att bevaras, föreslås att länsstyrelsen ska kunna undanta konserveringskostnader 
från prisjämförelsen i anbudsförfarandet.  
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I förslaget till reviderade föreskrifter tydliggörs länsstyrelsens beslutsfattande och de två 
aktörer som besluten riktas till. Beslutet om kostnadsansvar som riktas till företagaren, kan 
också innehålla ett tillstånd till ingrepp i fornlämningen, medan tilldelningsbeslutet om att 
utföra arkeologisk undersökning riktas till undersökaren. Besluten kan upprättas i samma 
dokument där de olika besluten hålls isär, vilket innebär ett förtydligande av vad som beslu-
tats och en möjlighet att anpassa informationen till mottagaren.  
 
I förslaget till revidering minskas kraven på länsstyrelsernas tillsyn. Föreskrifternas krav på 
att länsstyrelsen ska utvärdera uppdragsarkeologins samhällsnytta föreslås tas bort, likaså 
är förslaget att kravet på att skicka in en årlig tillsynsrapport till Riksantikvarieämbetet utgår.  
 
Den skriftliga rapporteringens produkter från uppdragsarkeologiska undersökningar, såsom 
rapporter, vetenskapliga publikationer och populärvetenskap, ska finnas tillgängliga gratis 
för alla genom digitala media. De föreslagna föreskrifterna anger därför att all skriftlig rap-
portering ska betraktas som allmänna handlingar som ska tillgängligöras digitalt genom att 
laddas upp på Riksantikvarieämbetets webbplattform, i nuvarande utformning i webbiblio-
teket Samla. Detta gäller även den rapportering som görs i bok- eller artikelform. Förslaget 
medger dock en möjlighet till undantag om länsstyrelsen anser att resultaten förväntas bli 
mer spridda genom publicering hos en extern utgivare, såsom en tidskrift, konferenspubli-
kation eller kommersiellt förlag. 
 
För att nå breda samhällsgrupper innebär föreslaget till reviderade föreskrifter att länsstyrel-
sen ska ställa krav på populärvetenskapliga sammanfattningar för arkeologiska undersök-
ningar om inte särskilda skäl föreligger. En sådan sammanfattning i text och bild kan, dels 
ingå i basrapporten, dels finnas som fristående pdf och/eller trycksak som laddas upp i 
Samla.  
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2 Beskrivning av alternativa lösningar och 
effekterna av att regleringen inte  
kommer till stånd eller revideras 

 
Om revideringen av föreskrifterna och de allmänna råden inte kommer till stånd, kommer de 
nuvarande föreskrifterna att fortsätta att gälla. De problem som beskrivs ovan och som har 
konstaterats vid utvärdering av uppdragsarkeologin och under Riksantikvarieämbetets ut-
vecklingsarbete kommer att kvarstå (Verkställighetsföreskrifter för uppdragsarkeologi. Åter-
rapportering av regeringsuppdrag. Rapport från Riksantikvarieämbetet. 2012 och Förstudie 
inför revidering av föreskrifter för uppdragsarkeologi. Intern rapport Riksantikvarieämbetet. 
2014). 
 

3 Uppgifter om vilka som berörs av  
regleringen 

 

Uppdragsarkeologins regelverk berör i första hand länsstyrelser och undersökare (arkeolo-
giska organisationer/företag som utför arkeologiska undersökningar). I andra hand berörs de 
företagare (exploatörer) som ansöker om att genomföra exploateringar i områden med forn-
lämningar. Större delen av dessa utgörs av kommuner, staten genom främst Trafikverket 
samt ett antal privata företag av olika storlek. I viss mån berörs även privatpersoner. De 
museer och arkiv som tar emot fynd, rapporter och dokumentationsmaterial berörs också. 
Dessa organisationer är Riksantikvarieämbetet, Historiska museet, länsmuseerna och vissa 
kommunala museer. Som användare av resultaten från uppdragsarkeologin finns breda 
samhällsgrupper, såsom: forskare, myndigheter och allmänheten. 

 

 

4 Uppgifter om kostnadsmässiga och 
andra konsekvenser som regleringen 
medför 

 

För uppdragsarkeologin ger revideringen av föreskrifterna och de allmänna råden flera för-
enklingar som innebär minskad administration och arbetsbörda för länsstyrelsen. Det gäller 
systemet med förenklade beställningar för små undersökningar, möjlighet till avgränsning av 
fornlämningar inom en arkeologisk utredning samt de minskade kraven på redovisning av 
tillsyn.  
 
