Exempel
[Länsstyrelsens logotyp]

Beslut
15 juli 2015

Sida
Dnr

Socken: samtliga berörda anges
Kommun: samtliga berörda anges
Fastighetsbeteckning: samtliga berörda anges
RAÄ-nr: alternativt tillfällig arbetsidentitet
Fornlämningstyp: samtliga typer enligt FMIS lämningstyplista
Omfattning: total- eller delundersökning
Datering: om uppgift saknas ange ”odaterad”
Typ av företag: privat, kommunalt eller statligt
Typ av exploatering: exempelvis ”väg”, ”bostadsbebyggelse”
Kostnad: samlade kostnaden

Byggaren AB
Adress
Arkeologen
Adress

Beslut om arkeologisk utredning gällande del av fastighet
XXX, XXX socken i XXX kommun, XXX län.
Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk utredning enligt 11 § 2 kap.
kulturmiljölagen (1988:950) ska genomföras inom del av fastighet XXX, se
karta bilaga 1.
Beslut om företagarens kostnadsansvar 2 kap. 11 § första stycket
kulturmiljölagen (1988:950).
Redogörelse för ärendet

Byggaren AB har för avsikt att detaljplanelägga ett större markområde för
bostadsändamål. En utförlig beskrivning av det berörda landskapsavsnittet och
fornlämningsmiljön i närområdet framgår av förfrågningsunderlaget och
undersökningsplanen (bilaga 2 och 3).
Motivering till beslutet

Med anledning av att den planerade byggnationen kommer att äga rum i ett
område som är rikt på fornlämningar gör länsstyrelsen bedömningen att en
arkeologisk utredning behöver genomföras för att ta reda på om fornlämningar
kan komma att beröras av det planerade arbetsföretaget.
Kostnad

Kostnaden för den arkeologiska utredningen har beräknats till XX XXX kronor
exklusive moms i 2015 års taxa. En särredovisning för samtliga utgiftsposter
återfinns i undersökningsplanen (bilaga 3).
Kostnaden ska betalas av Byggaren AB som skriftligen har accepterat kostnaden
den 1 juli 2015.
Byggaren AB ska fullgöra sitt kostnadsansvar genom betalning till Arkeologen.

Villkor för företagaren

Byggaren AB ska vidta följande åtgärder för att säkerställa undersökarens
tillträde till området;
•

att utredningsområdet görs tillgängligt för Arkeologen.

Kontakt bör snarast tas med Arkeologen för att träffa avtal och tillsammans
planera hur arbetet lämpligen genomförs utifrån de förutsättningar som anges i
detta beslut och beslutet om tilldelning. Byggaren AB ska senast den 1
september 2015 meddela Arkeologen att den arkeologiska utredningen kan
påbörjas.
Kontaktperson hos Arkeologen är XXXX, tel. XXX-XX XX XX.
Upplysningar till företagaren

När den arkeologiska utredningen är avslutad kommer Länsstyrelsen att göra en
bedömning av resultatet och därefter underrätta Byggaren AB angående ärendets
fortsatta hantering.
Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt
någon annan lag får Byggaren AB söka detta särskilt.
Beslutet om tilldelning av arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 §
andra stycket kulturmiljölagen (1988:950).
Val av undersökare

Länsstyrelsen har tilldelat Arkeologen att utföra den arkeologiska utredningen i
enlighet med förfrågningsunderlaget och undersökningsplanen (bilaga 2 och 3).
Val av undersökare har skett genom direktval i och med att den samlade
kostnaden för den utredningen understiger 5 prisbasbelopp. Valet motiveras av
att Arkeologen har den kompetens som behövs samt har stor erfarenhet av
utredningar i liknande landskapsavsnitt.
Arkeologen ska fakturera Byggaren AB sina upparbetade kostnader.
Faktureringen ska ske månadsvis.
Villkor för undersökaren

Arkeologen ska omedelbart anmäla till länsstyrelsen sådana omständigheter som
ändrar förutsättningen eller påverkar villkoren som anges i
förfrågningsunderlaget för genomförandet av den arkeologiska utredningen.
Beslut om tillstånd, företagarens kostnadsansvar och beslut om tilldelning kan
överklagas hos förvaltningsrätten, se bilaga 5.

