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SOU 1992137

Till statsrådet och chefen
för Kulturdepartementet

Genom beslut den 12 december 1991 bemyndigade regeringen chefen
för Kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, tillkalla särskildatt en
utredare med uppdrag utreda huvudmannaskapet föratt Riksantikva-
rieämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet m.m.

Med stöd bemyndigandet tillkallade statsrådet Friggeboav den 1
februari 1992 länsöverdirektören Birgitta Isaksson Pérez särskildsom
utredare. Som sakkunniga förordnades dag professorn vidsamma
Lunds universitet Hans Andersson, professorn vid Stockholms uni-

Åkeversitet Hyenstrand, avdelningschefen vid Riksantikvarieämbetet
Gustaf Trotzig och kanslirådet vid Kulturdepartementet Keith
Wijkander. Som förordnades den 27 oktoberexpert 1992 hovrätts-

vid Kulturdepartementet Knut Weibull.assessorn Till sekreterare för-
ordnades den februaril 1992 t.f. förste antikvarien vid Statens
historiska Hans Browall.museum

Utredningen har antagit HUR-utredningen.namnet
Utredningen får härmed överlämna betänkandet Arkeologi och

Exploatering. Utredningens uppdrag därmedär slutfört.
Åke Hyenstrand och Gustaf Trotzig har lämnat ett sär-gemensamt

skilt yttrande.

Stockholm i december 1992

Birgitta Isaksson Pérez

Hans Browall
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag ändring i lagen 1988950 kulturminnenom om
m.m.

Härigenom föreskrivs det 1988950i lagen kulturminnenatt om
skall införas paragraf, 2 kap. 13 följande lydelse.en ny a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.
l3a§

Länsstyrelsen skall upprätta
underlag för upphandling sär-av
skild utredning, förundersökning

särskildoch undersökning samt
infordra och anbud.granska

Länsstyrelsen skall meddela
särskilda föreskrifter sådanaför
utredningar undersökningaroch

i första stycket.som anges
Den genomföraattsom avser
arbetsföretag berörakanett som

fast fornlämning betalaskall av-
gifter för täcka kostnadernaatt

det arbeteför Länsstyrelsen utför
enligt första stycket. Närmare
föreskrifter avgifternas stor-om
lek och erläggande meddelas av
regeringen.
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till2 Förslag
19881188förordningenändring iFörordning omom

kulturminnen m.m.

19881188 kul-10 § förordningenföreskriverRegeringen att om
följande lydelse.skall haturminnen m.m.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

10

enligtLänsstyrelsenSedan
1988950§ lagen13kap.2 a

granskatkulturminnen m.m.om
tillöverlämnasskall deanbuden
detgenomföraden attavsersom

beröra fastkanarbetsförerag som
skallLänsstyrelsenfornlämning.

detyttrande,bifoga egetett om
obehövligt.kaninte anses

lFörutvarande 1991475.upphävd10 § genom
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Sammanfattning

Utredningens förslag i stort

HUR-utredning har uppfattat sitt direktiv i flera avseendensom
mycket tydligt. De förslag utredningen lägger syftar till förbätt-som
ringar verksamheten med arkeologiska exploateringsundersök-av
ningar och innebär samtidigt relativt förändringar. Huvudlin-stora
jerna följandeär

Ett med anbudskonkurrens arkeologiska uppdrag införs0 system om
där Länsstyrelsen sköter upphandlingen avgiftsbelagdsom en
tjänst exploatören, vilken dock skall formellt ansvarig förvara
upphandlingen.

Riksantikvarieämbetets verkställighetsfunktion i undersöknings-0
verksamheten frånskiljs myndigheten UV ombildas tillattgenom

fristående helstatligt aktiebolag med uppgiften bedrivaett att
extemñnansierad arkeologisk uppdragsverksamhet.

Riksantikvarieämbetets myndighetsuppgifter inom undersöknings-0
området begränsas till de hänger med den över-som samman
ordnade tillsynen hur den lagreglerade arkeologiska verksam-av
heten fungerar i landet;

Nykonservering och registrering arkeologiska fynd betalas0 av av
exploatören omfördelning undersökningens kostnader.genom av
Kostnaderna för genomföra omställningen beräknas för läns-0 att
styrelserna till 4 miljoner kronor och Riksantikvarieämbetet
2.5 miljoner kronor under övergångsperiod år.treen om

Utredningens förslag syftar främst till skapa rollför-klarareatt en
delning mellan undersökningsverksarnhetens olika aktörer, effek-att
tivisera myndigheternas tillsyn och uppföljning verksamheten, attav
öka mångfalden i den arkeologiska verksamheten, incitamentatt ge
till effektivisera och rationalisera utförandet undersökningarnaatt av

skapa balans mellan produktionen och omhändertagandetsamt att av
frånfynd undersökningarna.
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uppfyl-arkeologiföretagenskildaskalldet förslagnaI somsystemet
i under-få deltaduglighetochkompetenskravLänsstyrelsensler
arkeolo-allmännadevillkorpåsökningsverksamheten somsamma
möjlig-ändamålet. Dettaförvilka hittillsinstitutioner använtsgiska

tävlaninnebärvilketanbudskonkurrens momentett avgörs genom
föranledsuppdragde olikaarkeologiföretagenmellan avsomom

RiksantikvarieämbetetsförutsättningEn ärmarkexploatering. att
verk-myndighetensfrånskiljskontrollfunktionochtillsyns-centrala
ställsUVundersökningsområdetinomställighetsfunktion attgenom

kvalitetkonkurrens,befrämjarhuvudmannaskapunder nyttett som
kulturmiljövården.föroch statens ansvar

länsstyrelsernasgenomförs kommerförslagutredningensOm
förplanet. Förutomregionalapå detstärkas attställning ansvaraatt

upphand-skötalänsstyrelsernaskallkulturminneslagenenligtbeslut
Därtill kommeråt exploatörerna.uppdragarkeologiskalingen av

undersökningsverk-kontrollochtillsynbedriva aktivuppgiften avatt
ocharkeologisk kompetenspåkravökadeställerDettasamheten.

länsstyrelsernaförEnlänsstyrelserna.förintegritet resursgemensam
hela detbred kompetenshar överRiksantikvarieämbetetär som

viktigtdetskall fungera är attfältet. Förarkeologiska systemetatt
verksamhetenstöderochsamlar dessaRiksantikvarieämbetet resurser

rådgiv-information,metodutveckling,utvärdering,analys,genom
blirarbetedettakunskapsförsörjning. Iochutbildningkontroll,ning,

betydelse.universitetenmedsamverkan storav

ordningNuvarande

kulturrninnes-finns ifornlämningsskyddstarkamed detSyftet som
fornläm-Bevarandetskall bevaras.fornlämningarnalagen avär att
aspekterestetiskaochkänslomässigakunskapsmässiga,harningarna
undvikautsträckningmöjligaiekonomiska. Attockså störstamen

effektivastedet sättetnämligen attfornlämningari fasta äringrepp
samhället.iarkeologikostnademahålla nere

mark-berörsfornlämningundvikaskanNär det inte att av enen
beslutaexploatörenansökanefterfår Länsstyrelsenexploatering av
för till-villkorSomfornlämningen.borttagandetillstånd till avom

undersök-särskildkravskäligaställaLänsstyrelsenstånd får upp
tillståndsgivning harInförfornlämningen.för dokumenteraning att
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Länsstyrelsen möjlighet förbättra sitt kunskapsunderlagatt attgenom
besluta särskild utredning ocheller arkeologisk förundersökning.om
I samtliga fall exploatören huvudregelnenligt skyldigär bekostaatt
de arkeologiska åtgärder föranleds hans arbetsföretag ochsom av som
Länsstyrelsen beslutat Exploatören ingår avtal med den arkeolo-om.
giska enhet Länsstyrelsen i sitt beslut och i formellärangettsom
mening den arkeologiska enhetens uppdragsgivare.

Såväl särskild utredning arkeologisk förundersökning och sär-som
skild undersökning kunskapsbyggandeär verksamhet resultaten vars
används dels direkt i kulturmiljövårdens löpande arbete och dels
långsiktigt basdata för vetenskaplig forskning. Det enda syftesom en
arkeologisk undersökning har för exploatörens arbetsföretag är att
lösa det statliga servitut fornlämning i praktiken utgör.som en

Verksamheten med arkeologiska exploateringsundersökningar har
under tid 100 miljoner kronor år. I verksamhe-omsattsenare ca per

deltar idag 30-tal fältarkeologiskaten enheter kanett stat-som vara
liga eller kommunala stiftelser eller enskilda företag. Flertaletorgan,

länsmuseer och kommunalautgörs vilka i normalfalletav ut-museer
för relativt få uppdrag år oftast liten eller medelstorärper som av
omfattning. Uppdragen utförs till självkostnadspris dock kansom

subventionerat vissa indirekta kostnader uteslutitsvara attgenom ur
den tillämpade Universiteten har hittills med enstakataxan. undantag
inte åtagit sig utföra exploateringsundersökningar.att Landets domi-
nerande undersökningsverksamhet bedrivs UV vid Riksantikva-av
rieämbetet har kontor flera platser i landet. Verksamhetensom
bedrivs till självkostnadspris enligt uppdragsmodellen och efter en

utarbetats i samverkantaxa med Riksrevisionsverket. UV harsom
bred kompetens hela det arkeologiskaöver fältet och beredskap för

med kort varsel sigatt undersökningar.äventa storaan
Det finns bara två enskilda arkeologiföretag. Deras uppdrag har i

första hand bestått särskilda utredningar. Frånsett något enstakaav
undantag har de enskilda arkeologiföretagen hittills inte anförtrotts

undersökningstillstånd länsstyrelserna. någraI fall har före-egna av
samarbetat i undersökningsprojekttagen med universitet dåett som

har innehaft Länsstyrelsens tillstånd.
Länsmuseerna och vissa kommunala skall enligt förord-museer

ningen 1977547 statsbidrag till regionala biträda läns-om museer
styrelserna i frågor kulturmiljövårdenrör i länet eller kommu-som

Länsstyrelserna å sin sida skyldigaär samverka i det kul-nen. att
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motsvarandeochturmiljövårdande med särskilt länsmuseetarbetet
Samverkan19881188.kulturminnesförordningenenligtmuseum

fornminnesärendenoftaoch länsmuseet berörmellan Länsstyrelsen
kulturminnesla-åtgärd enligtarkeologiskkan leda till beslut omsom

Även dåoch harpå flera håll länsstyrelsernabiträderUV engen.
fornminnesärenden. Den-handläggningLänsstyrelsensexpertroll i av

vuxitförordning harreglerad i lag ellerbiträdeshjälp inteär utanna
medelhar särskildalänsstyrelserna eller UVfram i praxis. Varken

sin uppdragstaxa.därför kostnaderna iändamålet ochför UV uttar
kommunaltoch eventuelltlänsmuseetde fall UV jämteI ett

fördelaruppdragsverksamhet i länarkeologiskbedriver ettmuseum
överenskommelserinom basisuppdragenLänsstyrelsen avgruppen

Kultur-specialiseringtill kompetens,och med hänsyn etc.resurser,
undersök-Länsstyrelsen anförtrorinteminneslagen hindrar ettatt

praxis varitharenskilt arkeologiföretag,ningsuppdrag attett men
medinstitutionerundersökningstillstånd lämnas till allmännabara

Riksantikvarieämbetets policy.ocksåarkeologisk kompetens. Detta är
fattarLänsstyrelsenbeslutöverklagaMyndigheten har rätt att som

kulturminneslagen.enligt
Även praxisregler ochmed sinaundersökningsverksamhetenom

ömsesidiga relationerexklusivtbildardet hela systemetttaget av
årunderkulturmiljövårdande harmellan samhällets senare e-norgan

tvådärfram i de länuppdrag vuxitarkeologiskaviss konkurrens om
Konkurrensenverksamma.fältarkeologiska enheter ärfleraeller är

förekommeridagtillämpas. Redananbudsförfarandei de fallöppen
särskildadå det gällernågra län ochsåledes anbudsförfaranden i när

bestämd ochföljer dock ingenanbudsförfarandenutredningar. Dessa
skiftarupphandlinganbud ochhanteraordningenhetlig sättet attutan

området.osäkerhetråder därförfrån fall till fall. Detnärmast stor
skallkulturmiljövården i landettillsynsmyndighet förSom central
delsplanet,det regionaladels följa arbetetRiksantikvarieämbetet
medverksamhetutbildningrådgivning, information,för samtsvara

både kulturmin-Ansvarsuppgifternaforskning och utveckling. avser
undersökningsverksam-arkeologiskatillämpning och denneslagens

decen-undersökningsbeslutensföljdeUnder decennietheten. som
Riksantikvarieämbetetår 1976 harlänsstyrelsernatralisering till

föränd-innehållsmässigasåvälorganisatoriskaunder trycket somav
undersökningsområdetutbildningssidan inomringar prioriterat sam-

dokumentationenarkeologiskauppföljningen dentidigt som av
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hamnat på efterkälken. Sedan budgetåret 199091 har Riksantikvarie-
ämbetet politiskt fastlagt för med dispositionett att sär-ansvar av
skilda statsmedel leda och organisera FoU-verksamheten inom kultur-
miljösektorn. Flera projekt syftar till följa arkeologiskaattsom upp
undersökningar har påbörjats inom för ansvaret.ramen

Ett problem för alla både UV ochär flera mångasedanatt museer
år tillbaka dras med eftersläpningar ofärdigzi undersökningsrap-av

Så länge inte färdigställtsporter. undersökningen interapport ären
slutförd. Fyndmaterialet kan då inte fyndfördelas vilket skapar ett
oklart samtidigt fyndens och dokumentationens tillgäng-ansvar som
lighet försvåras vilket i slutändan påverkar kunskapsförmedlingen till
allmänheten.

Ett problem berör den vidare fyndhanteringen.annat Fördelning
kostnadsansvaret för fyndens omhändertagande sker efter praxisav en

uppenbarligen inte längre fungerar acceptabelt Fynd-som sätt.ett
mängderna ökar med växande undersökningssidan medanresurser
på mottagarsidan konstanta eller minskar.är påver-Dettaresurserna
kar bevarandet och tillgängliggörandet fynden negativt liksomav
undersökningarnas resultat överhuvudtaget.

Det ekonomiska för forskning och utvecklingutrymmet samt
levandegörande relativt i denär uppdragsfinansieradesnävt undersök-
ningsverksamheten. Exploatörens kostnadsansvar för arkeologisken
undersökning nämligen bara de kostnader direkt för-äravser som
knippade med själva undersökningen inklusive rapportarbetet. De
forskningsinsatser exploatören finansierar därför begränsadeärsom
till vad i varje särskilt fall kan nödvändigt för under-som attanses
sökningen skall kunna genomföras. Därutöver finns behov av sam-
manställningar och utvärderingar undersökningarna för förnyaattav
och fördjupa utgångspunkterna och frågeställningarna i verksamhe-

l tidigare utredningar har framförtsten. det uppföljande arbetetatt
inte gjorts i tillräcklig utsträckning relativt den totala undersöknings-
volymen. insatser för informera undersökningarna och levan-att om
degöra den arkeologiska kunskapen i olika formergörs och omfatt-
ning såväl den uppdragsanställda personalen i lö-av som museernas
pande publika verksamhet.

I verksamheten med exploateringsundersökningar uppträder flera
i olika roller och skilda nivåerparter Det be-storav ansvar. av

tydelse för med anbudskonkurrensett rollfördelningensystem att är
klar. Riksantikvarieämbetets dubbla roll central tillsynsmyndig-som
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undersökningararkeologiskaförverkställandehet och största organ
Även mellan läns-kopplingenformelladenkrav.dettaintemotsvarar

I förraifrågasättas.sammanhangetilänsstyrelserna kanochmuseerna
Riksantikvarie-frånskiljsUVHUR-utredningenföreslårfallet att

Iaktiebolag.helstatligtfriståendeombildas tillochämbetet senareett
förhållandethurförslagkonkretutredningen ingetfallet lägger om

för läns-villkorenändå angelägetdetskall lösas attansermen
klarasexploateringsundersökningarmed utverksamhet ommuseernas

genomförs.förslagHUR-utredningens

upphandlingochAnbud

in-anbudskonkurrensmedföreslårHUR-utredningen systematt ett
anbudskonkurrensmed ärSyftetundersökningsverksamheten.förs i

ochuppdragenarkeologiskadekvalitet förtilllågt prisnå rättettatt
övervägandenverksamheten.arkeologiskadenmångfalden iökaatt

kon-allmäntkananbudskonkurrensinförande ensomsesett avom
kulturminneslagenkostnadsansvarig,exploatören attsekvens ärattav

helleroch inte ävenanbudsförfarande tillämpas atthindrarinte att
utnyttjasexploateringsundersökningarutförthittillsandra deän som

kon-delvisundersökningsverksamheten ärändamålet,för attsamt
professionalisering.fortlöpandeundergårochkurrensutsatt en

England.ibl.a.anbudskonkurrensförekommeri EuropaUte
därifrånErfarenheterna1988.såbörjade tillämpasSystemet sent som

anbudskon-lämplighetendå meningarnasvåra bedömaär avatt om
gårarkeologi isär.kurrens i

uppdrags-ianvändasanbudsförfarande börYttranden att ettom
statligavissariksdagsmotioner,framförts iarkeologin har myn-av

ochexploatöreruniversitetshåll, vissafrån störredigheter, av en-av
fåsskall kunnaanbudssystemarkeologiföretag. För attskilda ettatt

så hänsynmåste utformasdettillfredsställandepå attfungerar sättett
vetenskapliga ochkulturmiljövårdande,ekonomiskasåvältilltas som

förutsätteranbudssystemEttintressen.allmänna

till-skallupphandlingochanbudför hurbestämd ordning0 en
lämpas;

uppdragsverksamheten;deltagande iregler för0
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bestämmelser hantering vissa frågor0 upphovsrättsligaom samtav
hanteringen dokumentation och fynd;om av

kompetenshöjande åtgärder länsstyrelserna;0

den regionala och centrala tillsynen och uppföljningen0 verk-att av
samheten effektiv det såväl pågåendegörs gäller undersök-när
ningar efter det undersökningarna avslutats.som

En förutsättning konkurrens etableras så ofta detär att ärannan
möjligt och lämpligt, och konkurrensen uppdrag bedrivs påatt om
lika villkor.