Revideringens förslag innebär ett förtydligande av regelverket på flera områden, bl.a. när det 
gäller länsstyrelsens beslut och arkeologiska undersökningar med anledning av schakt-
ningsarbeten. Detta innebär inte något merarbete utom möjligen initialt genom att länsstyrel-
sen kan behöva revidera sina beslutsmallar. 
 
För undersökarna innebär kravet på att tillgängliggöra all skriftlig rapportering digitalt i hu-
vudsak en reglering av gällande praxis. Redan idag sker uppladdning av rapporter digitalt i 
Riksantikvarieämbetets digitala rapportbibliotek. Kravet kommer nu att gälla samtliga pro-
dukter från rapporteringen och dessa har inte alltid levererats i digital form. Skillnaden i 
arbetsåtgång mellan att skicka in dem digitalt och i pappersform bedöms som försumbar.  
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Kravet på att länsstyrelsen ska begära in årliga intresseanmälningar är framförallt en sam-
ordning för att säkerställa att länsstyrelsen har jämförbara underlag att utgå ifrån vid be-
dömning av undersökarnas lämplighet. De flesta undersökare skickar redan idag in utförliga 
anmälningar om att de vill utföra undersökningar som överensstämmer med vad Riksantik-
varieämbetet menar motsvarar en intresseanmälan. Endast ett fåtal undersökare har valt att 
lämna in enklare typer av anmälningar. 
 
Möjligheten att arkeologiska utredningar kan omfatta avgränsningar av fornlämningar ger 
tidsbesparingar och i viss mån lägre kostnader för företagare (exploatörer).  

 

 

5 Bedömning av om regleringen  
överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges  
anslutning till Europeiska unionen 

 

Fornlämningar är föremål för nationell lagstiftning och regleras inte inom EU. 
 
Vid en regelkonflikt med främst miljörätten kan föreskrifterna få stå tillbaka. Vi har i dagslä-
get inte identifierat någon konkret regelkonflikt. 

 

 

6 Bedömning av om särskilda hänsyn  
behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov 
av speciella informationsinsatser 

 

I samband med ikraftträdandet som beräknas till den 1 juli 2015 kommer det att finnas ett 
behov av att göra utskick till berörda, exempelvis länsstyrelserna, undersökare och Trafik-
verket, liksom att publicera information på Riksantikvarieämbetets webbplats.  
Riksantikvarieämbetet kommer också att anordna möten och seminarier för att informera om 
de nya reglerna och att diskutera tillämpningen med länsstyrelserna. 
 

 

7 Beskrivning av antalet företag som  
berörs, vilka branscher företagen är 
verksamma i samt storleken på  
företagen 

 

Företag berörs i två olika aspekter av uppdragsarkeologins föreskrifter, dels undersökarna 
som bedriver den arkeologiska verksamheten, dels företagarna (exploatörerna) vars bygg-
projekt är föremål för länsstyrelens tillståndsprövning och som har kostnadsansvar för de 
arkeologiska undersökningarna. 
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De undersökare som utför arkeologiska undersökningar uppgår till drygt 45 organisationer 
som förutom Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet endast består av organisat-
ioner av storleken små företag och mikroföretag. Den totala beslutade kostnaden för upp-
dragsarkeologin uppgick till 250-400 miljoner kronor årligen för åren 2009-2011.  
 
Undersökarna kan delas in i tre huvudgrupper: två statliga (Riksantikvarieämbetets under-
sökningsverksamhet och Maritima museerna), drygt trettio museer varav huvuddelen utgörs 
av länsmuseer oftast med landstinget som huvudman och några kommunala museer, samt 
ett tiotal privata företag (uppgifter från utvärderingsrapporten Verkställighetsföreskrifter för 
uppdragsarkeologi. Återrapportering av regeringsuppdrag. Rapport från Riksantikvarieämbe-
tet. 2012). De privata företagen utgörs av en heterogen grupp med olika organisationsform: 
aktiebolag, enskilda firmor och stiftelser. De är också storleksmässigt mycket olika stora, 
från den största med ett tjugofemtal anställda till enmansföretag. De större företagen har en 
över åren varaktig verksamhet även om omsättningen varierar medan många fåmansföretag 
kommer och går. Den av länsstyrelsen beslutade kostnaden för undersökningar som utför-
des av de privata undersökarna uppgick till 60-100 miljoner kronor årligen för 2009-2011. 
Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet kommer den 1 januari 2015 att föras över 
till Statens historiska museer. Det innebär i detta sammanhang inte någon skillnad utan 
verksamheten kvarstår i statlig regi. 
 