Underskrifter

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Karta över utredningsområdet
Förfrågningsunderlag
Undersökningsplan
Information om hur man överklagar

Kopia med bilagor till
Riksantikvarieämbetet
XXX kommun
XXX museum

Exempel
[Länsstyrelsens logotyp]

Beslut
15 juli 2015

Sida
Dnr

Socken: samtliga berörda anges
Kommun: samtliga berörda anges
Fastighetsbeteckning: samtliga berörda anges
RAÄ-nr: alternativt tillfällig arbetsidentitet
Fornlämningstyp: samtliga typer enligt FMIS lämningstyplista
Datering: om uppgift saknas ange ”odaterad”
Omfattning: total – eller delundersökning
Typ av företag: privat, kommunalt eller statligt
Typ av exploatering: exempelvis ”väg”, ”bostadsbebyggelse”
Kostnad: samlade kostnaden

Byggaren AB
Adress
Arkeologen
Adress

Beslut om arkeologisk förundersökning gällande
fornlämning XXX inom fastigheten XXX, XXX socken i XXX
kommun, XXX län.
Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13 §
kulturmiljölagen (1988:95) ska genomföras inom fastigheten XXX, se karta
bilaga 1.
Beslut om företagarens kostnadsansvar 2 kap. 14 § första stycket
kulturmiljölagen (1988:950).
Redogörelse för ärendet

En arkeologisk utredning har genomförts inom det område som Byggaren AB
har för avsikt att detaljplanelägga för bostadsändamål. Utredningen visade att en
fornlämning i form av en stenåldersboplats kommer att beröras av det planerade
arbetsföretaget. En utförlig beskrivning av den berörda fornlämningen och
fornlämningsmiljön framgår av förfrågningsunderlaget och
undersökningsplanen (bilaga 2 och 3).
Motivering till beslutet

Byggaren AB har ansökt om att få ta bort del av fornlämning XXX.
Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk förundersökning ska genomföras för
att avgöra arbetsföretagets tillåtlighet enligt 12 § 2 kap. kulturmiljölagen. Syftet
med förundersökningen är att fastställa fornlämningens karaktär, omfattning och
datering. Resultatet ska vid sidan av att utgöra underlag vid tillståndprövningen
även vara en bedömning av fornlämningens kunskapspotential, vilken kommer

att bestämma ambitionsnivån och vetenskapliga inriktning för en eventuell
arkeologisk undersökning.
Kostnad

Kostnaden för den arkeologiska förundersökningen beräknats till XXX XXX
kronor exklusive moms i 2015 års taxa. En särredovisning för samtliga
utgiftsposter återfinns i undersökningsplanen (bilaga 3).
Kostnaden ska betalas av Byggaren AB som skriftligen har accepterat kostnaden
den 1 juli 2015.
Byggaren AB ska fullgöra sitt kostnadsansvar genom betalning till Arkeologen.
Villkor för företagaren

Byggaren AB ska vidta följande åtgärder för att säkerställa undersökarens
tillträde till området;
•
•

•
•

att undersökningsområdet görs tillgängligt för Arkeologen.
att den avverkning och bortforsling av vegetation som krävs för
genomförandet av den arkeologiska förundersökningen ska vara
genomförd innan fältarbetet påbörjas.
att tillräckligt antal polygonpunkter finns utsatta i anslutning till
undersökningsområdet.
att berörd personal Byggaren AB och underentreprenörer informeras om
beslutets innehåll.