Det finns i huvudsak två alternativ för upphandling arkeologiskaav
uppdrag. Det innebär Länsstyrelsen sköter upphandlingen ochattena
det andra exploatören upphandlingen. Utredningen haratt gör över-

båda alternativenvägt och kommit fram till Länsstyrelsen böratt
sköta upphandlingen avgiftsbelagd tjänst exploatören,som en som
dock bör ha det formella för upphandlingen. Länsstyrelsenansvaret

upphandlingen efter degör regler gäller för exploatören. Omsom
exploatören offentlig enhet kommerär upphandlingslagen gälla,en att
eljest inte. Länsstyrelsens upphandling kan därför komma att genom-
föras olika beroendesätt exploatören offentlig enhetärom en
eller enskild. Utredningens motiv följandeär

Det viktigt kulturmiljövårdandeär0 och vetenskaplig synpunktur
Länsstyrelsen har initiativet och inflytandeatt i allaprocessens

moment.
Kulturminneslagen Länsstyrelsen0 för den regionalaansvaretger
kulturmiljövården och därmed för alla beslut arkeo-ansvaret om
logiska åtgärder i samband med markexploatering berör fastasom
fornlämningar.

Länsstyrelsen skall i sitt beslut0 skall utföra sär-ange vem som en
skild utredning, arkeologisk förundersökning eller särskild under-
sökning och bör försäkra sig denne har tillräcklig kom-attom

utföra åtgärderna tillfredsställandepetens att sätt.ett
Alla arkeologiska uppdrag upphandlas0 Länsstyrelsen på basisav av
väl bearbetade och specificerade förfrågningsunderlagnoggrant
vilket säkerställer tillräcklig hänsyn till kulturrniljövårdandeatt tas
och vetenskapliga aspekter inkomna anbud blir jämför-samt att
bara
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väljeroch exploatörenupphandlingensköterOm Länsstyrelsen0
möj-haralla berördavariskapasbland anbuden parterett system

upphandlingenspåverkarespektive intressenmedlighet sinaatt
inbjuder till.dialogkorsvisadenresultat systemetsomgenom

arkeologiskadetbekostarexploatörenEftersom det är upp-0 som
ocksåbör detarkeologiföretagetingår avtal medochdraget vara

där-ochanbudvisstbeslutarexploatören ettatt anta somomsom
upphandlingen.ansvarig förformelltmed är

skall till-länsstyrelsernaför hurriktlinjerförslag tillUtredningens
sittförunderlagetupphandling ianbud ochintegreralämpa och

iuppdragarkeologiskt äranförtrosskallbeslut ettvem somom
följandehuvudsak

arkeologiskutredning,särskildinstrumentKulturminneslagens
annandefinierasundersökningsärskildochförundersökning som

privatFörupphandling.offentliglagförslagettjänst enligt upp-om
lag.dennagäller intehandling

arkeologiskaupphandlingenLänsstyrelsenutförI upp-systemet av
enhetoffentligdenneexploatören ärtjänstdrag oavsett ensom en

för upphand-formelladetharenskild. Exploatören ansvareteller
lingen.

för uppdragetförfrågningsunderlagutformarLänsstyrelsen ett
för-aktörer. Iarkeologiskakretsenochtillställs exploatörenvilket av

och ambi-omfattninguppdragetspreciserasfrågningsunderlaget art,
föreskrifter kompe-bifogasförfrågningsunderlagettionsnivå. Till om

uppdragstagarearkeologiskaförföretagarförsäkring samtochtens
skall gälla vidordningsförhållandenochrättighets-andra ansvars-,

Länsstyrelsen börfornlämning.fastundersökningarkeologisk av
arkeologiföretagvilkatillhandahålla listaeller övermeddelakunna en

och duglighet. Enpå kompetensLänsstyrelsens kravmotsvararsom
tillståndsgivning börochbeslutLänsstyrelsensförutsättning för vara

förbinderanlitade uppdragstagarenhonomoch denexploatörenatt av
anvisningar.Länsstyrelsensföljasig att

uppdragetarkeologiskadetupphandlingenLänsstyrelsen gör av
Det viktigtexploatören.gäller förregler ärefter de att upp-som

ochmöjligtså dettaanbudsförfarandesker ärhandlingen snartgenom
lämpligt.
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För tjänsten upphandlingengöra exploatören bör länsstyrel-att
kunna avgift med stöd 3 § avgiftsförordningen. Läns-ta utsen en av

styrelsen bör också få tillgodogöra sig inkomna avgiftsmedel.
I sitt utformaranbud arkeologiföretaget plan efter länssty-en som

relsens preciseringar beskriver och motiverar hur tänkt sigman
genomföra uppdraget. I anbudet ingår kostnadsberäkning åt-överen
gärderna.

Länsstyrelsen granskar inkomna anbud och yttrande tillgör ett
exploatören anbudens innehåll. Länsstyrelsen den kontrollgörom av
anbudsgivarna finner nödvändig.som man

Exploatören och väljer blandprövar anbuden, beslutar att antaom
visst anbud lämnar meddelandeett beslutet till anbuds-samt ett om

givarna.
Innehållet i det anbud exploatören antagit skall stämmasom

med Länsstyrelsensöverens preciseringar uppdraget i förfråg-om
ningsunderlaget, och den angivna kostnaden skall Länsstyrelsenav

rimlig. såNär fallet och de allmännaär krav läns-anses vara som
styrelsen ställer på arkeologiska uppdragstagare uppfyllda kanär
Länsstyrelsen fatta beslut enligt kulturrninneslagen. Exploatören ingår
avtal med det arkeologiföretag i Länsstyrelsens beslut.angettssom

Om Länsstyrelsen finner det anbud exploatören antagitatt ärsom
oförenligt med de preciseringar, föreskrifter och anvisningar som
lämnats i förfrågningsunderlaget bör Länsstyrelsen besluta inteattom

Överklagarlämna tillstånd. exploatören Länsstyrelsens gårbeslut
ärendet till regeringen för prövning.

Uppdragstagare begår allvarliga fel i den arkeologiska yrkes-som
utövningen eller i väsentliga avseenden inte sköter sina uppdragsom
på det sätt överenskommetär skall Länsstyrelsen inte anförtrosom
ytterligare uppdrag.

I sin personalrekrytering bör Länsstyrelsen lägga ökad vikt vid
arkeologisk kompetens efter de behov finns i länet.som

För samråd handläggningeni fornminnesärenden länsstyrel-börav
i utsträckning själv bestämmer bilda referensgruppersen en man om

bestående med olika slags kompetens betydelseärpersonerav som av
för undersökningsverksamheten i länet. Det viktigt ingenär del-att

i referensgruppen anbudsgivandetagare är i de uppdragsärendenpart
vid varje tillfälle behandlas.som
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arkeologiskttillanbudsgivningideltarintefall länsmuseet ettI det
förLänsstyrelsen inombiträdakunnabör länsmuseetuppdrag ramen

statsbidraget.
kulturrniljövårdenssamråd medutarbetar iRiksantikvarieämbetet

kompetenskravrådallmännauniversitetenochregionala omorgan
intekravenviktigtdärvidDetuppdragstagare. är attarkeologiskaför
frånarkeologiföretagenskildahindrarformelltså deutformas att

exploateringsundersök-medverksamhetendelta imöjligheten att
ningar.

offentlighetochUpphovsrätt

frånkällmaterialetarkeologiskadetbetydelseavgörandeDet attär av
dettagaranti för äralla. Enför atttillgängligtundersökningarna är

dit kantasVägeninstitutioner.offentligaförvaltaskällmaterialet av
tillmedverkakandelartillämpligailagregleremellertid vissa somav

underinte kommerundersökningfrånkällmaterialethelaatt en
tillfallerfornlämningfastfrånFyndenförvaltning.offentlig en

samtidigt harinnebär intedetalltid statenattvisserligen staten, men
dokumentationsmaterialet.tillautomatisk rätt

skrivnabestånddokumentationsmaterialetsgällerGenerellt avatt
föremål förfotografier,för ärmed undantagbilder,ochhandlingar

tillupphovsrätt1960729i lagreglerasDennaupphovsrätt. rätt om
fotografier regleras itillmedanverk,konstnärliga rättenochlitterära

regler iFörslagbild.fotografisktill1960730lag nyarätt omom
regeringen.inomnärvarandebereds förupphovsrättslagen

fotografisktillochupphovsrätten rättennuvarande ordningI utgör
undersöknings-Itillgänglighetssynpunkt.problembild inget enur

inte lyderarkeologiföretagkonkurrerandemedverksamhet som
förhållandenainte,behöverkan,offentligunder vara annor-rätt men

skyldighetkänneraktöreralla attsäkertDet intelunda. är att samma
använd-allmänhetens friatilldokumentationsmaterialetalltid ställa

ning.
tillsammansdokumentationsmaterialetsäkerställaFör som enatt

kunskapskällatillgängligfrittallmänhetenförochmed fynden öppen
före-LänsstyrelsennödvändigtHUR-utredningenenligtdet attär

fråndokumentationsmaterialet sär-förskall gällavadskriver somom
undersökning.särskildförundersökning ochskild utredning,
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Föreskriften bifogas lämpligen Länsstyrelsens förfrågningsunder-
lag. Den bör bestämma såsom förutsättning för beslutet uppdrags-att
tagarenuppdragsgivaren förbinder sig till förvaltande institutionatt

Länsstyrelsen anvisar kostnadsfritt överlämna varje upprättadsom
arkeologisk originalhandling och originalbild från arbetet jämte en
skriven i eller flera exemplar efter uppdragetsrapport ett slut-
förande.

Det viktigt föreskriftenär hänsyn till de behovatt tar som
forskare, allmänhet och kan ha för icke-kommersiell ochmuseer en
pedagogisk verksamhet. I både upphovsrättslagen och fotografilagen
finns bestämmelser oberoende undantagsreglerna skyddarsom av
rättsinnehavaren samtidigt innebär stark begränsningmen som en av

ordinarie verksamhet med arkeologiskt dokumentations-museernas
material. Arkiv inte lyder under arkivlagen, såoch fallet medärsom
länsmuseema, har inte i bevarandesyfterätt framställaatt ens exemp-
lar verk eller fotografisk bild någon inneharav till.rättensom annan
Härtill fordras medgivande rättsinnehavaren eller tillståndav av rege-
ringen efter särskild prövning. Vidare tillåter inte upphovsrättslagen

digitala data kopieras inteatt avtalats. Och fotografilagenannatom
det inte tillåtligtgör kopiera överlåten fotografiskatt bild ochen

sedan visa kopian i utställning med mindre rättsinnehavarensänen att
tillstånd inhämtats.

Uppdragstagarenuppdragsgivaren såledesbör Länsstyrel-genom
föreskrift det eller offentligtsens skall förvaltage museum organ som

dokumentationsmaterialet och fynden tillstånd i bevarandesyfte,att
för teknikutvecklande ändamål och för utställningsbruk kopieraeget
enstaka exemplar överlåtet verk, inklusive digitala datamedier,av
eller fotografisk bild krav på samtycke och ersättningutan tillav
rättsinnehavaren. Denne behåller sin ideella mång-rätt rättensamt att
faldiga verk och tillrätten ersättning för fotografiska bilder som
återges i populärvetenskapliga sammanhang, läromedel eller i rent
kommersiella publikationer.

Kontroll undersökningsverksamhetenav

I nuvarande ordning företar länsstyrelserna och Riksantikvarie-
ämbetet viss granskning och uppföljning undersökningsverk-en av
samheten. Detta sker dock merendels indirekt och efter det under-
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granskningformelladenHit hör bl.a.slutförts.sökningarna rap-av
länsstyrel-förutför. MenRiksantikvarieämbetet ävenporter som

väsentligrapportgranskningformellbeslut bör vara avensernas
till läns-nå längrebör inte änbristfälligbetydelse. En rapport
förarkeologenansvarigetill dentillbakaskickasstyrelsen omar-utan

granskningformellutförasåledes förstLänsstyrelsen börbetning. en
Riksan-tillskickasdeninnangodkännandeoch rapportenett av

Deti ärendet.beslutochhandläggningvidareförtikvarieämbetet
basispåbedriverRiksantikvarieämbetetarbeteuppföljande avsom

handi förstabördokumentationsmaterialövrigtoch vararapporter
dokumentationensarkeologiskadentillsynövergripandeinriktat av

kvalitet.
också omfattatilltillkontroll bör byggas attMyndigheternas attut

behöverDettauppdragen.medpågående arbetearkeologiföretagens
enkeltLänsstyrelsensSålunda kanbyråkrati. ettökadmedförainte

informeraochundersökningsplatsernabesökarutintillsätt göra att
bedrivs.arbetetsig hurom

centraltharRiksantikvarieämbetet,kanmotsvarandePå sätt som
fyndfördelning skett,dessintillundersökningsfyndenför attansvar

i derasarkeologiföretagensamråd besökainformation ochför
viktigsärskilt närbesöksverksamhetbåda fallen kanlokaler. I varaen

erfarenhetlitenharmyndigheternaarkeologiföretaggällerdet som
av.

fyndhanteringenförkostnadsansvaretFördelningen av

ochnykonserveringförföljdkostnadervilkenenligtpraxis annanDen
för detanslagetmedelmed allmänna överfyndhantering ersätts

undersökningsfyndenerhållerfyndfördelningvidsommuseum
ökar medFyndmängdernaacceptabeltpålängre sätt.fungerar inte ett

mottagarsidanmedanundersökningssidanväxande resurser
eftersläpningartillbidrarminskar. Dettaellerkonstantaärresurserna
Målet börfynd förstörs.tillochfyndhanteringi varaattmuseernas

ochprioriteringaravvägdavälibalansskapa systemetatt genom
mottagarsidan.undersökningssidan ochbåderationaliseringar

nykon-definierabalansproblemetlösa ärrationellt attEtt sätt att
exploa-för vilkenundersökningendelfyndservering avensomav

bevarandeinsatsernade primäratidigarekostnadsansvarig. Jutören är
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kan in desto bättresättas resultat erhålls. Föremålens nedbrytning
minimeras, faktaunderlaget till föremålsanalysen förbättras och mate-
rialet hanteras säkrare.

Med nykonservering preparerande och stabiliserandelbeva-avses
åtgärder.rande Sådana åtgärder bevarandeutöversom attavser

rekonstruera föremål eller tidigare konserveringgöraatt ärom en
inte relevanta i sammanhanget.

Nykonservering del undersökningen således kvali-ärsom en av en
tetshöjande åtgärd med direkt betydelse för undersökningens resultat.
Åtgärden bör emellertid inte vidtas så den leder till ökningatt en av
undersökningens totala kostnad. Istället måste omprioriteringar göras
så undersökningens ambitionsnivåatt till behovet nykon-anpassas av
servering kostnadsfördyringar för exploatören.utan sådanEn om-
prioritering innebär i princip sänkning den direkta grävnings-en av
insatsens ambitionsnivå till förmån för det producerade materialets
bevarande och resultatets säkerställande. Att omprioriteringama görs

viktigtär kan bli svårt kontrollera i varje enskilt fall.att Läns-men
styrelsen och Riksantikvarieämbetet delar för uppföljningenansvaret

kostnadsutvecklingen.av
Ett i undersökningensnytt planering blir dåmoment uppskatt-att

ningsvis bedöma och beräkna konserveringsbehovet. En metod för
detta torde inte svårare utveckla överhuvudtagetatt än metodenvara

i förväg kostnadsberäknaatt undersökning.en
En konsekvens undersökningens ambitionsnivåatt tillav anpassas

konserveringen utfallet kanär komma varieraatt beroende påatt
fomlämningstyp och markförhållanden. Vissa undersökningar kan ge
höga konserveringskostnader jämfört med andra. Detta förhållande
bör del strategi för vetenskapligtses styrdasom urvalen av en genom
hela undersöknings- och fyndhanteringsförloppet. Gemensamma rikt-
linjer för sådan strategi behöver utarbetas lämpligenen med initiativ
från Riksantikvarieämbetet.

I med anbudsförfarande börsystemet det möjligt läggaattvara ut
konserveringsarbeten på olika konserveringsateljéer har tillräck-som
lig kunskap utföra åtgärderna på tillfredsställandeatt Riks-ett sätt.
antikvarieämbetet bör därför utarbeta allmänna råd för konservering

arkeologiskt material liksom för de kompetenskravav skall gällasom
i verksamheten. Dessa allmänna råd bör Länsstyrelsen hänvisa till i
eller bifoga förfrågningsunderlaget till arkeologiföretagen och före-
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efterambitionsnivå skallundersökningensskriva anpassasattom
konserveringsbehovet.

återstårnykonserveringenförlöstsbalansproblemet motsva-När
magasine-fram tillfyndhanteringenövrigaför denproblemrande

deolikabestår flera mesthantering momentring. Denna varavav
och signering.katalogiseringregistrering,arbetskrävande är

slagsmed olikasyftar tillfyndarkeologiskaRegistrering attav
undersökning.frånfyndetsamladedetidentifierainformation en

dels iundersökningen,medsambanddels iRegistreringen sam-görs
historiskaStatensfyndärendet ihandläggningenband med museerav

omhändertaganderegionalamed detsambanddels i museetsoch av
fyndfördelning.efterfyndmaterialet

överensstämmandepå sättalltidinteRegistreringarna ensgörs ett
därför intefinnsfyndhanteringskedjan ettorganisation. Iinom samma

extraarbeteDettatrippelarbete.ellerdubbelarbeteinslagobetydligt av
fyndhantenng.eftersläpningar ibidrar till museernas

undersökningsverksamhetendet ilösastorde kunnaProblemet om
för alla. Ettfyndregistreringssystem är gemensamtinförs somett

rationaliserings- ochbådekunnatillutsiktersådant har att gesystem
till denhänsynochenkeltbörSystemeteffektivitetsfördelar. tavara

samladedetidentifieringförväsentliginformation är avmestsom
på denbyggabörundersökning. Det attarkeologiskfrånfyndet en

måstealltidochundersökningssidanfyndregistrering görssom -
Statens histo-ochRiksantikvarieämbetettillöverförasdär kangöras -
överföringdigitalVidarbetasbehöva avriska attutan om.museum

användas.datamodellbörfynddata gemensamen
från undersök-fyndenhanduppgiftAngående taatt ommuseernas

hur fyndenarkeologiföretagentillanvisningarbehövs omningarna
Anvisningarna börtillde levererasordnadeskall museet.närvara

emballering. Detochförteckningidentifiering,sortering,omfatta
HistoriskaochRiksantikvarieämbetetsfaller ansvarsupp-museets

fyndmateria-fyndregistrering ochråd förutforma allmännagift att
förfrågnings-LänsstyrelsensiOckså dessa fall böriordnande.lets

råden följs.föreskrivasunderlag attom
arkeologisktÄven signeringochkatalogiseringförrutinerna av

sökerviktigtDetskiftar mellan ärmaterial att museernamuseerna.
erfa-faktiska behov. Dearbetsinsatsenbalanserarlösningar motsom

ochtillvaratillvägagångssätt börolikagjortsrenheter tassom av
harhistoriskaStatensmellanförmedlas sommuseummuseerna.
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samordna biståoch i arbetet medansvarsuppgift att ut-att museerna
veckla effektiva för fyndhanterinoch metoderrationella gen.