Den andra gruppen av företagare berörs indirekt av föreskrifterna för uppdragsarkeologin 
genom att de är exploatörer av mark med fornlämningar. Dessa utgörs av olika typer av 
företag, myndigheter och privatpersoner. Den största gruppen är kommunerna i egenskap 
av byggherrar och planläggare. Staten är också en stor markexploatör genom främst Trafik-
verket. De privata företagen utgörs av byggbolag av olika storlek. Dessutom tillkommer ett 
antal privatpersoner. Sammantaget utförs årligen drygt 1000 arkeologiska utredningar, för-
undersökningar och undersökningar.  
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8 Beskrivningen av vilken tidsåtgång  
regleringen kan föra med sig och vad 
det innebär för verksamheternas  
administrativa kostnader för företag 

 

Kraven på en digital leverans av rapporteringsprodukter är något som de arkeologiska un-
dersökarna är väl förberedda för. De har en i stort sett helt digital processkedja, från upprät-
tande av dokumentation och framställning av rapporter, till levererans av basrapporter. Att 
även leverera ytterligare rapporteringsprodukter såsom artiklar, skrifter och populärveten-
skap digitalt, innebär inte något påtagligt merarbete i jämförelse med att leverera i pappers-
format. Förändringen av föreskrifterna innebär i allt väsentligt en anpassning till rådande 
arbetssätt genom en övergång från analog till digital leverans av rapportering. 
 
För de arkeologiska undersökningar beslutade fr.o.m. 1 januari 2014 kan länsstyrelsen ställa 
krav med stöd i KML på förmedling av resultaten. Förmedling i form av populärvetenskapliga 
informationsinsatser har under åtminstone två decennier varit en viktig del av uppdragsar-
keologin men osäkerhet har rått kring i vilken utsträckning det varit möjligt för länsstyrelsen 
att kräva sådan på företagarens bekostnad. Vanligen har populärvetenskap i mindre omfatt-
ning såsom visningar, skyltar och föredrag omfattats av länsstyrelsens beslut men när de 
populärvetenskapliga insatserna haft en större omfattning, såsom exempelvis populärveten-
skapliga böcker, har ibland särskilda avtal slutits mellan företagaren och arkeologerna. 
Ibland har länsstyrelsen haft svårt att argumentera för populärvetenskap eftersom tydligt 
lagstöd saknats.  
 
Föreskrifterna specificerar att den skriftliga populärvetenskapliga rapporteringen ska bestå 
av en populärvetenskaplig sammanfattning om undersökningen inte är alltför liten eller av 
annat skäl har lågt värde för allmänheten. Dessa populärvetenskapliga sammanfattningar 
blir en delvis ny produkt men liknar texter som tidigare tagits fram såsom: sammanfattningar 
i rapporter, skyltar, broschyrer och liknande. Sammantaget bedöms att det årligen kommer 
att framställas ungefär 50 populärvetenskapliga sammanfattningar. Det är inte meningen att 
de ska orsaka några kostnader för de arkeologiska undersökarna utan att de ingår som en 
del i projektbudgeten. Det är inte heller avsikten att projektbudgetarna ska öka, utan att det 
är en fråga om prioritering mellan olika rapporteringsprodukter. Blir det en merkostnad upp-
vägs den av den stora samhällsnytta som förväntas genom spridningen av lättillgänglig 
kunskap om resultaten från de uppdragsarkeologiska undersökningarna. 
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9 Beskrivning av vilka andra kostnader 
den föreslagna regleringen medför för 
företagen och vilka förändringar i verk-
samheten som företagen kan behöva 
vidta till följd av den föreslagna regle-
ringen 

 

För uppdragsarkeologin förväntas inga ytterligare investeringskostnader för företagen. 
Övergången till ett digitalt arbetssätt är redan genomfört och förändringen av föreskrifterna 
medför inga ytterligare kostander. 

 

 

10 Beskrivning av i vilken utsträckning re-
gleringen kan komma att påverka kon-
kurrensförhållandena för företagen 

 

Förslaget till revidering innehåller inga förslag till förändring av regelverket för anbudsförfa-
randen. Det som kan komma att påverka länsstyrelsens val av undersökare är införande av 
intresseanmälningar. Det ger länsstyrelsen jämförbara underlag för bedömningen av under-
sökarnas kompetens, vilket bör medföra bättre bedömningar både vid direktval och anbuds-
förfaranden. 

 

 

11 Beskrivning av om särskilda hänsyn be-
höver tas till småföretag vid reglering-
ens utformning 

 

Samtliga företag som är verksamma inom uppdragsarkeologin är småföretag eller mikrofö-
retag. 

 

 

 

 

 