Kontakt bör snarast tas med Arkeologen för att träffa avtal utifrån de
förutsättningar som anges i detta beslut och beslutet om tilldelning. Byggaren
AB ska senast den 1 september 2015 meddela Arkeologen att den arkeologiska
förundersökningen kan påbörjas.
Kontaktperson hos Arkeologen är XXXX, tel. XXX-XX XX XX.
Upplysningar till företagaren

När den arkeologiska utredningen är avslutad kommer Länsstyrelsen att göra en
bedömning av resultatet och därefter underrätta Byggaren AB angående ärendets
fortsatta hantering.
Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt
någon annan lag får Byggaren AB söka detta särskilt.
Beslutet om tilldelning av arkeologisk förundersökning enligt 2 kap.
13 § tredje stycket kulturmiljölagen (1988:950).
Val av undersökare

Länsstyrelsen har tilldelat Arkeologen att utföra den arkeologiska
förundersökningen i enlighet med förfrågningsunderlaget och
undersökningsplanen. Val av undersökare har skett genom direktval då den
samlade kostnaden för förundersökningen understiger 20 prisbasbelopp och
Byggaren AB inte har begärt att undersökare ska väljas genom
anbudsförfarande. Valet motiveras av att Arkeologen har den kompetens som
behövs samt en väl dokumenterad erfarenhet av att undersöka
stenåldersboplatser.

Arkeologen ska fakturera Byggaren AB sina upparbetade kostnader.
Faktureringen ska ske månadsvis.
Villkor för undersökaren

Arkeologen ska omedelbart anmäla till länsstyrelsen sådana omständigheter som
ändrar förutsättningen eller påverkar villkoren som anges i
förfrågningsunderlaget för genomförandet av den arkeologiska
förundersökningen.
Beslut om tillstånd, företagarens kostnadsansvar och beslut om tilldelning kan
överklagas hos förvaltningsrätten, se bilaga 4.

Underskrifter

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Karta över undersökningsområdet
Förfrågningsunderlag
Undersökningsplan
Information om hur man överklagar

Kopia med bilagor till
Riksantikvarieämbetet
XXX kommun
XXX museum

Exempel
[Länsstyrelsens logotyp]

Beslut
15 juli 2015

Dnr

Socken: samtliga berörda anges
Kommun: samtliga berörda anges
Fastighetsbeteckning: samtliga berörda anges
RAÄ-nr: alternativt tillfällig arbetsidentitet
Fornlämningstyp: samtliga typer enligt FMIS lämningstyplista
Datering: om uppgift saknas ange ”odaterad”
Omfattning: total- eller delundersökning
Typ av företag: privat, kommunalt eller statligt
Typ av exploatering: exempelvis ”väg”, ”bostadsbebyggelse”
Kostnad: samlade kostnaden

Byggaren AB
Adress
Arkeologen
Adress

Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ XX med
villkor om arkeologisk undersökning inom fastigheten
XXX, socken XXX i XXX kommun, XXX län.
Med stöd av 2 kap. 12 § andra stycket kulturmiljölagen (1988:950) beslutar
Länsstyrelsen följande:
•

Byggaren AB får tillstånd till ingrepp i delar av fornlämning RAÄ XX i
enlighet med ansökan, se karta bilaga 1.

•

Ingreppet ska föregås av en arkeologisk undersökning som ska
genomföras i enlighet med tilldelningsbeslutet.

•

Tillståndet är giltigt till den 15 juli 2017.

Beslut om företagarens kostnadsansvar enligt 2 kap. 14 § första
stycket kulturmiljölagen (1988:950).
Redogörelse för ärendet

En arkeologisk utredning har genomförts inom det område som Byggaren AB
avser detaljplanelägga för bostadsändamål. Utredningen har visat att en
fornlämning i form av en stenåldersboplats kommer att beröras av det planerade
arbetsföretaget. Byggaren AB har därefter inkommit med en ansökan om att få
ta bort en del av fornlämningen och länsstyrelsen har beslutat om en arkeologisk
förundersökning. Förundersökningen har avgränsat fornlämningen i rummet och
fastställt dess karaktär samt gett den en mer precis datering till neolitikum
(yngre stenålder). En utförlig beskrivning av den berörda fornlämningen och
fornlämningsmiljön framgår av förfrågningsunderlaget och
undersökningsplanen (bilaga 2 och 3).