Huvudmannaskapet för UV

Frågan huvudmannaskapet för UV hänger delvis med denom samman
införandet anbudskonkurrens. Med anbudskonkurrens blir detom av

givetvis betydelse Riksantikvarieämbetets har fristörsta attav en
ställning och opartisk roll i undersökningsverksamheten.en

Utredningen har olika verksamhetsformer och huvud-övervägt
mannaskap för UV. Verksamhetsformen kan myndighet, aktie-vara
bolag eller stiftelse. Och huvudmannaskapet kan statligt, lands-vara

övervägandentingskommunalt eller privat. har också angåendegjorts
anknytning till länsmuseer eller universitet.en

Utredningen har kommit fram fråntill UV bör skiljas Riks-att
antikvarieämbetet och ombildas till helstatligt aktiebolag direktett

någotunderställt departementen. Motiven följandeärav

fortsatt huvudmannaskapEtt för UV under Riksantikvarieämbetet0
skilt från myndighetens fornrninnesavdelning innebär ingenmen
förändring.klar UV kommer ända kopplas ihop med myndig-att

hetens centrala tillsyns- kontrollfunktion.och finnsDet häri en
uppenbar verklig eller omgivningen upplevd risk för attav myn-
digheten inte kan fullgöra sina påansvarsuppgifter opartisktett

Dessutomsätt. skall UV konkurrera med andra arkeologiföretag,
myndighetsformenoch då inte den lämpliga.är mest

Om UVs uppgift bedriva externñnansierad0 uppdragsverk-är att
i konkurrenssamhet med andra svårtdet någotfinna sakligtär att

tillmotiv denna verksamhetatt skall bedrivas formi av egen
myndighet med eller myndighetsutövning.utan
Ett inflytande i undersökningsverksamhetenstatligt0 viktigt delsär

detmed grundläggandeanledning har förstatenav ansvar som
kulturmiljövården och för det alltid någonfinns kan utföraatt som

dels medundersökning, anledning vetenskapliga aspekter påen av
kvalitetsstyming i verksamheten.
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lagregler enkelStiftelseforrnen med sin avsaknadär0 men vagav en
inflytandemöjligheter tillverksamhetsform. Statensoch diffus

stiftelser inteblir osäkert eftersom statligt grundade ägs statenav
Stiftelseformen kan innebärastiftelserna sig själva.äger stora-

för kunder och leveran-vid näringsverksamhet, särskiltrisker
råder allmän osäker-regelverk saknas. Därmedeftersomtörer, en

affärsrelationer med stiftelse.het i en
arkeolo-fullständigt ÖvertagandelänsmuseernaEtt statensavav

sammanhanget poänglöst.undersökningsverksamhet blir igiska
också möjlighet tillsådant Övertagande skulle minskaEtt statens

på ochsamtidigt ställa krav kompetensinflytande och stora resur-
uppdragsverksamheteninte bara för självahos länsmuseernaser

fynd-också omhändertagandetfördess organisationoch utan av
arkive-på dokumentation,avseende konservering,materialen med
skullesamlingsvård och levandegörande. Detmagasinering,ring,

fyndan-lagreglerade statligaockså förutsättningarna för detändra
utsträckningoch i vilkenbestämmer självaMuseernasvaret. om

delta i uppdragsverksamheten.de vill
lämpligt.hellertill universiteten inteEn anknytning UV ärav

och forskning. Dennauppgift bedriva undervisningDeras är att
verkställaskyldighetkopplas ihop meduppgift skall inte atten

tillkulturmiljövården. leder barainom Detlagreglerade beslut ett
fri ochmålet meddela och producerainte tjänarberoende attsom

utnyttjasvetenskapliga kompetenskritisk kunskap. Universitetens
delta i uppdrags-universiteten sedansamarbete. Villbäst genom

detta själva.verksamheten besluta omman
förenardet huvudmannaskap bästDen verksamhetsforrn och som

målstyrning, kvalitet ipå rollfördelning, statligkraven klar ar-en
konkurrens detmöjligheter till likvärdigbetet, effektivitet och är

också i linje med regeringenshelstatliga aktiebolaget. Detta är är
statlig verksamhet.formen för konkurrensutsattallmänna syn

ekonomiskaföreslår ArkeologibolagetsUtredningen aktiebolag.ett
mål kostnadstäckning.skall fullvara

Bolagsled-i arbetet.bör högsta möjliga kvalitetAmbitionen vara
åtgärder utvecklingsverk-nödvändiga tillningen för attansvarar

finansierasStörre forskningsarbeten skall dock intesamhet vidtas.
fåri sådana fallmed från uppdragsverksamheteninkomster utan
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arkeologibolaget ansöka sektorsforskningsmedel eller frånmedelom
vetenskapli fonder.ga

Styrelsens sammansättning bör sådan den balanserar verk-attvara
mål.samhetens Det rimligt Riksantikvarieämbetetär och univer-att

siteten representerade i styrelsen.är
Utredningen det angeläget arkeologibolaget kan fungeraattanser

effektivt redan från UVs rapportskuld bör därför inte flyttasstarten.
på arkeologibolaget.över

Utredningen lämnar inget förslag arkeologibolagets organisa-om
tion förutsätter regeringen tillsätter organisationskommittéutan att en
för ändamålet.

Den centrala myndighetsfunktionen

Ombildningen UV till fristående statligt aktiebolag innebärettav att
Riksantikvarieämbetets myndighetsuppgifter inom undersöknings-
området begränsas till de hänger med den överordnadesom samman
tillsynen hur den lagreglerade arkeologiska verksamheten fungerarav

landet.i Den centrala myndighetsfunktionen skall verka i bakgrunden
stödjande och styrande hand. Det fordrar Riksantikvarie-som en att

ämbetet aktivt följer verksamheten analys, utvärdering,upp genom
metodutveckling, information, rådgivning, kontroll, utbildning och
kunskapsförsörjning.

En utgångspunkt de nyligenär gjorda omprioriteringamaatt inom
Riksantikvarieämbetet leder till tillsynen och uppföljningen denatt av
arkeologiska dokumentationen förbättras. Myndighetens rapport-
granskning bör inriktas på systematisk utvärdering den arkeolo-av
giska dokumentationen i syfte det arkeologiska arbetet tillatt styra en
jämn dokumentation med hög kvalitet.

Det är angeläget Riksantikvarieämbetet samordnaratt den breda
kompetens myndigheten förfogar inom helaöver det arkeolo-som
giska fältet och aktivt bistår länsstyrelserna i såväl enskilda frågor

med deltagande i länsstyrelsernas referensgrupper.som
Systemet med anbudskonkurrens ställer krav Riksan-attnya

tikvarieämbetets rådgivning i form allmänna råd till Länsstyrelsenav
och undersökningsverksamheten utvecklas och fördjupas. Med utred-
ningens förslag följer ll konkreta uppgifter för verksamheten med

utarbeta allmänna råd. I flera fallatt kommer dessa allmänna råd att
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vissa kompetens-,föreskrifterför Länsstyrelsenstill grundligga om
utredningsärskildordningsförhållanden vidochrättighets-ansvars-,

fast fornlämning.undersökningoch av
denajourhållningen ochområde hörkunskapsförsörjningensTill
till-registrenarkeologiskacentraladeutbyggnaden samtvidare av

verk-publikforskning ochför planering,gängliggörandet dessaav
område prioriterasdettadet angelägetUtredningensamhet. attanser

kultur-registerdata inomutnyttjandeocheffektivt utbyteför ett av
forskningen.vetenskapligaoch denrniljösektom

kunskapsförsörjningförRiksantikvarieämbetetsgällerVad ansvar
initie-myndighetenviktigtuppfattningutredningensenligtdet attär

kunskapsåter-effektivaresyftar tillprojektoch driver ensomrar
underlagförbättradetillundersökningsverksamheten ochföring till

också angelägetdetSamtidigtbedömningar. attärför antikvariska
och tek-metoderfinnainriktadeprojektsådana är attäven som

landskaps-olikafornlämningar ibevarandeskydd ochförniker av
i arbetet.prioriterasmiljöer

myndighetsfunktionenregionalaDen

kulturmiljövår-förgrundläggandehar detLänsstyrelserna ansvaret
nuvarandedeUtöverundersökningsverksamheten i länen.den och ar-

skalllänsstyrelsernaHUR-utredningenföreslårbetsuppgifterna att
Där-exploatörerna.uppdragarkeologiskaupphandlingensköta av

kontrollochaktiv tillsynbedrivauppgiftentill kommer av un-att
dersökningsverksamheten.

utvidgadefår länsstyrelsernagenomförsförslagOm utredningens
regionala under-i denställningockså stärktarbetsuppgifter men en

arkeologisk kom-ökade kravställersökningsverksamheten. Detta
biträdandeoch länsmuseernasdåminst UVsintegritet inteochpetens

därför angelägetmåste Detändras.arbete är attroll i länsstyrelsernas
i sinarkeologisk kompetensvikt vidlägger ökadlänsstyrelserna per-

utbildning ochAttfinns i länen.efter de behovsonalrekrytering som
Länsstyrel-viktigt.personalen kanför ärvidareutbildning äga rum

och sinasin kompetensockså på andra stärkakan sätt resurserserna
de referens-viauniversitetensamarbete medbl.a. närmaregenom

länsgränsema.samverkanföreslås översamt genomgrupper som
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För länsstyrelserna skall kunna sköta sina uppgifter med denatt ar-
keologiska verksamheten på effektivt det nödvändigtsätt ärett att ut-
redningens förslag frånökat stöd Riksantikvarieämbetetettom ge-
nomförs. Detta behövas omställ-stöd kommer särskilt underatt ett
ningsskede innan metoder och rutiner utvecklats.

På regional utveckling, planväsende ellersätt t.ex.samma som
lantbruksfrågor varierar starkt mellan olika länsstyrelser kommer i
framtiden för kultunniljöarbetetäven sätt änett annatresurserna
idag behöva till frågomas och omfattning i länen ochatt artanpassas

tiden. Denna ökade flexibilitetöver HUR-utredningen attmenar
dagens länsstyrelser har förutsättningar klara.att

Forskning, utveckling och levandegörande

Ett mål för undersökningsverksamheten bör dengemensamt attvara
vetenskapliga och populärvetenskapliga behållningen exploate-av
ringsundersökningarna Måletökar. kan nåsinte med mindre än att
alla inom för de uppgifter och regler gäller i respektiveramen som
fall för forskning, utveckling och levandegörande. Utred-tar ansvar
ningens förslag för undersökningsverksamhetenett nytt systemom
innebär ingen principiell ändring ansvarsfördelningen väl ettav men

krav på ansvarstagande förstörre ochvar en.
Arkeologiföretagen för undersökningarna utförs medattansvarar

godtagbar kvalitet både kulturmiljövårdande och vetenskapligur syn-
punkt. Ansvaret bygger på arkeologiföretagen följer Länsstyrel-att

anvisningar och föreskrifter, intresserar sig för vetenskapligasens
problemställningar och utför den del forskning och utvecklingav som
kan nödvändig för klara uppgiften.attanses av

Att uppföljning och utvärdering undersökningarna kan ägaav rum
har alla Detta slags FoU-arbete i normalfallet intenytta av. ryms
inom för exploatörens kostnadsansvar måste medersättasutanramen
andra medel. Riksantikvarieämbetet har huvudansvar för ini-ett att
tiera och leda FoU-verksamhet inom bl.a. undersökningsområdet.
Därutöver har för uppföljning och utvärderingmuseerna ansvar av

undersökningar.egna
Det viktigt för kunskapsförsörjningensär utveckling universi-att

på olika sig i uppdragsundersökningamasättteten eftersomengagerar
del källmaterialet i den arkeologiskastor universitetsforsk-en av
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fornlämningar. Direktafrån exploateringsundersöktaningen härrör
fruktbarförförutsättningarskapareller indirekta ut-enengagemang

undersökningsverksamhetenoch tekniker iidéer, metoderveckling av
doku-arkeologiskapåverkan denmöjliggörsamtidigt det avensom

källkritisk synpunkt.hålla standardtill godmentationen att ur
till allmänheten.kunskapsförmedlingenförharMuseerna ansvar

för berättaformvariationmedidag insatserDet attgörs stor un-om
människorsförallmänhetenintresse hosoch skapadersökningarna

deltar ofta uppdrags-verksamhettider. dennaförhållanden i äldre I
bidragithar exploatörernaVid vissa tillfällenarkeologer.anställda

detvid sidanundersökningarnatill informationen att omgenomom
ochutställningarbetala förbeställa ochlagreglerade kostnadsansvaret

exploa-däranbudskonkurrensmedskrifter. Iolika slags systemett
torde dennaundersökningsverksamheten vägidelaktigblirtören mer

ochytterligareutvecklaslevandegörande kunnaåstadkomma ettatt
populär-behållningenökaarkeologiföretagenförsätt attett avvara

framställningar.vetenskapliga
övrigafrånstödfortsattarbetet behöverdet publikaFör museerna

för levan-centralaDetundersökningsverksamheten.i ansvaretparter
historiskaStatensåvilari landettiders kulturäldredegörandet av

för dettaharHistoriskaviktigtDet är museetatt resursermuseum.
ändamål.

finansieringochkonsekvenserEkonomiska av
merkostnadervissa

ökadochuppgifterdelvisförslag innebärUtredningens ar-ennya
Myndig-Riksantikvarieämbetet.ochlänsstyrelsernaförbetsbörda

sinaklaratinnanför starkkommerheterna utsättas avatt manpress
Ut-form.funnit sinoch detrespektive omställningar systemetnya

länsstyrelsernatillförasbörföreslår särskilda medelredningen att
efter be-länsstyrelsernafördelning tillövergångsperiod förunder en

tillberäknasuppskattningsviserfordras kanmedelhov. De som
årliga fördel-bistå denvidbörRiksantikvarieämbetet4 kr.miljoner

Övergångsperioden år med-ochbörmedel.ningen dessa trevaraav
RiksantikvarieämbetetFörtiden.successivtlen kan överavtrappas

för-kronor2.5 miljonermerkostnaden tillberäknar utredningen
nödvän-vill betonaUtredningenövergångsperiod.delade över samma
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digheten de det kräver verkligenatt systemetav resurser som nya av-
Utredningen bedömersätts. det inte sannolikt länssty-äratt attannars

relserna och Riksantikvarieämbetet skall kunna utföra uppgifterna
tillfredsställande sätt.ett

En ombildningen UV till helstatligt aktiebolag innebär kost-ettav
nader för vid bolagsbildningen. De bör preciseras inomstaten ramen
för arbetet i organisationskomrnitté.en

Utredningen föreslår nykonservering fynd prio-görsatt av som en
riterad del den arkeologiska undersökningen för vilken exploa-av

kostnadsansvarig.tören Detta skallär dock inte leda till kostnadsför-
dyringar för exploatören. En konsekvens förslaget är att statens,av
landstingens och kommunernas utgifter upphör för den del denav
arkeologiska konserveringen direkt relaterad till nykonserve-ärsom
ring och betalas respektive samhällsorgansöver budget. Emellertid
medger detta inga reella besparingar då de konserveringsresurser som

med allmännaersätts medel bara räcker för begränsad delen av
nykonserveringen medan åtgårdelen till samlingsvård,större omkon-
servering och expertmedverkan alternativt arbeta eftersläpning-att av

Riksantikvarieämbetets institution för konservering har beräk-arna.
det samlade resursbehovet för nykonservering till 6nat miljoner

kronor år vilket måste skjutas till allmänna medel inteper av om en
exploatörñnansiering införs.
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l Inledning

1 Utredningsuppdraget
Utredningen huvudmannaskapet för Riksantikvarieämbetetsom
arkeologiska undersökningsverksamhet har enligt sitt direktivm.m.
dir. 1991112 fått i uppdrag att

den RAÄ0 över nuvarande organisationen därse huvudman förär
landets dominerande undersökningsverksamhet;

ochöverväga lämna0 förslag under vilket huvudmannaskapnyttom
undersökningsverksamheten kan drivas vidare;som

uppmärksamma0 sambanden mellan arkeologisk undersöknings-
verksamhet och uppgift hand dokumentationmuseernas att ta om
och fynd från undersökningarna förmedla undersöknings-samt att
resultaten vidare till forskare och allmänhet;
orientera hur0 arkeologisk undersökningsverksarnhetom regleras
och organiseras i andra länder i Europa och särskilt Norden samt
beakta de erfarenheter finns från olika organisationsmodeller;som
redovisa0 eventuella budgetkonsekvenser de organisationsför-av
ändringar föreslås liksom personal- och ekonomiadministra-som
tiva RAÄ;konsekvenser för
lämna förslag0 till utgångspunkter och riktlinjer för hur länsstyrel-

skall tillämpa och integrera anbudserna och upphandling i under-
laget för sitt beslut skall anförtros undersöknings-om vem som ett
uppdrag;

samlad0 precisering vilkage en krav och uppgifter börav nya som
eller kommer RAÄriktasatt det inte längremot denärom egna
organisationen utför huvuddelen uppdragen;som av
gå igenom de0 praktiska och principiella motiven för rådandenu
praxis i fråga fördelningen kostnadsansvaretom för hante-av
ringen fornfynd från arkeologiskaav undersökningar mellan

och exploatörerna;staten
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utgångspunk-grundläggandedebakgrunddetbedöma mot av0 om
exploatörernaålägga ettskäligtkulturminneslagen är attförterna

regle-förformernabörfalletsåOm ärkostnadsansvar.vidgat
behandlas.dettaringen ansvarav

statsrådsproto-tillanförandeiinnefattasdirektiv ettUtredningens
Kulturdepartementet stats-förchefen1991december12denkollet av

ihelhetsiniåtergesanförandeDepartementschefensFriggebo.rådet
undertidpunkterlämpligapåutredarenDär ävenbilaga sägs att

beredaochhuvudorganisationerberördainformeragång börarbetets
ocksååläggsUtredaren attsynpunkter.framföratillfälledem att

angå-utredaresärskildasamtligatilldirektivenivadbeakta sägssom
angående19845dir.inriktning samtutredningsförslagensende

198843.dir.EG-aspekterbeaktandet av

Utredningsarbetet1.2

tydligt närmycketdirektivsittuppfattatharHUR-utredningen som
huvud-förslaglämna nyttochuppgiften överväga omgällerdet att

undersökningsverksamhet samtRiksantikvarieämbetetsförmannaskap
ianbudsförfarandemedordningförslaglämnauppgiften enomatt

Utred-exploateringsundersökningar.arkeologiskamedverksamheten
rikt-i denlösningarsökapräglatssålunda atthararbeteningens av

direktivetning anger.som
utgångenföreredovisasuppdragutredarensskulledirektivetEnligt

begäranformellunderhandsbesked och omEfter1992.augustiav
enligtdettautredarenbeviljadesårets slututredningstid tillförlängd

10- l1992-departementsprotokollet
vari-medutredningengång hararbetetsundertillfällenskildaVid

huvud-olikaförföreträdaremedhaftrepresentation mötenerande
ochriksantikvarienmedhar sammanträttUtredningenorganisationer.

fornminnesavdelningRiksantikvarieämbetetsförmed representanter
histo-för Statensmed representanterenhetjuridiskarespektive samt

förföreträdaremedavhållitsharsammanträdenFemriska museum.
UV,undersökningsverksamhetarkeologiskaRiksantikvarieämbetets

ochKungsbackairegionkontorUVsbesöktbl.a.sekreterarenvarvid
fråninhämtatsharslagpersonaladministrativtUppgifterLund. av

avdelning.administrativaRiksantikvarieämbetetschefen för
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Utredningen har haft med Länsstyrelsens kulturmiljöenhetmöten i
Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Stockholms och Uppsala län. Där-

har utredningenutöver i enskilda frågor haft kontakt med handlägga-
på Östergötlands,Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i Söderman-re

lands, Gotlands och Västerbottens län.
Regionala och lokala har också ingått i utredningens infor-museer

mations- och kontaktverksamhet. Utredningen har medsammanträtt
företrädare för Föreningen Sveriges Landsantikvarier. Vidare har in-
formation utredningen meddelats till 30-tal förom ett representanter
15 vid museiarkeologmötet i Linköping den 20 1992.museer mars
Utredningen har vid särskilda till Syd- och Västsverige haftresor

med landsantikvarienmöten i Malmöhus län och med representanter
för Malmö Göteborgs arkeologiska och Bohuslänsmuseer, museum

Därutöver har utredningen inhämtat uppgifter hand-museum. av
läggare och chefer Öster-den arkeologiska verksamheten vidom
götlands länsmuseum, Kalmar läns Malmö Hallandsmuseum, museer,
länsmuseer, Göteborgs arkeologiska Bohuslänsmuseum, museum,
Skaraborgs länsmuseum, Västmanlands läns Dalarnasmuseum, mu-

Västernorrlands läns Jämtlands länsseum, Väster-museum, museum,
bottens och Norrbottensmuseum museum.

