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NOTAT  

  

  

28. marts 2019 

 

Notat om ny praksis vedr. væsentligt ændret arkæologisk potentiale på 

bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser. 

 

Som noget nyt skal der i bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser efter den 1. april 

2019 fremsendes statusrapporter til styrelsen ved væsentligt ændret arkæologisk 

potentiale. Statusrapporten genereres i budget- og regnskabsskemaet og sendes som 

pdf-fil til postfor@slks.dk. Det er vigtigt, at der ved fremsendelse af statusrapport 

vedhæftes relevante kort- og billedbilag. 

  

Der vil i alle tilfælde være tale om skøn, om hvorvidt der er tale om en væsentlig 

ændring. Til vurderingen af hvornår der kan være tale om en væsentlig ændring i det 

arkæologiske potentiale, har styrelsen formuleret fire eksempler. 

 

Eks. 1 

Der er godkendt et budget for udgravning af en boplads, og i løbet af undersøgelsen 

viser der sig at fremkomme en egentlig gravplads. Hér skal styrelsen via en 

statusrapport have mulighed for f.eks. at vurdere, om det fortsat er realistisk at 

gennemføre undersøgelsen inden for rammerne af den godkendte økonomi, om der bør 

ændres i den faglige prioritering, eller om der evt. kan ydes et tilskud til færdiggørelse 

af undersøgelsen. 

 

Eks. 2 

Der er godkendt et budget for undersøgelse af velbevarede fortidsminder, men i løbet af 

undersøgelsen viser det sig, at fortidsminderne er væsentligt dårligere bevaret end 

oprindeligt antaget. En statusrapport skal fremsendes til styrelsen for at give styrelsen 

mulighed for, at vurdere om de nye oplysninger om fortidsmindernes bevaringsgrad, 

kan have betydning for vurderingen af fortidsmindernes væsentlighed. 

 

Eks. 3 

Der er godkendt et budget for en større forundersøgelse, men i løbet af forundersøgelsen 

viser det sig, at fortidsminderne er så talrige og komplicerede, at det ikke er muligt at 

danne et fyldestgørende overblik inden for rammerne af det godkendte budget. I så fald 
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kan museet bede styrelsen om at vurdere, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller om 

der evt. kan ydes et tilskud til færdiggørelse af forundersøgelsen. 

 

Eks. 4 

Hvis der er godkendt anvendelse af midler til konservering og naturvidenskab til et 

formål, og midlerne i stedet ønskes anvendt til et andet formål end oprindeligt 

godkendt, behandles det som en ændring i det arkæologiske potentiale. Det kan være, 

at der f.eks. er godkendt dateringer af diverse bebyggelsesspor ved anvendelse af ca. 25 

dateringer. Her kan antallet justeres op eller ned, eller der kan ændres i den specifikke 

prioritering uden yderligere godkendelser. Hvis midlerne ønskes anvendt til en anden 

form for konservering eller naturvidenskab, kræves en supplerende godkendelse. Det 

kan være, at det ændrede arkæologiske potentiale fordrer, at der i stedet for nogle af de 

godkendte dateringer, i stedet bør udføres slidsporsanalyser. Sådanne ændringer vil 

kræve en supplerende godkendelse. 

 

Er du i tvivl om væsentligheden af ændringen af lokalitetens arkæologiske potentiale, 

er du velkommen til at kontakte en af styrelsens sagsbehandlere. 

 

Vær opmærksom på, at der skelnes mellem ændringer i det arkæologiske potentiale og 

ændrede forudsætninger for undersøgelsen. Hvis der efter at feltarbejdet er påbegyndt 

viser sig, at være tale om et væsentligt ændret arkæologisk potentiale kan det ikke 

medføre et nyt eller ændret maksimumbudget til bygherre. Det kan kun komme på tale 

hvis bygherre ændrer forudsætningerne for undersøgelsen såsom ved at inddrage 

tillægsarealer eller at bygherre vælger, før opstart af undersøgelsen, at in situ bevare 

dele af de indstillede arealer. 

 

Sker der væsentlige ændringer i forudsætningerne inden feltarbejdets opstart, skal der 

fremsendes et revideret budget mv. til fornyet behandling hos styrelsen. Sker der 

arealmæssige tilføjelser efter feltarbejdets opstart skal museet, i det omfang det er 

relevant, lave et budget som dækker de tilføjede arealer.   
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Fig. 1 Udklip fra budget- og regnskabsskema til større forundersøgelse i form af overvågning af 

jordarbejde. Bemærk valgmulighederne mellem, at fremsende statusrapporten til orientering og 

at anmode om styrelsens vurdering. NB! De samme valgmuligheder findes i budget- og 

regnskabsskema for større forundersøgelser og egentlige undersøgelser. 
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