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bifaller ansökan om borttagande av den del av fornlämningen som
berörs av arbetsföretaget eftersom fornlämningen medför ett hinder som inte står
i rimligt förhållande till dess betydelse. Dock har den genomförda arkeologiska
förundersökningen visat att fornlämningen har en sådan kunskapspotential att
länsstyrelsen ställer villkor om att det planerade arbetsföretaget måste föregås av
en arkeologisk undersökning.
Kostnad

Kostnaden för den arkeologiska undersökningen har beräknats till XX XXX
XXX kronor exklusive moms i 2015 års taxa. En särredovisning för samtliga
utgiftsposter återfinns i undersökningsplanen (bilaga 3).
Kostnaden ska betalas av Byggaren AB som skriftligen har accepterat kostnaden
den 1 juli 2015. Byggaren AB ska fullgöra sitt kostnadsansvar genom betalning
till Arkeologen.
Villkor för företagaren

Byggaren AB ska vidta följande åtgärder för att säkerställa undersökarens
tillträde till området;
•
•

•
•

att undersökningsområdet görs tillgängligt för Arkeologen.
att den avverkning och bortforsling av vegetation som krävs för
genomförandet av den arkeologiska undersökningen ska vara genomförd
innan fältarbetet påbörjas.
att tillräckligt antal polygonpunkter finns utsatta i anslutning till
undersökningsområdet.
att berörd personal Hos Byggaren AB och underentreprenörer informeras
om beslutets innehåll.

Kontakt bör snarast tas med Arkeologen för att träffa avtal och tillsammans
planera hur arbetet lämpligen genomförs utifrån de förutsättningar som anges i
detta beslut och beslutet om tilldelning. Byggaren AB ska senast den 15 juli
2017 meddela Arkeologen att den arkeologiska undersökningen kan påbörjas.
Kontaktperson hos Arkeologen är XXXX, tel. XXX-XX XX XX.
Upplysningar till företagaren

Länsstyrelsen kommer att underrätta Byggaren AB när fältarbetet är avslutat och
marken kan tas i anspråk.
Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt
någon annan lag får Byggaren AB söka detta särskilt.
Beslutet om tilldelning av arkeologisk undersökning enligt 13 §
tredje stycket 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950).
Val av undersökare

Länsstyrelsen har tilldelat Arkeologen att utföra den arkeologiska
undersökningen i enlighet med förfrågningsunderlaget och undersökningsplan
en. Val av undersökare har föregåtts av ett anbudsförfarande i och med att den
samlade kostnaden för den arkeologiska undersökningen överstiger 20
prisbasbelopp. En utförlig redogörelse för bedömningen av anbuden och valet av
undersökare framgår av det bilagda utvärderingsprotokollet (bilaga 4).

Arkeologen ska fakturera Byggaren AB sina upparbetade kostnader.
Faktureringen ska ske månadsvis.
Villkor för undersökaren

Arkeologen ska omedelbart anmäla till länsstyrelsen sådana omständigheter som
ändrar förutsättningen eller påverkar villkoren angivna i förfrågningsunderlaget
för genomförandet av den arkeologiska undersökningen.
Beslut om tillstånd, företagarens kostnadsansvar och beslut om tilldelning kan
överklagas hos förvaltningsrätten, se bilaga 5.

Underskrifter

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.

Karta över undersökningsområdet
Förfrågningsunderlag
Undersökningsplan
Utvärderingsprotokoll
Information om hur man överklagar

Kopia med bilagor till
Riksantikvarieämbetet
Undersökare 2
Undersökare 3
XXX kommun
XXX museum

Exempel
[Länsstyrelsens logotyp]

Beslut
15 juli 2015

Dnr

Socken: samtliga berörda anges
Kommun: samtliga berörda anges
Fastighetsbeteckning: samtliga berörda anges
RAÄ-nr: alternativt tillfällig arbetsidentitet
Fornlämningstyp: samtliga typer enligt FMIS lämningstyplista
Datering: om uppgift saknas ange ”odaterad”
Omfattning: total- eller delundersökning
Typ av företag: privat, kommunalt eller statligt
Typ av exploatering: exempelvis ”väg”, ”bostadsbebyggelse”
Kostnad: samlade kostnaden

Byggaren AB
Adress
Arkeologen
Adress

Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ XX med
villkor om arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning inom fastigheten XXX, socken
XXX i XXX kommun, XXX län.
Med stöd av 2 kap. 12 § andra stycket kulturmiljölagen (1988:950) beslutar
Länsstyrelsen följande:
•

Byggaren AB får tillstånd till ingrepp i delar av fornlämning RAÄ XX i
enlighet med ansökan, se karta bilaga 1.