Vidare har utredningen haft informationsutbyte med enskilda
arkeologiföretag. Utredningen har sålunda avlagt besök hos Arkeo-
logikonsult AB i Upplands Väsby varit i kontakt med och inhäm-samt

uppgifter IKOS, Institutettat för Kulturhistoria och Samhälls-av
planering AB i Visby.

I frågor konserveringrör arkeologiskt material har utred-som av
ningen RAÄsvarit i kontakt med chefen för institution för konser-
vering med konserveringspersonal vid Lundssamt universitets histo-
riska och vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.museum

Utredningen har med fackliga företrädaresammanträtt för DIK-
förbundet och Sveriges Museimannaförbund.

För överläggningar i enskilda frågor har utredningen varit i kon-
takt med sakkunniga Justitiedepartementet, Finansdepartementet,
Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Civildepartementet,
Riksrevisionsverket, Konkurrensverket och Kommerskollegium.

Under arbetets gång har utredningen haft 12 protokollerade egna
sammanträden två heldagsmöten.varav
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Kulturmiljövårdens2 lagbestämmelser

2.1 Kulturminneslagen

Bestämmelser fasta fornlämningar, fornfynd och arkeologiskaom
undersökningar finns i 2 kap. lagen 1988950 kulturminnenom

ändrad tillägg i lag ändring i lagen 1988950m.m., genom om om
kulturminnen 1991474.m.m.

Kulturminneslagen fasta fornlämningar generellt skydd l §ettger
första stycket gäller omedelbart och något särskilt myndig-utansom
hetsbeslut. I lagen preciseras vilka lämningar fastanärmare ärsom
fornlämningar se härom §i 1 andra stycket 1-8 p.. Den uppräkning

i lagtexten exempliñering. Utvecklingengörs är attsom anse som en
fornlämningsbegreppet förutsätts nämligen ske i takt med den all-av

samhällsutvecklingen sådantmänna och fornläm-sättett att nya
ningstyper har förankring i den allmänna opinionen.

Fornfynd enligt 3 § föremålär saknar de hittas ochägare närsom
som

påträffas1 i eller vid fast fornlämning och har samband meden
denna eller påträffas2 under andra omständigheter och kansom

minst etthundra år gamla.antas vara
Uppdelning i de två kategorierna fornfynd sammanhänger medav

reglerna till fynden. Enligt 4 §rätten tillfaller sådant fornfyndom
i 3 § 1 sådantmedan fornfynd i 3 § 2 till-statensom avses som avses

faller upphittaren. Han dock skyldig erbjudaär lösa inatt staten att
det betalning hembud l fornfyndet innehåller föremålmot om

helt eller delvis består guld, silver, brons eller legeringsom av annan
med koppar eller

2 fornfyndet består två eller flera föremål kanom antasav som
ha blivit nedlagda tillsammans depåfynd.s.k.

Föreskrifter vårdskydd, och undersökning fornlämning ochom av
plats där fornfynd påträffats finns 6-9i §§.

Det förbjudet tillståndär rubba, bort, täckaatt utan grävata ut,
elleröver bebyggelse, plantering eller ändra ellersättgenom annat

skada fast fornlämning 6 §.en
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åtgärderfår vidta deLänsstyrelsenochRiksantikvarieämbetet som
Därvid fårfornlämning.vårda fastochskyddabehövs för att en

deåtgärder undernämndavidtauppdraLänsstyrelsen attannan
§.bestämmer 7Länsstyrelsenvillkor som

LänsstyrelsenochRiksantikvarieämbetetfår6 §hinderUtan av
fastskeppsvrakfornlämning, bärga ärfastundersöka ett som enen

Till-påträffats.fornfynddärundersöka platsfornlämning samt en
fårbärgningellersådan undersökningföretastånd till att enannan

Länsstyrelsen bestäm-under de villkorLänsstyrelsenlämnas somav
iinitierasfråga undersökningar§. här veten-8 Det är somommer
medsambandtill isådana kommeroch inte attskapligt syfte om som

denRegleraktualiserats.tillstånd till ingreppfråga sortensomom
demförbundna medkostnadsfrågoroch de ärundersökningar som

§§.i l0-l5lämnas
föreskriftersärskildameddelafår§ Länsstyrelsenstöd 9Med av

ocksåfå enligtLänsstyrelsenfornlämning.fastskydd förtill para-en
skedet kanpåträffatsfornfynddärfridlysa plats utangrafen omen

får intill dessskeuppstår. Fridlysningolägenhetnågon väsentligatt
8enligtundersöktsplatsen

§§.10-15finns ifornlämningi fastRegler ingreppom
antikvarisksamråd medbestämmelserKulturminneslagens om

lagensdelarbetsföretagplanering ärmyndighet vid ett avenav
inhämtatid böri god10 §Sålunda föreskrivs iskyddssystem. att man

arbets-planeratkan berörasfornlämningfastupplysningar ettavom
med Läns-samråd skebörså falletSkulleföretag. snarastvara

påträffas underfornlämningockså gällerstyrelsen vilket enom
ochomedelbart avbrytasdåskallArbetetarbete.grävning eller annat
hosförhållandetdröjsmål anmälaskallleder arbetetden utansom

Länsstyrelsen.
vilarfornlämning berörsnågon fastredaförAnsvaret att ta om

torde inteRegeln tjänamarkingrepp.planeraralltså den ettsom
ekonomiskaföretagarenskulturrniljövårdens intressen ävenbara utan

till-kankommunerlänsstyrelser ochfår förutsättasintressen. Det att
företagaren.hjälp fördokumentation tillhandahålla

bekost-företagarensmöjlighetLänsstyrelsen§ harEnligt ll att
fornlämningar dåförekomstenutredningsärskildnad företa avomen

markområden. Somexploatering berörfråga störredet är somom
anläggandetbl.a.arbetsföretagsådanaexempel större avanges

bostads-,förbyggandeomfattandeflygfält ochjärnväg,allmän väg,
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industri- och handelsändamål. Bestämmelserna gäller däremot åt-inte
gärder sker inom för pågående markanvändning,som ramen t.ex.
inom jord- och skogsbruket. Beslut särskild utredning fattasom av
Länsstyrelsen i sitt beslut skall skall utföra utred-som ange vem som
ningen.

I 12 § föreskrivs den vill rubba, förändra elleratt bortsom ta en
fast fornlämning skall ansöka tillstånd hos Länsstyrelsen. Deom
ingrepp det här fråga alltsåär inte sådanaär tillkommerom som av
vetenskapligt intresse ingrepp hänger medutan markan-som samman
vändningen jfr 8 §. I paragrafens andra stycke länsstyrel-attanges

får lämna tillstånd endast fornlämningen medför hinder ellersen om
olägenhet inte står i rimligt förhållande till fomlämningens bety-som
delse.

Med stöd 13 § får Länsstyrelsen villkor för tillstånd enligtav som
12 § ställa skäliga krav på särskild undersökning för doku-upp att

fornlämningen eller särskilda åtgärdermentera för bevara den. Iatt
tillståndsbeslutet skall såvitt möjligt den kostnad åtgärdernaanges som
beräknas medföra.

Vidare stadgar paragrafen Länsstyrelsen innan denatt prövarovan
ansökan enligt 12 får§ besluta arkeologisk förundersökningen om en
fornlämningen det behövs för få tillfredsställandeav under-attom ett

lag för prövningen eller för bedöma behovet ställa krav påatt attav
särskild undersökning. Länsstyrelsen skall i beslutet arkeologiskom
förundersökning eller särskild undersökning skall ut-ange vem som
föra undersökningen.

Det bör framhållas förundersökning normalt inteatt skall inne-en
någonbära ökning de sammanlagda undersökningskostnaderna.av

Tvärtom bör förundersökningen möjligheter för den undersökandege
enheten planera och genomföra den kommande,att särskilda under-
sökningen så rationellt möjligt.som

I 14 § regleras kostnadsansvaret för sådana åtgärder ställssom som
villkor för tillstånd till arbetsföretag få ingreppett i fastgöraatt
fornlämning.

Huvudregeln enligt paragrafensär första stycke företagarenatt
för kostnaderna för sådana åtgärder. I andrasvarar stycket ut-anges

tömmande de undantag kan komma frågai från huvudregelnsom
Enligt l företagaren inte för kostnad hänför sig tillp. svarar som
fornlämning inte tidigare känd. För kunnaen okändsom attvar anses

bör fornlämningen ha varit okänd såväl för antikvariska myndigheter
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vidfornlämningDäremot ärallmänhetenför orten. ensom
föredenokändpunkt intedennatillämpning att omsomanseav

särskildsådanvidupptäcktstillståndsfrågan har t.ex.beslut i en
i 11utredning avsessom

väsentligtkostnadendelfrån denföretagarenbefrias2I somav
Normalttillståndsbeslut.i sittLänsstyrelsenvadöverstiger angett

bortåtuppgår tillöverskridandetnåddfå närdennatorde gräns anses
företagarenberäknadedenbli lägrekostnadenSkulle än15%. svarar

kostnaderna.faktiskaför debara
Länsstyrelsenleder tillförundersökningen att3I att omanges

företagarenfornlämningeni äringrepptillstånd tillmeddelarinte
någotOm däremotförundersökningen.förkostnadsansvariginte

företagarengrundstånd påtill attkommerintearbetsföretag av
fråga.iintebefrielsekostnadsskäl, kommerfrånavstår detta, t.e.x. av

gjortLänsstyrelsensigvisar ettdetslutligen4 attI att omanges
företagarenharfornlämningsförekomstantagandefelaktigt om en

under-särskildaellerförundersökningdenförkostnadsansvarinte
Regeln spärrbeslutat mot attärLänsstyrelsensökning enom.som

Förundersök-i onödan.förundersökningbeslutarLänsstyrelsen om
tidigarefinnsdetföranvändas utrönaskall inteningsinstitutet att om

förarbetsföretag attberörs utanfornlämningar geokända ettavsom
itillstånd till ingreppförvillkorenfastställaför enunderlag att

känd.väcktestillståndsfråganfornlämning när varsom
i sigintekostnaderbeslutLänsstyrelsensframhållasbörDet att om

vända sigLänsstyrelsenfårexekutionstitelfåexigibelt. Förär att en
domstol.till allmän

beträf-§12tillstånd enligtnågonföreskrivs vägras15 §I att om
ochokändheltpåträffas utandenfornlämningfande när varsom

all-ersättningtill skäligberättigadhanjordmärkesynligt är avovan
ellerhinderbetydandevållar honomfomlänmingenmedelmänna om
denfornlämningfrågafår således inteolägenhet. Det somom envara

Länsstyrelsenförfrågan hosvidfå beskedtillståndssökande kunnat om
jordmärkesynligtkravetMedeller hos kommunen. avsesovan

miss-tillanledningbörlekmanförsådana märken även geensom
fornlämning.finnstanke detatt enom

fyndfördel-§ ochi 16reglerasfomfyndvidoch hittelönInlösen
Riksantikvarie-föreskrivsparagrafenden17 I attning i senare

fomfyndtillöverlåtafårfyndfördelning rättämbetet statensgenom
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på åtar sig vårda i framtiden pådet tillfredsstäl-attmuseum ettsom
lande sätt.

Bestämmelser metallsökare finns 18-20 §§,i iom om ansvar m.m.
21-23 §§ och överklagande i 24-25 §§.om

Enligt 24 § överklagas i angivna fall beslut fattats länssty-som av
relsen eller Riksantikvarieämbetet i kammarrätten. Beslut i övrigt

Länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet fattat enligt 2 kap. fårsom
överklagas hos regeringen inte följer i 25annatom

I 25 § föreskrivs Länsstyrelsens beslut inte får överklagasatt när
det gäller vissa ersättningsfrågor kan beröra fastighet. Densom som

missnöjdär med beslut i angivna avseenden får inte överklaga
förvaltningsvägen kan väcka talan vid fastighets-mot statenmen
domstolen.

2.2 Kulturminnesförordningen

I förordning 19881188 kulturminnen ändrad i SFSom m.m.
1991475 finns föreskrifter vissa myndigheters åligganden frå-iom

berör bl.a. fornminnen.gor som
Paragraferna 1-4 allmänna bestämmelser samråd ochupptar om

samverkan
Enligt l § skall Länsstyrelsen samråda med Riksantikvarieämbetet

innan den fattar beslut i ärende enligt kulturminneslagen kanett som
medföra ersättningsskyldighet eller vikt.sätt är störreannat av

I 2 § föreskrivs Länsstyrelsen vid sin tillsyn kulturrnin-att över
nesvården i länet skall samverka med kulturminnesvårdande iorgan
länet, särskilt länsmuseerna och motsvarande museer.

Enligt 3 § skall Länsstyrelsen sända kopia till Riksan-genast en
tikvarieämbetet beslut Länsstyrelsen fattat enligtett kultur-av som
minneslagen. Länsstyrelsen skall också underrätta Riksantikvarie-

åtals-ämbetet i och skadeståndsärenden uppkommit åsido-som genom
sättande bestämmelser i nämnda lag.av

I 4 åläggs§ Riksantikvarieämbetet underrätta fastighetsre-att
gistermyndigheten sådana fasta fornlämningar kan ännuom antassom
inte införda i planregistret.vara

Föreskrifter vissa åtgärder i samband med handläggningom av
fornminnesärenden finns i 5-9 §§
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kommunenunderrättaLänsstyrelsen§ skallEnligt 5 genast om
kulturminneslagen.12 §§9 ochi 2 kap.i ärendenbeslut avsessom

fastighetsregistermyndighetenockså underrättaskallLänsstyrelsen
kraft.vunnit lagabeslutetnär

skallLänsstyrelsenochRiksantikvarieämbetet6 § föreskrivsI att
åtgärdvidtarmyndighetrespektivevarandra innanunderrätta en
bråd-åtgärdenOmkulturminneslagen. är8 §ellerenligt 2 kap. 7

inte ske.samråd dockellerunderrättelsebehöverskande
tillstånd vidtanågoninnan denLänsstyrelsen§ skall attEnligt 7 ger
förvissa sigkulturminneslagen8 §7 elleråtgärder enligt 2 kap. om

på till-åtgärdernautföraförtillräcklig kunskap ettdenne har attatt
fredsställande sätt.

eller kust-polismyndighetlänsmuseum,åläggs länsstyrelse,8 §I
fornfyndanmälanellerfornfynd attbevakning emot omtarsom

fyndet.Riksantikvarieämbetetunderrättaskriftligen omgenast
föremåltilldet finns ägaredet kan9 § skallEnligt attantas enom

myndighetdenokänd,fornfynd,såsom äranmälts ägarenmensom
tillfyndetanmälningenellerfyndet atttagithar seemot omsom

be-enligtkungjortblirförsorgpolismyndighetensfyndet genom
hittegods.stämmelserna om

Undersökningsbidragsförordningen2.3

för under-kostnadertillbidrag19881189förordningenI om
företa-enskildförmöjlighetfornlämningfastsökning gesm.m. av

kostnadersådanafå statsbidrag tillmedeltillgångmåniattgare av
lagenvilka enligt§ KML13enligt 2 kap.undersökningsärskildför

statligt,såledesfår inte§.l Denneföretagarenbetalasskall varaav
2 §.kommunaltlandstingskommunalt eller organ

föranledslarbetsföretagetfår 3 §lämnasBidrag av enom
2omständighet,tvingande ärnågonellermyndighets beslut annan

omständigheternatillhänsynoch det medomfattningbegränsadav
för dekostnadernaavlastasföretagarenframstår skäligt attsom

omfattningbegränsadarbetsföretagSomåtgärderna.arkeologiska av
nyttjandetförändringar iinnebär mindresådanabl.a. av ensomanses
får medlämnasmarkområde. Bidraganläggning ellerbyggnad, etten

uppgår 4 §. An-tillkostnadernabeloppdel dethela eller somav
frågan§ och6Länsstyrelsenkall lämnas tillbidragsökan om
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Riksantikvarieämbetetprövas 5 § också utbetalningenav görsom
7 §. Riksantikvarieämbetets beslut får inte överklagas 8 §.

2.4 Statsbidragsförordningen

l förordningen 1977547 statsbidrag till regionala finnsom museer
bestämmelser de bidragstagande kulturmiljövårdandeom museernas
verksamhet.

Enligt 1 § utgår statsbidrag till regionalt verksamt museum som
regeringen har förklarat berättigat till sådant statsbidrag. Statsbidrag
utgår endast till också får bidrag från landstingskom-museum som

eller kommun.mun
l 2 § föreskrivs skall bedriva vetenskaplig insamlingatt museum

och dokumentation utställningsverksamhet, informationsverk-samt
samhet och utåtriktad verksamhet. Därvid skall i sinannan museet
utåtriktade verksamhet eftersträva verksamheten blir tillgängligatt
inom olika delar regionen och den når olika publikkategorier.av att
Museet skall också biträda Riksantikvarieämbetet och Statens histo-
riska Länsstyrelsen kommunerna inom sitt verksam-museum, samt
hetsområde med kulturminnesvårdande uppgifter.

Enligt 3 § skall verksamhetsområdet för får stats-museum som
bidrag enligt förordningen omfatta län eller region medett en en
eller flera kommuner.

I paragraferna 4-15 regleras statsbidragets konstruktion, utbetal-
ning, redovisning och eventuella återbetalning.

l 13 § bestäms frågai verkställighetenatt bidragsföreskrif-om av
skall stå underterna tillsyn Statens kulturråd.museum av

Enligt 14 § meddelas föreskrifter förnärmare verkställigheten av
förordningen Statens kulturråd efter samråd med Riksantikvarie-av
ämbetet och Statens historiska museum.
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3 Utländsk praxis och erfarenheträtt,

3.1 Danmark

Bestämmelser fornminnen och arkeologiska undersökningar finnsom
i loven naturfredning gäller fr.o.m. 1969. Lagskyddadeom som
fornlämningar skall registrerade. Registret omfattar 30.000vara ca
fornlämningar. Prövning lagskydd i domstolsförhandlingar.görs Iav
princip skall lagskyddade fornlämningar inte bort.tas

Beslut fornminnen fattas centralt dels riksantikvarien påom av
Nationalmuseet det gällernär s.k. räddningsgrävningar och dels av
Skogs- och naturvårdsstyrelsens kulturhistoriska kontor det gällernär
lagskyddade fornlämningar.

Enligt 49 § skall markarbeten avbrytas och riksantikvarien under-
fornlämningarrättas påträffas. Riksantikvarien måste såom snart som

möjligt besluta arbetet kan få fortsätta eller det skall inställasom iom
avvaktan på arkeologisk undersökning. Exploatering återupp-kanen

år1 efter det fyndettas rapporterades inte riksantikvarien föreom
dess har rekommenderat fornlämningen skall lagskyddas.att

För privata arbetsföretag bekostas undersökningarna över
Nationalmuseets anslag medan offentliga enheter själva får betala de
undersökningar föranleds arbetsföretag. Kostnaden försom av egna
undersökningar vid privat exploatering innefattar administrations-
kostnader och kostnader för specialinventering prospektering, ut-
grävning, rapportarbete och stabiliserande konservering.

Verksamheten med arkeologiska exploateringsundersökningar är
sedan 1984 decentraliserad till 15 50 kommunalaca av museer.
Museerna för verksamheten inför riksantikvarienansvarar och är
skyldiga undersökningarnaatt till Nationalmuseetsrapportera central-
register. Nationalmuseet bedriver idag få eller inga exploaterings-
undersökningar.

Tanken bakom decentraliseringen är samverkanatt man genom
med lokala planeringsmyndigheter skall kunna fånga fornmin-upp
nesärenden tidigt stadium. Förett exploateringarstörre som om-
fattar flera geografiska ansvarsområden handhasmuseers kontakten
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arkeologiskariksantikvariensplaneringsmyndighetercentralamed av
sekretariat.

undersökningar ärplaneringprioritering ochkoordination,För av
nämndennämnd. Iarkeologiskcentralassisteradriksantikvarien enav

föringårårtillfällen6sammanträder vid representanterpercasom
Nationalmuseet.ochuniversitetenundersökandede museerna,

decentralisering ärundersökningsverksamhetensErfarenheterna av
krmiljoner5anslag caårligariksantikvariensgoda. Däremot anses

Anslagetbehovet. ärtäckakunnainteundersökningarnaför reser-
saknasbetydelse. Detordetsräddningsoperationer i strängaförverat

Enpublikationer.ocharbetenvetenskapligaextensivaföranslag mer
undersöknings-uppgiftmedår 1992 övertillsattsutredning har att se

arkeo-10 årensutvärdera deorganisation ochverksamhetens senaste
Danmark.logi i

3.2 Norge

iändringartillFörslagår 1979.kraftträdde ikulturminnerLov om
föreskrifterfinns1992. I lagenunderföreliggaförväntas omlagen

undersök-arkeologiskabestämmelserochfornlämningarfasta om
ningar.

skyddadeautomatiskt1537äldre ärfornlämningarAlla än av
lagen.

exploa-innebärundersökningsplikt att§ råder9Enligt ensomen
arbetsföretag ärprivataelleroffentliga störreplanläggningvidtör av
fornlämningar.fastaberörakanpå företagetredaskyldig taatt om

§10Enligtsådan utredning. ärockså bekostaskallExploatören en
Kost-undersökningar.arkeologiskakostnadsansvarig förexploatören

påträffas.fornlämningokändförutgällernadsansvaret även enom
täckadelvisellerheltkanarbetsföretagmindre privataVid staten

för självaenbartbetalar inte ut-Exploatörenkostnader.exploatörens
ochkonserveringförrapportarbeteförgrävningen även samtutan

fynd.katalogisering av
ochriksantikvarienfördelatkulturminnesvårdenför ärAnsvaret

beslutarRiksantikvarienarkeologiskaregionala,fem ommuseer.
ochkyrko-medeltidamedeltidsstäderna,ifornminnenmedeltida

efterreformatoriskfrånbyggnaderförtecknadevissaslottsruiner samt
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tid. Undersökningarna utförs riksantikvariens fyra utgrävnings-av
kontor.

De arkeologiska beslutar och undersöker förhisto-museerna om
riska fornlämningar och medeltida fornlämningar på landsbygden
inom sina respektive ansvarsområden.

Det har diskuterats sammanföra riksantikvariensatt utgräv-om
ningskontor med de arkeologiska Under tid harmuseerna. senare
också diskuterats inrätta femte forskningsinstitut inom mil-att ettom
jöskyddet led i politisk skilja forskningen frånett strävansom atten
förvaltningen. Tanken detta institut,är norsk institutt for kultur-att
minneforskning NIKU, skall för bl.a. utredningar, undersök-svara
ningar och forskning inom området för arkeologisk uppdragsverk-
samhet. Institutet skulle således uppdragsverksamhetenöver från deta
arkeologiska och riksantikvarien.museerna

Enligt förslaget skall institutet stiftelse årligtmed bas-ettvara en
anslag 5.5 miljoner kronor från Miljödepartementet. Stiftelsenom ca
planeras bestå central administration och antal enheter loka-av en ett
liserade till städer med universitet och regionala Ett utred-museer.
ning förslaget förväntas färdig under första halvåret 1993.om vara
Förslag har också lagts till utarbetande lag kulturminnenav en ny om
och kulturmiljöer.

3.3 Finland

Lagen fornminnen från l963.är Lagen fasta fornlämningarom ger
automatiskt skydd. Ansökanett tillstånd rubba eller bortattom ta en

fast fornlämning hos Länsstyrelsen.görs Länsstyrelsen begär i sin tur
utlåtande beslutet frånett museiverket central myndighetärsom

för kulturminnesvården.
Enligt fornminneslagens 15 § bör allmänt eller enskiltstörre

arbetsföretag helt eller delvis de arkeologiskaersätta undersöknings-
kostnaderna detta inte med beaktande omständigheterna skallom av

Ävenoskäligt. utredningar bekostas i fallnämndaanses exploa-av
Undersökningartören. och utredningar utförs med anledningsom av

enskild markarbeten bekostas vanligtvis med statliga medel.persons
För tid sådan undersökningatt brukar Länsstyrelsenge en sätta ut

tidsfrist 2-3 år innan borttagandet fornlämningenen kan ske.av
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fornlämningarundersöka fastaMuseiverket har rätt attgettsensamt
institutionermeddela andrapå verket bestämmervillkorkan sommen

vanligtvisinstitutionerandraundersökningar. Dessa ärutförarätt att
Er-kommunalt landskapsmuseum.elleruniversitetsinstitution etten

frågangoda,ordningnuvarandefarenheterna om enmenansesav
Enhar diskuterats.undersökningsverksamhetendecentralisering av

fråga.dennauppgift bl.a.medkommitté har tillsatts prövaatt
arbetsföretaget.belastar inteadrninistrationskostnaderMuseiverkets

rapportskriv-lång förså tiddubbeltberäknaskostnadskalkylernaI
kalkylernaIför fältarbetet.katalogiseringning, upptasetc. som

för konservering.ibland medel

3.4 England

Föreskrifterna har1882.sedanlagskyddadehar varitFornlämningar
Act 1979Archaeological AreasandAncient Monumentssamlats i the

Lagskyddet1983.Heritage ActNationalthebyggts genomsom
omfattarRegistretfornlämningar.registreradegäller enbart för ca

till-områden. Ansökanarkeologiskaoch 5fornlämningar13 000 om
skallfornlämninglagskyddad göraseller bortstånd ändra rubba taatt

Miljödepartementet.hos
andBuildingsHistoricetablerades theårsGenom 1983 lag

benämntHBMC, vanligenEnglandforCommissionMonuments
fristå-från departementenHeritageEnglishEnglish Heritage. är ett
vårda,uppgift bl.a.kulturmiljövård medförende statligt attorgan

historiskaochlagskyddade fornlämningarlevandegörabevara och
arkeologiskaregiinte ibedriverbyggnader. Organisationen egen

väljer.självprojektsådanafinansierarundersökning som manmen
och därinte kan bevarasofta fornlämningarprojekt berörDessa som
medel.andrabekostas medkanundersökningarna intede nödvändiga

tillräckliginteprincipielltFornlämningar sett avanses varasom
kan underSådana fornlämningarlagskydd.betydelse saknarnationell

undersökning.föremål bevarande ellerföromständigheter blivissa
denförst godkännasarbetsföretagetskallVid markexploatering av

Countrymed the Town andenlighetplanmyndigheten ilokala
tillplanmyndigheten hänsyn1990. Vid beslutPlanning Act tar om

ellerregistreradeinnehåller sig dessaplatsen fornlämningar ärvare
tillgång tilländamål många lokala myndigheterej. harFör detta
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arkeologisk expertis antingen i form anställda antikvarier ellerav
anlitade konsulter. I grevskapsrådens ingårorganisation arkeologen
County Archaeologist handlägger fornminnesärenden. Försom
varje grevskap finns särskilt fornlämningsregistcr Sites andett
Monuments Records finansieras frånanslag Englishsom genom
Heritage.

Handläggning fornminnesärenden i samband med planarbeteav
i vissa avseenden the Planning Policy Guidance PPGstyrs noteav

16 upprättad miljöministern år 1990. PPG 16 rekommenda-ärav en
tion till exploatörer, planmyndigheter, arkeologer och andra intresse-

vilken slår fast arkeologi föremål planöverváigzindenärgrupper att
och understryker betydelsen fornlämningar bevaras.attav

I det fall icke lagskyddad fornlämning inte möjlig be-en attanses
kan arkeologisk undersökning komma till stånd olika sätt.vara en

PPG 16 innehåller anvisningar detta i 25, 26 30ochom
Allmänt gäller exploatören inte kostnadsansvarig enligt lagäratt

för undersökningen. Planmyndigheten skall emellertid innan beslut
fattats i planärende påreda exploatören själv vidtagit till-ett ta om
fredsställande åtgärder för få arkeologisk undersökning finansi-att en
erad 25 §. Genom överenskommelser mellan planmyndigheten och
exploatören utarbetar den förre faktaunderlag för undersökningenett

överenskommelsenoch därvid råd från arkeologiska konsulter.tar
skall också lämna stöd för efterföljande publikation under-en av
sökningsresultaten.

I särskilda fall där exploatören icke-kommersiell kommunalär en
enhet eller enskild inte har ekonomisk möjligheten person som att
bekosta undersökningen kan ansökan finansiellt stöd hosgörasen om
English Heritage 25 §.

överenskommelser täcker utgrävning, dokumentation ochsom
publikation resultaten kan ha olika form 26 §. Frivilliga överens-av
kommelser kan slutas enligt sektion l06 i the Town and Country
Planning Act 1990 eller enligt modeller kan erhållas thesom av
British Property Federation. Frivilliga överenskommelser, oftastsom
följer the British Archaeologists and Developers Code of Practise,
uppfattas ömsesidigt fördelaktiga för alla sådanaänsom mer parter

skulle kunna uppnås lagreglering. börjanI 1980-taletsom genom av
bekostade exploateringsundersökningarna,staten merparten av men
under decenniet ökade exploatörernas bidrag till 40%att motsvara ca

undersökningskostnaderna.av
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tillstånd plan-isig lämnaplanmyndighet kan tänkafallI det etten
undersökningarkeologiskförst vill säkerställaärende att enmen

§. Detvillkor 30negativastånd myndigheten ställatill kankommer
arkeologiskförräntill exploatörentillstånd inte lämnasinnebär att en

förstDärvid skallutförts.fornlämningenundersökning ett pro-av
godkän-planmyndigheten förinlämnas tillundersökningenförgram

nande.
exploateringsundersökningar.utförorganisationerFlera olika

Övergrevskap.olikamellanvarierar mycketSammansättningen
ochmyndigheterlokalatillhörundersökande enheternahälften deav
kanvissa fallIeller distriktsmuseer.planavdelningarplacerade iär

under-planavdelningensockså chef förgrevskapsarkeolog varaen
medhuvudsakligenpersonal bekostasfastasökande enhet. Enhetemas

medel.offentliga
verk-för sinfristående organisationerMånga enheterandra är som

Thefrån English Heritage.beroende anslagtill delsamhet ärstor av
och finansierasräckviddhar nationellUnitCentral Excavation avsom

tredjeorganisationerna. EndeEnglish Heritage störreär gruppen av
Deoch universitet.oberoendetillhörundersökande enheter museer

demyndighetsservice ochmed lokalbesläktadeförra är senaremer
i vissaförekommerfristående organisationer. Därutövermed grev-

arkeologiföretag.enskildaskap
bransch-finnsundersökande enheterolika kategorierFör ettav

medlemmarnavilketArchaeologists, iof FieldInstitutetheorgan,
fastställda etikregler.vissasig följaförbinder att

och exploatörenbevarasinte kanfornlämningsådana fall därI en
kontraktsförfaran-tillämpasundersökningåtagit bekostasig ettatt en

grevskapsrådetsgå till såArchaeology. Det kande Contract att
överlämnasvilketför uppdragetunderlagarkeolog ställer ettsamman
Enhetenvia exploatören.direkt ellerundersökande enhettill ut-en

måstevilkenundersökningenförellerformar plan ett programen
tecknargjortsgrevskapsrådets När dettaarkeolog.godkännas av

varandra.kontrakt medenhetenundersökandeoch denexploatören
undersökningenförkostnadernormalt allaExploatören betalar

iarkiveringmagasinering ochförinklusive kostnaderna museum
resultaten.publiceringsamt av

det rimligtundersökningenEftersom exploatören bekostar attanses
ellerdirektundersökningen antingenockså får enhet fördenne välja
den-procedurenanbudskonkurrensanbudskonkurrens. Vidvia är
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tidigare med den skillnaden uppdragsunderlagetsamma som men att
går till fler undersökande enheterut exploatören väljer blandsamt att
de grevskapsarkeologen godkända anbuden. Genomav grevskaps-att
arkeologen proceduren finns i inbyggdstyr mekanism försystemet en
kvalitetskontroll. Exploatörer har tidigare erfarenhet låtasom attav
utföra arkeologiska uppdrag undersökandegärna enhet direktutser
medan oerfarna exploatörer ofta föredrar anbudskonkurrens för att
kunna jämföra service, undersökningsplaner och kostnader.

Anbudskonkurrens har tillämpats i vissa grevskap årsedan 1988.
Uppfattningen varierar mellan olika kategoriersystemet arkeo-om av
loger och organisationer vilket framgår konferensrapport iav en

Competitiveämnet, Tendering in Archaeology Swain 1991. Iet
nämnda framförs synpunkter bådetalarrapport för ochsom emot en
tillämpning anbudskonkurrens, många gånger med bristan-tyvärrav
de argumentation i sak. English Heritage i uttalande uttryckettger
för sin ambition på olika bidra tillsättatt kan fungeraatt systemet
tillfredsställande.

sådanaVid exploateringsundersökningar English Heritagesom
finansierar undersökarenär skyldig utforma projektet efteratt sär-en
skild ordning föreskrivs i the Management of Archaeologicalsom
Projects English Heritage l99la; l99lb. Förutom anvisningar till
hur undersökningarna skall förberedas och genomföras omfattar ord-
ningen också anvisningar till planering det efterföljandeav rapport-
arbetet och till publicering undersökningarnas resultat.av

När planen för rapportarbetet fastställts English Heritage iutser
vissa fall utomstående rådgivare under arbetets gång tillen som ser

planen följs. Rådgivaren läseratt också igenom ochrapportmanus
diskuterar innehållet och utfommingen med projektledaren. Fördelen
med rådgivarenärsystemet opartisk och såledesatt är inte någonhar
personlig delaktighet i projektet. Hans eller hennes åsikter kan accep-

eller åtminstone diskuterasteras på fördomsfritt Erfaren-ett sätt.
heterna rådgivningsverksamheten hittills goda Clarkeär 1991.av
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4 Tidigare behandling i riksdag och

regering

År 1982 tillkallade dåvarande utbildningsministern särskild ut-en
redare med uppgift utreda bl.a. formerna föratt stöd tillstatens
arkeologiska undersökningar. Utredningen arkeologi-antog namnet
utredningen, betänkande, Fornlämningar och exploateringvars
SOU 198513, överlämnades till utbildningsministem år 1985.

Arkeologiutredningen redovisade i sitt betänkande behandlingen i
riksdag och regering under perioden 1964-85 frågor kring detav
lagstadgade kostnadsansvaret för arkeologiska exploateringsunder-
sökningar. Under denna period och fram till år 1991 las i riksdagen
med olika partibeteckningar flera motioner problem medtogsom upp
höga undersökningskostnader och lämnade förslag till ändrade rikt-
linjer för arkeologiska exploateringsundersökningar.

Frågan anbudsförfarande sådanavid undersökningar harom sam-
band med diskussionen i riksdagen undersökningarnas kostnaderom

väcktes i kulturutskottet första gången vid riksmötetmen 198687
KrU 19868715. I motion Kr3l8 förordades andraävenen att
institutioner med vetenskaplig kompetens i Sverige och utlandet- -

Riksantikvarieämbetetän och vissa regionala och kommunala museer
bör få möjlighet komma in med anbud dåatt undersökning ären
aktuell. Detta skulle vetenskaplig bredd verksamheten, vidga dege
internationella kontakterna och dessutom kunna tjäna som en
värdefull kostnadspress menade motionärerna yrkande 6.