•

Ingreppet ska föregås av en arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning som ska genomföras i enlighet med
tilldelningsbeslutet.

•

Tillståndet är giltigt till den 1 december 2015.

Beslut om företagarens kostnadsansvar enligt 2 kap. 14 § första
stycket kulturmiljölagen (1988:950).
Redogörelse för ärendet

Byggaren AB har ansökt om tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen inför
anläggandet av en vatten- och avloppsledning. Schaktet kommer vara 0,75 meter
brett och djupet har uppskattats till 1,5 meter. Arbetsföretaget berör fornlämning
XXX, Fornstadens äldre stadsområde, som utgöras av kulturlager och
bebyggelserester från historisk tid.
Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bifaller ansökan om ingrepp i den del av fornlämningen som
berörs av arbetsföretaget eftersom fornlämningen. Dock ska en arkeologisk
undersökning i form av schaktningsövervakning göras med anledning av att
kulturlager och bebyggelselämningar kan påträffas.

Kostnad

Kostnaden för den arkeologiska undersökningen har beräknats till XX XXX
kronor exklusive moms i 2015 års taxa.
Kostnaden ska betalas av Byggaren AB som skriftligen har accepterat kostnaden
den 1 juli 2015. Byggaren AB ska fullgöra sitt kostnadsansvar genom betalning
till Arkeologen.
Villkor för företagaren

Byggaren AB ska vidta följande åtgärder för att säkerställa undersökarens
tillträde till området;
•
•

att Arkeologen ges tillräcklig tid att dokumentera ingreppet och
undersöka eventuella framkomna lämningar.
att berörd personal hos Byggaren AB och underentreprenörer informeras
om beslutets innehåll.

Kontakt bör snarast tas med Arkeologen för att träffa avtal och tillsammans
planera hur arbetet lämpligen genomförs utifrån de förutsättningar som anges i
detta beslut och beslutet om tilldelning. Byggaren AB ska senast den 15 juli
2017 meddela Arkeologen att den arkeologiska undersökningen kan påbörjas.
Kontaktperson hos Arkeologen är XXXX, tel. XXX-XX XX XX.
Upplysningar till företagaren

Om ingreppet i fornlämningen visar sig kräva en mer omfattande arkeologisk
undersökning kan Länsstyrelsen komma att återkalla tillståndet med omedelbar
verkan.
Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt
någon annan lag får Byggaren AB söka detta särskilt.
Beslutet om tilldelning av arkeologisk undersökning enligt 2 kap. 13
§ tredje stycket kulturmiljölagen (1988:950).
Val av undersökare

Länsstyrelsen har tilldelat Arkeologen att utföra den arkeologiska
undersökningen i enlighet med det generella förfrågningsunderlaget och den
förenklade förfrågan samt bekräftelsen med kostnadsberäkning, se bilaga 2, 3
och 4. Val av undersökare har skett genom direktval då den samlade kostnaden
för förundersökningen understiger 20 prisbasbelopp. Valet motiveras av att
Arkeologen har den kompetens som behövs samt en väl dokumenterad
erfarenhet av att undersöka fornlämningar och kulturlager från historisk tid.
Arkeologen ska fakturera Byggaren AB sina upparbetade kostnader.
Faktureringen ska ske månadsvis.
Villkor för undersökaren

Arkeologen ska omedelbart anmäla till länsstyrelsen sådana omständigheter som
ändrar förutsättningen eller påverkar villkoren angivna i förfrågningsunderlaget
för genomförandet av den arkeologiska undersökningen.

Beslut om tillstånd, företagarens kostnadsansvar och beslut om tilldelning kan
överklagas hos förvaltningsrätten, se bilaga 4.

Underskrifter

Bilagor
6. Karta över undersökningsområdet
7. Generellt förfrågningsunderlag
8. Förenklad förfrågan
9. Bekräftelse med kostnadsberäkning
10. Information om hur man överklagar
Kopia med bilagor till
Riksantikvarieämbetet
XXX kommun
XXX museum