Utskottet framhöll i sitt yttrande det inte finns någotatt som
hindrar andra institutionerävenatt deän i allmänhet utförsom nu
arkeologiska undersökningar Ävenutnyttjas för ändamålet. univer-
sitetsinstitutionerna undersökningar,gör universiteten saknarmen en
organisation för kunna åta sig uppdragsverksamhet.att Vad beträffar
möjligheterna begränsa undersökningskostnadernaatt för arbetsföre-
tagen drabbas någonutan att staten motsvarande kostnadsökningav
hänvisade utskottet till propositionen 198687l0O bilaga 10 med föl-
jande yttrande
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undersök-utvecklingbehövsbl.a. detframhålls därDet avatt en
ökadefå vissaföreslåsriksantikvarieämbetetochningsverksamheten,

möj-deangelägetdetframhållsändamålet. är attDetför attresurser
vaditillvalverksamhetenrationaliserafinns tasligheter varaattsom

ocksåDetmetoderna. ärfältarkeologiskadeförändringargäller av
bearbetaskanundersökningarfrån tidigareresultatenangeläget att

redu-utsträckningi möjligastebl.a.med sikteutvärderasoch att
fornläm-beträffandeundersökningarna,omfattningen t.ex.avcera

framhållspropositionenlutforskats.vältidigareningstyper som
vinnslöpandede kunskaperangelägetdet genomvidare är att somatt

länsstyrel-grund förtillliggakanundersökningarnaarkeologiskade
vidundersökningarerforderligabedömningarochbeslut avsernas

delviktigDetfornlämningar. ärborttagandetillstånd till avenav
kultur-förmyndighetcentraluppgiftriksantikvarieämbetets som
i dessakunskapsuppbyggnadlänsstyrelsernasstödjaminnesvården att

förbätt-frågorframhållaocksåvill härUtskottet attavseenden. om
undersök-förhandsbeskedsäkrarehandläggningsrutiner,rade om

regelsystemfornminneslagenstillanslutninginingskostnader m.m.
speciallag-kulturminnesvårdensregeringensbehandlas i översyn av

samband medianledningfår såledesstiftning. Utskottet att rege-
frågorånyo övervägaredovisningkommande översynenringens av

undersökningskostnader.arbetsföretagensförbetydelseharsom någotmederforderligtintedetanfördatill det ärMed hänsyn
avstyrks.Motionsyrkandetdel.aktuelli härutskottetinitiativ av

medmotionärernasigreserveradeyttrandekulturutskottetsTill
yttrande.utskottetslydelsedelvisförslag till avannan

behandlades198788221betänkandekulturutskottcts rege-I
l98788l04,kulturmiljövård prop.proposition prop.ringens om

kultur-lagförslagdethuvuddel101987882100 bil. omavservars
anslut-Ikulturminneslag.års1989resulterade iminnesvården som

tvåframfördes ipropositionenbehandlingriksdagensning till av
Kr23,198788motioner

påmonopolsituationföreliggerdet inteKr3 vikten198788 attav
arkeolo-vidanbudsförfarandeoch kravundersökningsområdet

medmotionsyrkandenaavstyrkteUtskottetundersökningar.giska
198687. Tillriksmötetvidmotivering ut-huvudsakliga somsamma

LiljegrenGunnelSundberg,Ingridsigreserveradeyttrandeskottets
utskottetslydelsetillmed förslagStjernlöfHåkanoch avannan

yttrande.
ånyo vidriksdagenibehandladesanbudsförfarandeFrågan om

kulturutskottetl98990KrUlbetänkandet198990. 1 togriksmötet
undersökningarerinrasl98889zKr3l4 varimotionen att avomupp
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fornlämningar dyra. Motionärerna framhållerär denna bakgrundmot
den vetenskapliga kompetens finnsatt inom och landetutomsom

måste få utnyttjas på friare så inte -monopolsituationsätt före-ett att
ligger. En fri konkurrens måste nämligen råda inom dettaäven om-
råde.

I utskottets yttrande motionen anförsöver det tidigareatt som
framhållits inte finns något hindrar andra institutionerävenattsom

de i allmänhetän utför arkeologiska undersökningar utnyttjassom nu
Ävenför ändamålet. universitetsinstitutionerna undersökningar,gör

universiteten saknar inom detta område särskild organisationmen en
för kunna åta sig uppdragsverksamhet.att Med hänsyn härtill ansåg
utskottet motionsyrkandet inte borde föranleda någonatt riksdagens
åtgärd.

Till utskottets yttrande reserverade sig Ingrid Sundberg, Lars
Ahlmark och Lars Ahlström menade utskottet iattsom en annan
lydelse borde ha uttalat sig för regeringen åtgärdervidtar föratt att
motverka den rådande monopolsituationen. Det bör bli lättare för
universitetsinstitutioner och för enskilda företag med kompetens på
området anbudsbasis konkurrera sådanaatt uppdrag här ärom som
i fråga. Det sagda menade motionärerna bör gälla institu-oavsett
tionerna eller företagen svenska ellerär utländska.

Året därpå kulturutskottet återigen frågantog anbudsför-upp om
farande vid arkeologiska exploateringsundersökningar. I betänkandet
199091KrUl1 behandlade utskottet två motioner 198990Kr256,
19909lKr286. I motionerna anfördes frågor skyddet och be-om
varandet lämningar från äldre tider och del de kostnaderav en av
detta medför. Motionärerna skyddet och bevarandetattmenar av
fornlämningar kan innebära ökade kostnader vid byggnadsverksam-
het. De hävdade Riksantikvarieämbetet haratt reellt monopol påett
de arkeologiska undersökningar i sambandgörs med arbetsföre-som

Motionärerna ansåg vidaretag. den vetenskapliga kompetensatt som
finns inom och landet bör kunna utnyttjas friareutom och anbuds-att
konkurrens bör få förekomma området.

Motionen Kr256 gjordes utskottet till föremål för omfattandeav en
remissbehandling, och yttranden inhämtades från Riksantikvarie-
ämbetet och Statens RAÄ,historiska Universitets- och hög-museer

UHÄ,skoleämbetet Plan- och bostadsverket Boverket, Länsmu-
samarbetsråd Ävenoch HSBs riksförbund.seernas Sveriges allmän-

nyttiga bostadsföretag SABO tillfälle sig avstodatt yttragavs men
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fogades vidyttrandenamed utdragsammanställningfrån detta. En ur
remissinstansernassammanfattadeUtskottetbilaga.betänkandet som

följandeenligtanbudsförfarandesynpunkter

RAÄ idetanbudsförfarande anförfråganBeträffande attettom
frågaikonkurrensnågon direktinte förekommerpraktiken om

medlänsstyrelsernaställetfördelas iundersökningsuppdrag. Dessa av
den insti-tillspecialiseringtill kompetens,hänsyn m.m.resurser,

uppdraget. Länsmuseernasutföralämpadtution är attmestsom
undersökningsuppdragvilkafrågansamarbetsnämnd redovisar att om

RAÄs iplatskontorolikalänsmuseernautförasskall resp.avsom
institutioner.dessamellanavtalflera fall regleras av

skall kunnaRAÄ anbudlikvärdigaförförutsättning attatt enanser
anbuds-ambitionsnivå ipreciserasochomfattninglämnas är att

kräveri sinLänsstyrelsen, vilketfrånunderlaget tur resursermer
RAÄpåpekarVidareLänsstyrelsen. att etthosspecialisteroch

med-institutionerkretsenvidgninganbudsförfarande och somaven
krävakommerdessutomuppdragsundersökningar attutföra m.m.ges

ikvalitetenkontrollförlänsstyrelsernahosstörre avresurser
RAÄ betydelsefulltockså detanför är attundersökningar attm.m.

sinochorganisationkultunniljövårdens storagenommuseernaegen
vilketkunskaper,öka sinakanundersökningararkeologiskaandel av

undersökningarna.rationaliseradebl.a. för debetydelsesin ärtur av
införs.anbudsförfarandemedordningbestämtavstyrker att en

UHÄUHÄ lik-införs.anbudsförfarandeavstyrkerAven ettatt -
anförLunduniversitetet ividinstitutionen attarkeologiskasom -

ocherfarenheterdåligagivitländerandra attanbudsförfarande i
Anbudsför-kvaliteten.kankostnadersänktaefter äventyrasträvan

UHÄ Konkurrensbyråkratisering.medföraenligtfarande kan även
UHÃs universitetsinstitutionersoch fleraemellertid enligtskulle -- avseende.teoretiskttekniskt ochnytänkande ibidra tillmening kunna

Stockholmuniversitetet iinstitutionen vid att ettArkeologiska anser
undersökning-deorealistiskt föranbudsförfarandehelt fritt är stora

under-mindreochmedelstorafrågan förkan övervägasattmenarna
utbytetvetenskapligadetförutsättningunderdocksökningar, att

Kulturgeograñskadag.ilika högteller minstförutsätts bli högre som
anbudsför-Stockholmvid universitetet iinstitutionen ettattanser

fristående frånvärderingvetenskapligfarande kräver typen ny av -
exploa-vidundersökningsplaner störremyndigheterantikvariska av- Uppsala in-iuniversitetetarkeologi vidförInstitutionenteringar.

motionenmed enligti dagensmed motionärerna systemstämmer att -
bör kunnamyndighetenstatligadenmonopol föri praktiken ett -

anbudsförfarande.iså deltaandra kanluckras ävenattupp
anförochanbudsförfarandetillfrågandeställer sigBoverket attett

administrationökadmotverkastordeekonomisk vinsteventuell aven
samarbetsnämndkontroll. Inte heller länsmuseernasoch att ettanser
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anbudsförfarande skulle kunna minska kostnaderna för arkeologiska
undersökningar. Nämnden anbudsförfarande fögaatt ett äranser
realistiskt.

HSBs Riksförbund tillstyrker införandet anbudsförfarande.ettav
HSBs Riksförbund kostnaderna för undersökningar, utred-attanser
ningar åtgärderoch enligt 2 kap. kultunninneslagen skulle kunna
sänkas anbudsförfarande och exemplifierar med arbets-genom ett
företag, där konsult beräknat kostnadernaför nödvändiga arkeo-en
logiska åtgärder RAÄtill 3,3 milj.kr. och bedömt behovet åt-av
gärder medföra kostnader 8,5 miljoner kr. HSB vill medom
exemplet visa den ekonomiska aspekten böratt betydligt störreges
vikt vid bedömningen genomförandet arkeologiska undersök-av av
ningar m.m.

Rernissinstanserna behandlar vidare frågan vilka kompetens-om
krav bör ställas på dem medges utföra exploaterings-som som
undersökningar fråganoch vidgad krets anlitade insti-om en av
tutioner.

RAÄ kompetenskrav bör pådematt ställasanser utförsamma som
särskilda utredningar RAÄdem utför vad kallar arkeo-som som
logiska undersökningar, dvs. det i kulturminneslagen benämnssom
arkeologiska förundersökningar och särskilda undersökningar. RAA
hänvisar därvid till tidigare utfärdat meddelande tillett länsstyrelser-

RAÄI detta uttrycker åsikten enskildana. eller företagatt personer
inte skall få utföra utredningar och undersökningar, endast institu-
tioner aktivt bedriver arkeologisk forskning och harsom som per-
sonal med minst 60 utbildningpoängs i arkeologi. Dessa institutioner
bör ha för fynd konservera,att taresurser emot magasinera ochsamt
dokumentera dem. RAAsEnskilda kan enligt uppfattning få utföra
undersökningar under förutsättning detta sker i samråd medattav en
allmän institution. Utländska anbudsgivare. inte ha tillräckligaanses
kunskaper och erfarenheter för förstå de särskilda förutsättning-att

för utredningar och undersökningararna i olika regioner. Universi-
tetsinstitutionemas verksamhet huvudsakligenär utbildning och forsk-

RAÄsning. Enligt mening får de i denna verksamhet inte den er-farenhet krävs för exploateringsundersökningar. RAÄsom anför att
RAAs andel verksamhetenstora förutsättningär för profes-av en
sionellt utförda undersökningar, långt driven specialisering,en en
omfattande metodutveckling och för utgrävningar.storaresurser

Aven i övriga remissyttranden betonas kraven på denatt veten-
skapliga kvaliteten kan upprätthållas i undersökningsverksamheten
och teknisk och vetenskapligatt krävs dem förav som ansvarar
genomförandet undersökningarna.av

Länsmuseernas samarbetsnämnd länsmuseerna bör kunnaattanser
öka sin andel exploateringsundersökningarna. För fleraav demavskulle detta kräva investeringar i lokaler och teknisk utrustning.
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vissfinnsdagredan idetredovisarrernissinstansernaNågra attav
läns-hindrarnågotfinnsdet inte attkonsultverksamhet och att som

institutioneranlitadekretsenvidgarstyrelserna m.m.av
iuniversitetetvidinstitutionenarkeologiskafrånyttrandetI

deltagandepå denställasböri daghögre kravanförsGöteborg änatt
det itillhänvisarInstitutionenutbildning. attakademiskapersonalens

interna-EnSverige.ikravställs högreländer äneuropeiskaandra
med-mening kunnainstitutionensskulle enligtarbetettionalisering av

kvalitetsförbättring.föra
detUppsalaiuniversitetetarkeologi vid attförInstitutionen anser

närvarandefördeinstitutionerandra änhelt rimligt även somär att
förutsätt-underexploateringsundersökningarförfårdeltar ansvara

vetenskapligbredochkvalificeradtillgång till högtharning deatt
Därvidutrustning. nämnsochutgrävningserfarenhetkompetens samt

fältarbets-andrauniversitetsinstitutioner, ävenhandi första men
motsvarandetillgång tillvilka harstiftelseform,iorganisationer t.ex.

låtaolämpligtheltdetinstitutionen attDäremotkompetens. anser
undersökningar.ochanbudsförfarandeideltaenskilda personer

utvidgasbördeltagare ut-kretsenRiksförbundHSBs att avanser
företrä-andra kompetentadag ochgäller i ävenvadöver avsesom

sakkunskap.arkeologiskfördare
fråganUHÄ belysasärskilttillfälleberettshar omremissen attI

ochexploateringsundersökningardeltagande i ett even-universitetens
vidinstitutionenarkeologiskafrånyttrandetanbudsförfarande. Ituellt

prak-saknadeuniversitetenStockholm erinrasiuniversitetet attom
effektivbyggaförförutsättningartekniska utoch orga-tiska att en

vid denbehövdesundersökningararkeologiskaför denisation som
1960-talet,underanläggningarochbostäderutbyggnadensnabba av

institu-ArkeologiskaRAÄzs skapades.områdetrollcentraladå
universi-LundochStockholm attiuniversitetenvidtionerna anser

skalldeförkrävsorganisation atthar deni daghellerinte somteten
universi-vissaanbudsförfarandeeventuellt ävendelta ikunna omett

ochdel mindreförmöjlighetskulle hatetsinstitutioner att enansvara
vetenskap-deninstitutionernaundersökningar. attmedelstora anser

utnyttjasskulle kunnai ställetuniversitetenvidliga kompetensen
RAÄ ochmedsamarbetefördjupat museerna,bättre ett mergenom

ochinriktningdiskussionerochförberedelserfrågabåde i omom
exploaterings-utförandevidochundersökningaromfattning avav

UppsalaiuniversitetetvidinstitutionenArkeologiskaundersökningar.
universitetsinstitutionerföregående,detidock, attangettssomanser

anbudsförfarande.delta ikunnabör ett

iframfördesvadmotionsyrkandet ochanledningMed somav
angåendeyttrandeföljandekulturutskottetgjorderemissyttrandena

anbudsförfarande
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Utskottet har vid tidigare tillfällen konstaterat det inte finnsatt
något hindrar andra de i dagäven i allmänhet utföränattsom som
arkeologiska undersökningar utnyttjas för ändamålet. Inte heller finns

någotdet formellt hinder för anbudskonkurrens tillämpas.att
Frågan införande generellt för anbudskonkurrensettom systemav

har allsidigt belysts remissinstanserna. Genomgående dessaärav att
starkt stryker under vikten de arkeologiska undersökningarnaattav
har RAÄ, UHÄhög vetenskaplig och teknisk kvalitet. och boverketen
anför denna kvalitet skulle kunna vid anbudskonkurrens,att äventyras
medan några universitetsinstitutionerna konkurrens åt-av attanser
minstone i vissa avseenden skulle kunna befrämja kvaliteten. Univer-
sitetsinstitutionerna har i sammanhanget uttalat sin beredvillighet att
fördjupa sitt samarbete med de institutioner och andra som ansvarar
för exploateringsundersökningarna i syfte underlätta kunskaps-att
utbyte och fortsatt hög vetenskapli kvalitet i verksamheten.garantera g
Däremot de sig i allmänhet inte ha de praktiska förutsättning-anser

för åtasjälva sig exploateringsundersökningar,att särskilt intearna
sådana. Länsmuseernasstörre samarbetsnämnd attanser museerna

borde kunna åta sig andel undersökningarna.störreen av
Undersökningsverksamheten mycket skiftandeär karaktär ochav

projekten mycket varierande omfattning. Mot denna bakgrundav
skulle det bortsett från de skäl remissinstanserna anförtt.ex. som-för och konkurrens inte möjligt eller lämpligtemot attvara som-motionärerna önskar generellt införa anbudsförfarande. Dettaett
utesluter emellertid inte anbudskonkurrens uppdragen kan till-att om

i vissa situationer.ämpa Utskottet vill emellertid framhålla det äratt
Länsstyrelsen har både bedöma anbudsförfarandeatt börsom ettom
tillämpas och för de medges utföra undersökningarattansvara som
har erforderlig sakkunskap och kompetens. Det ankommer också
Länsstyrelsen i det enskilda fallet utarbeta erforderligtatt anbudsun-
derlag bedöma behovet och möjligheternasamt att till kontroll ochav

uppföljning undersökningarna.annan av
Med hänvisning till det anförda utskottet riksdagen inteattanser

bör något sådantgöra uttalande begärs i motionen anbuds-som attom
förfarande bör användas. Utskottet föreslår därför motionernaatt
Kr256 yrkande 14 och Kr286 yrkande ll inte föranleder någon riks-
dagens åtgärd.

Till kulturutskottets yttrande reserverade sig Ingrid Sundberg, Lars
Ahlmark och Lars Ahlström och menade den del utskottetsatt ytt-av
rande berör frågan anbudsförfarande bort ha följandesom om
lydelse

Utskottet i likhet med motionärerna det angelägetanser äratt att
de möjligheterpröva står till buds för minska kostnaderna försom att

arkeologiska exploateringsundersökningar. Som bostadsministern
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svårt idet13 43bil.budgetpropositionen äri attredovisade t.ex.s.
bostads-lämplig förråmarkfinna ärnärheten tätorterna somav
lämpadedendärvidsärskilt problemEttbebyggelse. är mestatt

möjlig-Enfornlämningar.innehåller fastahållsinamarken av
exploateringsunder-arkeologiskaförkostnadernaminskaheterna att

ochsammanhangframhållit i tidigareutskottetsökningar är som- EnRAÄ verksamheten.rationaliserayttrandepåpekat sitti attsom - meningenligt utskottetskostnaderna,minskamöjlighet att somannan
tillämpai dagutsträckningbetydligt änibör störreärprövas, att

framhållits och belystsharmöjlighetDennaanbudskonkurrens. t.ex.
Även universitetsinsti-motionen.HSBs yttrandeexempel i övermed

Institu-tillämpas.bör kunnaanbudskonkurrenshartutioner ansett att
heltdetUppsala äriuniversitetetarkeologi vidför atttionen anser

exploateringsundersök-utföri dagdeandrarimligt änävenatt som
till-harförutsättning deunderanbudsförfarandedelta i attkanningar

vetenskaplig kompetens, utgräv-bredkvalificerad ochgång högttill
handförstaiInstitutionenutrustning. nämnerochningserfarenhet

ifältarbetsorganisationer t.ex.universitetsinstitutioner, ävenmen
enligtbörkompetensmotsvarandetillgång tillmedstiftelseform

harUniversitetsinstitutionerna ävendelta.mening kunnainstitutionens
främjaskulle kunnaavseendenanbudsförfarande i vissaanfört att ett

Göteborgiuniversitetetfrånyttrandetkvalitet. Iundersökningarnas
iundersökningsarbetetinternationaliseringframhålls även att aven -

kultur-förakunnaskullekonkurrensvissmedkombination en -
kunskap.framåt och skapaminnesförvaltningen ny

anbudskonkurrensförgenerelltinförandeFrågan systemettavom
dessaGenomgående ärremissinstanserna. attbelystsallsidigthar av

undersökningarnaarkeologiskadeunder viktenstrykerstarkt attav
delar heltUtskottetkvalitet.tekniskochvetenskaplighåller högen

ochvetenskaplighögviktenuppfattningremissinstansernas av enom
exploateringsundersökningarna.arkeologiskadekvalitet iteknisk

skullekvalitetdennaemellertid inteUtskottet övertygat attär om
RAÄ, UHÄ boverketochnågotanbudskonkurrens,vidäventyras som

under-utföramedgesdeförLänsstyrelsenbefarar. att somansvarar
ankommerDetkompetens.ochsakkunskaperforderligharsökningar

erforderligtutarbetaenskilda falleti detockså på Länsstyrelsen att
tillmöjligheternaochbehovetbedömaanbudsunderlag samt att av

undersökningarna.uppföljningkontroll och avannan
bered-uttalat sinremissyttrandenahar iUniversitetsinstitutionerna
andraochinstitutionerdemedsamarbetesittfördjupavillighet att

underlättasyfteiexploateringsundersökningarnaför attansvararsom
ikvalitetvetenskaplighögfortsattochkunskapsutbyte garantera

praktiskadehaallmänhet inteide sigverksamheten. Däremot anser
exploateringsundersökningar,åta sigsjälvaförförutsättningarna att

samarbetsnämndsådana. attLänsmuseernassärskilt inte större anser
undersökningarna.andelåta sigborde kunna större avenmuseerna
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Sammanfattningsvis utskottet det bör i vilkenatt prövasanser nu
utsträckning kostnaderna för arkeologiska exploateringsundersök-
ningar kan minskas anbudskonkurrens uppdragen fort-attgenom om
sättningsvis tillämpas i betydligt utsträckningstörre vadän ärsom nu
fallet. Utskottet regeringen bör undersöka i månvadatt ökatanser ett
anbudsförfarande kan kräva vissa ökade för länsstyrelsernasresurser
förberedande och uppföljande funktioner i samband med anbudsför-
farande. Vad utskottet anfört ökad tillämpning anbudsför-om en av
farande vid arkeologiska exploateringsundersökningar bör riks-m.m.
dagen med anledning motionsyrkandena sin meningav som ge rege-
ringen tillkänna.

Efter regeringsskiftet 1991 beslutade den regeringen vidnya
sammanträde 1991-12-12 tillkalla särskild utredare medatt uppgiften

bl.a. lämna förslag utgångspunkteratt och riktlinjer för hur läns-om
styrelserna skall tillämpa och integrera anbud och upphandling i
underlaget för sitt beslut skall anförtros undersök-om vem ettsom
ningsuppdrag.

Vad beträffar riksdagens behandling frågor kring det lagregle-av
rade kostnadsansvaret för arkeologiska undersökningar bör tilläggas

det i den diskussionen inteatt berörts den detaljerade fråganmer om
nuvarande principer och praxis vad gäller fördelningen kostnads-av

för hanteringen fynd frånansvaret undersökningarna. Inte hellerav
har tidigare väckts frågan huvudmannaskap för Riksan-ett nyttom
tikvarieämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet.
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5 Nuvarande ordning

5.1 Kulturmiljövårdens arkeologisystem

Arkeologins mål kan skapasägas incitament till människansattvara
självkännedom förståelse hennes förhistoriska och histo-genom av
riska levnadsförhållanden. Arkeologins källmaterial fornlämningarär
och fornfynd.

Svensk arkeologi kännetecknas under 300 år ha varitänattav mer
i grunden statligt Sedan årett 1630 då Sveriges förste riks-system.

antikvarie tillsattes har detta genomgått många och för-system stora
ändringar, det har alltid varit allmänna institu-men sammansatt av
tioner vilkas verksamhet haft sin bas i statligt ansvar.

Arkeologisystemets huvudorganisationer idag Riksantikvarie-är
ämbetet och Statens historiska länsstyrelserna, Statens sjöhis-museer,
toriska länsmuseerna och vissa kommunalamuseum, samtmuseer
universiteten. Varje huvudorganisation har sina speciella ansvarsupp-
gifter vilka de samverkar med varandra och med allmänhetengenom
i nätverk formella och informellaett förbindelser.av

Länsstyrelsen tillståndsmyndighetär och har tillsyn kultur-över
miljövården i varje län. Därvid och beslutarprövar Länsstyrelsen om
särskild utredning, arkeologisk förundersökning och särskild under-
sökning fornlämningar eller särskilda åtgärder för bevaraav om att
dem. Länsstyrelsen såbör långt det möjligt kostnadsberäknaär sådana
åtgärder ställs villkor för tillstånd.som som

Riksantikvarieämbetet och Statens historiska härefter Riks-museer
antikvarieämbetet har central myndighet överinseende översom
kulturmiljövården i landet och skall med rådgivning, information,
uppföljning, utbildning verksamhet med forskningsamt och utveck-
ling biträda länsstyrelserna och länsmuseerna i deras arbete. Riksan-
tikvarieämbetet beslutar frågori fyndfördelning och inlösenom av
hembudspliktiga fynd bidrag till undersökningskostnader.samt om
Myndigheten bedriver landets omfattande verksamhet medmest
arkeologiska exploateringsundersökningar. Riksantikvarieämbetet får



1992137SOUordningNuvarande

kultur-enligtmyndighetochdomstolbeslutöverklaga annanav
rninneslagen.

SHMhistoriskaStatenshörRiksantikvarieämbetetTill museum
kulturhistoria iförcentralmuseumochär ansvarsmuseumsom

RAÄ. Itillmedeltidochtidförhistorisk expertorgansamtfrämst
myntkabinettetKungligaingårmuseigrupp ävenmyndighetens

tillochmyntfyndför expertorganspecialmuseumKMK ärsom
RAÄ.

sjöför-svensktförcentralmuseumSjöhistoriska ärStatens museum
RAÄ itillsjöfartsvenskoch expertorganskeppsbyggeri samtsvar,

verk-SjöhistoriskaIskeppsvrak. museetslagskyddadefrågor rörsom
undersökningar.marinarkeologiskaingårsamhet

tillberättigadeärkommunalaLänsmuseerna somsamt museer
kulturmiljövårdenförlokalarespektiveregionalastatsbidrag är organ

kommu-ochLänsstyrelsenRiksantikvarieämbetet,biträdaoch skall
uppgif-kulturmiljövårdandeverksamhetsområde medsittinomnerna

dokumenta-ochinsamlingvetenskapligbedrivaskallMuseernater.
verksamhet.utåtriktadochinformations-utställnings-,tion, annan
arkeologiskautförkommunalanågraochFlertalet länsmuseer museer

regi.exploateringsundersökningar i egen
vetenskaperiforskningochutbildningförUniversiteten ansvarar

arkeo-viktigaste ärkulturmiljövården. De ämnenaberörbl.a.som
fler-Förhistoria.ochkonstvetenskapetnologi,kulturgeografi,logi,

fordrasorganisationerkulturmiljövårdensinomtjänstertalet fasta
nämndai ämnen60minstmedhögskoleexamen ettvanligtvis avp

ocharkeologiskaUniversitetensinriktning.tjänstensberoende
forsk-ochutbildnings-bedriverinstitutionerkulturgeografiskavissa

exploateringsunder-intevanligtvisutförningsundersökningar men
regi.isökningar egen

karaktärsintillverksamhet ärarkeologisystemetsdelcentralEn av
skydda,arbetetkulturmiljövårdande attbestår detoch iantikvarisk

infor-fornfyndochfornlämningar attfasta samtvårda bevaraoch
kulturarvet.levandegöraochbearbetamera om,

efterhandochkulturrninneslagenarkeologi reglerasDenna avav
fornläm-fastabestämmelserKulturminneslagenspraxis.utbildad om

rättsuppfatt-germanskgammalifornfynd vilarningar och ytterst en
Enligtkonungen.ingendet ägerinnebörd äger,ning är attvars

drottenochegendomtillhörde ytterstätten,denna stammenrätt
privat.egendomromerskenligtmedan rättkonungen var
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Sveriges första fornminneslag årtillkom 1666. Den bestämmer att
fornminnen fornlämningar tillhör och förbjuder de utsättsstaten att

Ävenåverkan.för fornminneslagen genomgåtthar flera förändringar
under årens lopp dess kvarstår.grundprincip förAnsvaret ochmen
förfoganderätten till fornlämningar och fornfynd åvilar för all-staten
mänhetens del. Statens befattning med kulturarvet lyder under tryck-
frihetsförordningens offentlighetsprincip och integrerad i Sverigesär
förvaltningshistoria.

5.2 Tillämpning kulturminncslagenav m.m.

5.2.1 Kulturminneslagens syfte

Fasta fornlämningar har i kulturminneslagen generellt lagskyddett
gäller omedelbart och något särskilt myndighetsbeslut. Denutansom

genomföra markexploaterande arbetsföretagattsom ett äravser
skyldig påreda någon fast fornlämning kan beröras före-att ta om av

såoch i fall samråda med Länsstyrelsen.taget snarast
Lagens bestämmelser tillstånd till ingrepp i fast fornlämning iom

samband med markanvändning innebär Länsstyrelsen får lämnaatt
sådant tillstånd endast fornlämningen medför hinder eller olägen-om
het inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse. Isom
tillståndsärendet såledesskall intresseavvägning mellangörasen
intresset få utföra ingreppet och intressetatt bevara fornläm-att
ningen. l förarbetena till kulturminneslagen prop. l98788zl04, s.
79 framhålls endast exploateringsintresset väsentligtatt vägerom

bevarandeintressetöver får tillstånd Bevarandet fornläm-ges. av
ningen får alltså medföra hinder eller olägenhet inte i orimligmen
grad. Det angelägetär Länsstyrelsen tydligt motiverar sitt beslut.att

Det starka skydd kulturminneslagen fornlämningarna ärsom ger
uttryck för samhällets grundläggandeett kulturarvet Det är ettsyn

nationellt intresse bevara fornlämningarna medan detatt allmänt sett
inte något riksintresseär låta bort dem. Häri ligger kunskaps-att ta
mässiga, känslomässiga och estetiska kvaliteter.

Som villkor för tillstånd till ingrepp i fast fornlämning får länssty-
relsen ställa skäliga krav särskild undersökning för dokumen-att

fornlämningen eller särskilda åtgärdertera för bevara den. Vadatt
skäligtär skall bedömas efter fornlämningens betydelsesom inte efter
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Är arbetsföretaget förekonomi.elleromfattningarbetsföretagets
tillståndskallbetydelsefornlämningensförhållande tilliobetydligt

80.1987882104,ifrågakomma prop.överhuvudtaget inte s.
påkravbeviljats ochfornlämningfastitillstånd till ingreppHar

undersöknings-förföretagarenställtsundersökningsärskild svarar
Bestäm-tillämpliga.undantagsreglersåvida lagensinte ärkostnaden

fornlämningarnasföljddirektkostnadsansvarmelsen är avenom
denGenomskyddssystem.del lagensochservitutskaraktär attaven

fornlämningsföre-upphävsmarkanvändningeninskränkning i som
ändamål. Företagarenförutnyttjasmarkeninnebär kankomsten nya

såfornlämningenborttagande ärmedfår fördelenbedöma ett avom
Häri-undersökningen.kostnadsåtagandet förden motiverarstor att

behovetminskaägnadplanering attfrämjas att avnoggrannengenom
fornlämningar.fastaoch bortundersöka ta

fornlämningarna.således bevarasyfteKulturminneslagens är att
harfornlämningarnaBevarandetalla.delasför dettaAnsvaret avav

aspekter ävenvetenskapligakulturmiljövårdande och utanbarainte
fastaiundvika ingrepputsträckningmöjligaekonomiska. Att i största

arkeo-hållaeffektivastenämligen det sättetfornlämningar attär nere
samhället.ilogikostnadema

fornlämningi fast5.2.2 Ingrepp

handläggningFörberedande

Länsstyrelsenföreträderorganisationkulturmiljövårdens regionalaI
på kultur-fornminnesärendenhandläggsLänsstyrelsenInomstaten.

biträde.dennesochellerlänsantikvarienmiljöenheten av
behandlarLänsstyrelsenfornminnesärendendedelEn somav

Det§ KML.l0samråd 2 kap.enligtformiinitieras än genomannan
länsantikvariensuppstårsådana ärendendå främstgäller genomsom

Arbets-detaljplanering.ochplaneringfysisköversiktligdeltagande i
kulturminnes-lagarandratillstånd enligt änkrävaföretag kan även

lagen.
remisserfornminnesärendendockaktualiserasVanligtvis genom

från företagförfrågningarbyggnadsnämnder ellerfrån kommunernas
informeratsbyggnadsnämnden att ettenskildaoch omgenomsom

fornlämning.beröraarbetsföretag kanplanerat en
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Information förekomst fornlämningar kan ofta erhållas iom av
kommunala planhandlingar. I detaljplanen och dess beskrivning skall
kända fornlämningar redovisas. Informationen baseras på Riksan-
tikvarieämbetets fornminnesinventering för den ekonomiska kartan.
Fomlämningsregistret vid Riksantikvarieämbetet omfattar 700.000ca
fasta fornlämningar.

Då förhandsförfrågan eller tillståndsansökan kommit in tillen
Länsstyrelsen kan Länsstyrelsen själv företa besiktning ochelleren
samråda med exploatören för påreda hur arbetsföretaget kanatt ta
utföras fornlämningar behöver beröras. ocksåDet vanligtutan äratt

Länsstyrelsen remitterar ärendet till länsmuseet då denatt ärsom som
utför nämnda arbete. Länsstyrelsens och länsmuseets samverkan i den
regionala kulturmiljövården regleras 2i § kulturminnesförordningen
respektive 2 § statsbidragsförordningen.

Om det inte kan undvikas fornlämningar berörs eller då särskildatt
utredning bedöms nödvändig Länsstyrelsen kontakt med UV-tar
kontoret eller med arkeologiskt verksamt inom regionen.ett museum
I del län, Jönköpings län och Jämtlands län, utförs exploate-t.ex.en
ringsundersökningar bara länsmuseet medan i andra län, t.ex.av
Malmöhus Göteborgslän, och Bohus län och Stockholms län, det
finns flera arkeologiska enheter utför exploateringsundersök-som
ningar. I fallet fördelar Länsstyrelsen uppdragen mellan enhe-senare

på basis överenskommelser och med hänsyn till kompetens,terna av
specialisering Dessa arkeologiska enheter tillhörresurser, m.m.

uteslutande allmännanästan institutioner. Länsstyrelsen emellertidär
inte förhindrad lagen fördela uppdrag till andra undersökandeattav
enheter, privata arkeologiföretag, de enligt hittillsvaran-t.ex. än som
de praxis vanligtvis anlitas.

Efter ha sig in i ärendet och gjort vissa förberedelser läm-att satt
den arkeologiska enheten förslag till Länsstyrelsen vad utred-nar om

ningen eller undersökningen kan kosta. börDet dock detnoteras att
Länsstyrelsen förär bedömningen uppdragets nöd-som ansvarar av

vändiga omfattning och ambitionsnivå den basis härav gjordasamt
kostnadsberäkningen. Länsstyrelsen måste därför denprövanoga
arkeologiska enhetens förslag.

Exploatören informeras Länsstyrelsen vad kommitav om som
fram i ärendet och ansöka tillstånd till arbets-attuppmanas om
företaget. Diskussioner förs ofta i detta skede mellan Länsstyrelsen,
exploatören och den arkeologiska enheten. Beroende på vad ärsom
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Länsstyrelsenexploateringsorrtrådet kanifornlämningarnakänt om
ellerförundersökningarkeologiskutredning,särskildbesluta om

varandrapåbeslutdessamånga fall följerundersökning. Isärskild
markexploatering.förinom enramen

kulturminneslagenenligtfattarLänsstyrelsenbeslutVid varje som
såRiksantikvarieämbetettillsändasbeslutetskall kopia somaven

kulturminnesförordningen.3 §föreskrivs i

utredningSärskild

ellerfornlämningiingrepp ettbeslutarLänsstyrelsenInnan ett enom
skaffar sigLänsstyrelsenviktigt ettfornlämningsormåde detär att

underlagsmaterial.fullständigt
markområdeberörexploatering störrefrågaDå det ettär somom

särskildföreta§ besluta2 kap. llenligtLänsstyrelsen attkan enom
medSyftetkostnadsansvarig.exploatörenför vilkenutredning är en

åstadkommaskallhärigenomLänsstyrelsenutredningsärskild är att
forn-fastaförekomstenkunskapsunderlagkompletterande avomett

be-exploateringsornrådet för kunnaplaneradeinom detlämningar
Enarbetsföretaget.berörasfornlämning kommerdöma att avom en

iutredningsinstitutet gör-användning attlångtgående avseravmer
fornlämningarna.imån undvika ingreppligaste

motiverasutredningsärskildförkostnadsansvarFöretagarens en
hänsyntidigt kunnaplaneringpå i sindenne tjänar tabl.a. attattav

fornlämningar.okändatill förut
indi-harLänsstyrelsenförutsätterutredningsärskildBeslut attom

kändademfornlämningsförekomster ärpå utöverkationer som
fornlämningarfastaredovisningfornminnesinventeringens avgenom

enstakafrågaexempelvisDet kanpå ekonomiska kartan.den omvara
erfarenhetsmässigt vid närmare ut-fornlämningarregistrerade som

förekomster.ytterligarebrukar indikerainventeringredning eller
fallÄven i vissaförhållanden kangeologiskatopografi och som

givet-indikationen. Detnödvändiga ärdenvisarerfarenheten utgöra
exploateringsområdet förekommer ävendet inomhindervis inget om

fornlämningar.kända
exploateringarockså införfinnaskansärskild utredningBehov av

sådana fall kan11 Ibestämmelserna i stats-inte berörssom av
kostnaderna.täckandesökas förbidrag av



SOU 1992 l 37 Nuvarande 69ordning

Det viktigt utredningenär leder såvitttill möjligt fullständigtatt ett
beslutsunderlag. Vid eventuellt tillstånd kan konsekvensenett senare

fornlämning inte upptäckts vid utredningenatt bli delsav en att
arbetsföretaget måste avbrytas fornlämningen kommer i dagen,när
dels företagaren kan gällande han inte skall föratt göra att svara
kostnaden för erforderlig undersökning eller åtgärd för bevarande
under hänvisning till fornlämningen inte förut känd.att var

I sitt beslut skall Länsstyrelsen enligt lagbestämmelsen ange vem
skall utföra utredningen. Vanligtvis fördelas uppdragen till UVsom

eller till I vissa län låter Länsstyrelsenett privata kon-ävenmuseum.
sultföretag delta i verksamheten med utredningsuppdrag. Riksan-
tikvarieämbetets fornminnesavdelning har i PM 19892 anfört att

kompetensnivå fordras för arkeologiska undersökningar isamma som
princip bör gälla för utredningar.även

Den arkeologiska enhet anförtrotts utredningen skriver kon-som
trakt med exploatören uppdragsgivaren. Det också vanligtär att
enheten sänder s.k. igångsättningsmeddelande till Länsstyrelsen,ett
landsantikvarien och Riksantikvarieämbetet. Dessa formaliteter gäller

vid arkeologiskäven förundersökning och särskild undersökning.
Det har hittills inte funnits några allmänna råd vad särskildom en

utredning skall innehålla och omfatta. I förarbetena till kulturmin-
neslagen prop. 198788104, 40 särskild utredningsägs inteatts.
skall sammanblandas med institutet arkeologisk förundersökning.
Detta har betonats Riksantikvarieämbetet i promemoriaav samma

En särskild utredning kan utföras med olikasom ovan som-
arkeologiska metoder måste avbrytas den fysiskt berörom en-
fornlämning.

Riksantikvarieämbetet har i ovannämnda promemoria också anfört
utredningsbeslutet böratt omfattningen det markområdeange av som

berörs och inom vilket förekomsten fornlämningar skall klar-av
läggas. Utredningens omfattning bör dessutom enligt Riksantikva-
rieämbetet redovisas precisering de särskilda undersök-genom en av
ningsmoment och metoder Länsstyrelsen relevanta.som anser vara
Detta enklastgör hänvisa till den kostnadsberäkningattgenom som
normalt ligger till grund för beslutet.

Praxis särskildär utredning bedrivs i formatt byråinvente-av en
ring och fältinventering. Vid byråinventeringen går utredarenen
igenom och gör sammanställningar befintligt källmaterial kanav som
hämtas olika arkeologiska register, undersökningsrapporter, arkiv-ur
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fyndföremål museisam-iochkartmaterial, litteraturhandlingar,
historiskadenkartorutredaren överlingar. Vanligt upprättarär att

på basiskartöverlägg,området, historiskas.k.bebyggelsen inom av
källor.historiskaoch andralantmäterikartoräldre

fornminnesinvente-tillkomplementFältinventeringen görs som
området finns forn-inomdetredasärskilt förringen taatt om

ytinsamlingDärvid kanmark.märkesynligtlämningar avutan ovan
utföras.provgropstagningfyndföremållösa ävensamt

Rapporteni skrivenredovisasutredningenResultatet rapport.enav
därför exploatören.ingår och bekostasi arbetet av

särskildkanfältinventeringenochbyråinventeringen ut-Utöver en
schakt-ochellerfosfatkarteringbeståfalli vissaredning enav en

dessaSyftet medutredningsgrävning.dåtalargrävning. Man om
fornlämningar.misstänktasäkerställa förekomstenmetoder är att av

synligt märkeboplatslagerdå diffusaOfta det sig utanrör ovanom
fornlämningenmisstänktadeninSchaktgrävningenjord. görs mot

erhålls.kontaktintill dess
på två fleraelleruppdeladenormaltslagUtredningar detta ärav

vilkauppdragflerabehandlasVanligtvis etapperna sometapper.
sig.förbetalarexploatören var

Skånes boplatsrikaiutredningsgrävning tillämpasEn variant av
bestå byråinvente-kan härsärskild utredningfullåkersbygd. En av

genomförs ivilketschaktgrävningoch maskinellfältinventeringring,
föreftersomsällanFosfatkartering tillämpas storamanetapp.en

Arr-fosfatkartortillgång till deharfullåkersbygdendelar somav
l930-talet. Schaktgräv-jordbruksändamål upprättadehenius för

i vissfornlämningindikeradsyftar till attningen avgränsa samtatt en
också enstakasyfte insamlasdettakaraktär. Förmån dessfastställa

för datering.prov
denschaktgrävningutredningsvariantensMånga gånger ersätter

normalt skulle kommaLänsstyrelsen iförundersökning nästa stegsom
rationella skälutvecklatsMetodiken harbesluta en an-somatt avom.

forn-naturförhållanden ochspeciellafullåkersbygdenstillpassning
tillrelationenminst ibra intefungeraDenlämningsstruktur. anses

exploatörerna.
olikafrämstmellanvariationersåledes tämligenDet finns stora

utred-utförs. Utvecklingenutredningarsärskildahurregioner i av
arkeologiska enheternadeuppenbarligenledsningsmetodiken av

i remiss-Riksantikvarieämbetet harLänsstyrelsen.änsnarare av
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yttrande 1990-09-19 till riksdagens kulturutskott påpekat svårigheten
administrativt skilja mellan särskild utredning förunder-ochatt

sökning särskilt då utredningsinstitutet tillämpas i fullåkersbygdens
dolda kulturlandskap. Av praktiska och ekonomiska skäl kan det
enligt Riksantikvarieämbetets remissyttrande ofta lämpligt attvara
genomföra bådade i sammanhang. En konsekvensmomenten ett av
detta oklarhet uppståkanär kostnadsansvaret.att om

Sedan utredningsinstitutet började tillämpas år 1989 har det för
landet totala antalet beslut särskild frånutredning kraftigt ökatom
118 till 280 årbeslut 1991. Antalet beslut under periodenvar

Öster-1989-91 i Malmöhus län 94, Stockholms län 73,störst
götlands län 63, Göteborgs och Bohus län 49 och Kalmar län 48.
Dessa län också relativt fornlämningstätaär och befolkningstäta
samtidigt de innehåller utpräglade jordbruksbygder. Minst antalsom

Örebrobeslut särskild utredning fattades i Kristianstads län ochom
län med vardera 1 beslut. Vad gäller fördelningen antalet beslut årav
1991 olika kategorier uppdragsgivare användes särskild utred-av
ning främst enskilda exploatörerstörre kommuner och isamtav
mindre utsträckning Det bör dock alla beslut intestaten. noteras attav
leder till verkställande vilket också gäller för arkeologisk förunder-
sökning och särskild undersökning i följandedet

Arkeologisk förundersökning

Även fornlämningen känd inom exploateringsområdet,när är an-
tingen sedan tidigare eller särskild utredning, kan läns-genom en
styrelsen inför beslut ha behov förbättra kunskapenett attav om
fornlämningen. Länsstyrelsen får då led i bedömningenett ettsom av
arbetsföretags tillåtlighet besluta arkeologisk förundersökningom
enligt 2 kap. 13 § andra stycket KML.

Syftet med förundersökning fastställa fornlämningens ochär att art
omfattning. erhållnaDen kunskapen nödvändigt underlagutgör ett
för Länsstyrelsens beslut tillstånd till bort fornlämningenatt taom
respektive tillstånd. Skulle Länsstyrelsenvägrat tillståndbesluta om

förundersökningens ocksåutgör resultat viktigt underlag för be-ett
dömning den särskilda undersökningens omfattning och ambi-av
tionsnivå.
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Länsstyrelsenskallförundersökningarkeologisksitt beslutI om
regler gäller vidSammaundersökningen.utföraskallsomange vem

undersökning.särskildbeslut om
enligt 2 kap.normalt exploatörenFörundersökningen bekostas av

skulle visaförundersökningenKML. Om§ första stycket14 att en
sådaneller denarbetsföretaget ärinte berörsfornlämning att avav

undantags-gällerkan lämnastillstånd till inteingreppbetydelse att
KML.stycket2 14 § andrareglerna i kap.

särskildförundersökning ochvidregler tillämpasDe strängare som
på undersök-berorsärskild utredningmedjämförtundersökning att

åtföl-medfornlämningari fastaingreppinnebär direktaningar alltid
vetenskapligt slag. Lagenantikvariskt ochkonsekvenserjande av

utföra inte barapå enskildaöverlåterLänsstyrelsenhindrar inte attatt
vadskillnadMen tillundersökningar.utredningar motäven somutan

praxis under-enligtLänsstyrelsenmeddelarutredningarfallet vidär
med vedertageninstitutionertill allmännasökningstillstånd bara

Riksantikvarieämbe-följerpraxis,Dennaarkeologisk kompetens. som
bestämmel-ipå den viktsig bl.a.19892, grundarråd PM mantets

förvid det allmännasfästerfornlämningarfasta ansvarserna om
fråndokumentationsmaterial detoch övrigtfornfyndhanteringen av

ochfornlämningarnamedbefattningenAttkulturarvet.gemensamma
myndighetsinstruktionbundnafornfynden leds är avsompersonerav

under tjänsteansvarhandlande skermotsvarande ocheller ansesvars
angeläget.

nödvändigaendafall denvissaförundersökning kan iEn vara
omfattandeledet iförstaundersökningen är en merannarsmen

förundersökninginnebärteknisktundersökning. Rent att manen
fornlämningensfastställandefornlämningen förschakt igräver av

och fynd-konstruktionerlagerföljder,omfattning och för studier av
Vanligtvis tillämpasolika slagsföremål insamlingsamt prover.av

fornlämningaroch andrafråga boplatserförundersökning i somom
jord.markeradeotydligtär ovan

utredning har detsärskildfallet medskillnad vadTill ärmot som
förundersökningarkeologiskbeslutlandet totala antaletför om

år Antalet beslut404 beslut 1991.år 1989 tillfrån 550 beslutminskat
länlän 210, Kalmari Malmöhusperioden 1989-91under störstvar

Hallands118 ochSödermanlands länStockholms län 130,177,
Jämtlandsfattades iförundersökninglän 109. Minst antal beslut om
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län 2, Gävleborgs län, Västerbottens län och medNorrbottens län
vardera 4 beslut.

Särskild undersökning

Länsstyrelsens prövning arbetsföretags tillåtlighet sker enligtettav
2 kap. 12 § KML. Genom särskild utredningen förundersökningoch
bör Länsstyrelsen ha skaffat sig fullständigt beslutsunderlag vadett
beträffar dels fornlämningsförekomsten inom exploateringsområdet
och dels karaktären och omfattningen den eller de fornlämningarav

kommer beröras arbetsföretaget.attsom av
Kritisk för prövningen blir Länsstyrelsens tolkning fornläm-nu av

ningens betydelse. Denna betydelse kan mått detsägas ettvara
bevarandeintresse fornlämningen tilldelas. Bevarandeintressetsom

såvälhar kunskapsmässiga känslomässiga och estetiska kvaliteter.som
Dessa kvaliteter inte begränsade blotttill själva fornlämningenär utan
måste förstås i sammanhang dels med andra komponenter i den om-
givande kulturmiljön och dels med fornlämningar på andra håll till
vilka den kan relateras. Det innebär Länsstyrelsens pröv-attsenare
ning till viss del måste gränsöverskridande i den meningen attvara
hänsyn måste kunna förhållandentill utanför länetsäventas gränser.
Endast exploateringsintresset väsentligt bevarande-väger överom

fårintresset Länsstyrelsen besluta tillstånd.om
Central i Länsstyrelsens tolkning fornlämningens betydelse, ochav

därmed bevarandeintresset, den kunskapsmässiga kvaliteten.ärav
Denna kvalitet direkt koppladär till vetenskapliga kriterier främst
inom arkeologiämnet. Fornlämningens betydelse kan vetenskapligur
synpunkt inte förstås på den tolkas i relation till densätt änannat att
kunskap materiella kulturprodukter arkeologiämnet bildar.om som
Denna kunskap inte konstant föränderlig.är En förutsättning förutan
Länsstyrelsens tillståndsgivning därför handläggaren inteär baraatt
besitter grundliga arkeologiska kunskaper har möjlighetävenutan att
följa utveckling. Detämnets sig självt högsäger kompetens äratt en
förutsättning också för Länsstyrelsens agerande de arkeolo-gentemot
giska undersökningsenheterna.

Om Länsstyrelsen efter sin prövning kan lämna tillstånd får detta
förenas med villkor enligt 2 kap. 13 § första stycket KML. Villkoret
kan antingen särskild undersökning skall föregå bort-vara en som
tagandet fornlämningen eller särskilda åtgärder för minskaav att
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undersök-särskildBeslutar Länsstyrelseneffekten ingreppet. omav
såvida inte undantags-kostnadsansvarig för dennaning exploatörenär

beslutettillämpliga. Istycket KML blir2 kap. 14 § andrareglerna i
undersök-kostnaddensåvitt möjligtskall Länsstyrelsen somange

undersökningen.skall utföramedföraningen beräknas samt vem som
gällerundersökningenöverlåtandet utföraFör att sammaannan

institutionerbaraförundersökning. Detvidregler och praxis ärsom
också enskildainte hindraruppgiften lagenanförtros även attomsom

ifråga.kommakan
länsstyrel-12 § skallenligt 2 kap.tillstånd fattasbeslutDet somom

beslutetNärdelge kommunen.Riksantikvarieämbetetförutomsen
fastighetsre-också underrättaLänsstyrelsenlaga kraft skallvunnit

kulturminnesförordningen.§så föreskrivs i 5gistennyndigheten som
arkeologiskvanligtvisundersökning utgräv-särskildMed menas

och framtagetobservationerbearbetningefterföljandening med av
särskildTillskriventill färdigställandetmaterialet rapport.av en

innebärschaktningsövervaknings.k.undersökning hör attäven som
gatuarbetenmedi sambandövervakar schaktningararkeologen t.ex.

Därvidfornlämningar.med kändaledningsdragningar ioch tätorter
kulturlagerundersökatillfälleberedaskan arkeologen att somm.m.

förhållanden.kändatill tidigaresedan kan relateras
alltidi principutgrävningarnaarkeologiskaegentligaDe är pro-

sönder-systematiskutgrävning innebärblemorienterade. Varje en
kunskapsbyggandesamtidigtfornlämningen ochdelning är enav

frågorfrån problem ellerutgår deDenna somprocessprocess.
Även många forn-och försöker lösa.formulerararkeologen om

iinnehåll klassificerasform och kan ärbasislämningar typerav
iSvårighetenlik.avseenden den andrafornlämning i allaingen att

undersökningensstrukturförutse fornlämningensdetalj gör att upp-
intetidigaretillflexibel för kunnamåsteläggning att anpassasvara

beror iambitionsnivå skallförhållanden. Vilkenkända accepterassom
arkeologensrespektiveLänsstyrelsensexploateringssammanhang

sammanfaller. Detvilka inte alltid äroch överväganden,kompetens
för undersökningensbestämmer ochdock Länsstyrelsen ansvararsom

ambitionsnivå.omfattning och
omfatt-undersökningensframhållas det förslag tillbör härDet att

tilllämnarambitionsnivå den arkeologiska enhetenning och som
kostnadsberäkning. Detinskränker sig tillLänsstyrelsen oftast renen

eller be-utformat planalltså inte vanligt förslaget ärär att ensom en
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skrivning med motiveringar till hurarkeologen genomföraattavser
undersökningen.

Fomlämningens sönderdelning fynd och dokument. Arkeo-avsätter
logins fyndbegrepp vetenskapligt och komplext.är Det har framvuxit
i takt med utvecklingen teori, metodik ochämnets undersöknings-av
teknik. Varje fysiskt objekt arkeologen iakttar och bedömer kansom
ha betydelse för tolkningen fornlämningens kulturhistoriskaav
sammanhang fynd. Det innebärär inte bara människan till-ett att av
verkade föremål obearbetade objekt formäven i ben,utan t.ex.av

mollusker, växtdelar, slagg, insekter och innehålletstenar, i jord-
kan fynd.prover vara

Vad arkeologisk fynd bestämsär vid utgrävningen basisettsom
vetenskapliga kriterier. Det arkeologens kunskap,är hypoteserav

förståelse fornlämningens struktur och desamt iakttagna objek-av av
sammanhang med varandra fyndtens föreligger.avgör när ettsom

Alla fynd i utgrävningsschakt inte alltid tillvara. I del fallett tas en
analyseras, registreras och dokumenteras fyndens egenskaper redan
under pågående utgrävning varefter de kasseras. Så sker ibland med
vissa massfynd skärvsten och lerklining. Vilka principer ocht.ex.som
metoder används rättslig, vetenskapligär och fråga,etisk ochsom en
det den arbetsledandeär fältarkeologen har det omedelbarasom an-

för hur fynden behandlas.svaret
Det arkeologiska fyndbegreppet i kombination med välbevarade

och innehållsrika fornlämningar kan vid omfattande utgräv-mer
ningar leda till fyndmängder samlas in. Särskiltatt vid boplats-stora
grävningar, medeltida kulturlager i stadskärnor,t.ex. fyndenärav
ofta rikt differentierade materialslag och bevaringstillstând.typer,
Fynd läder, glas, järn, brons,trä, keramik, ben, horn, textilierav etc.
kräver alla sin speciella behandling för de inte skall destrueras.att
Vården fynden börjar redan fält.i Det kan nödvändigtav t.ex. vara

vidta preparerande konserveringsåtgärderatt omedelbart efter det att
fynd tagits Eljest skulle det kanskeett inte kunna bevaras förupp.

framtiden. Sådana insatser fordrar samverkan med specialister samt
för utrustning förvaring.och Det i detta fallresurser är även den

arbetsledande fältarkeologen har det omedelbara för hursom ansvaret
fynden hand.tas om

Syftet med kravet på särskild undersökning i samband med till-
ståndsgivning fornlämningenär skall dokumenterasatt för efter-
världen. Enbart själva grävningen, observationerna och de tillvara-
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Dokumentationdokumentation.någon ärintefynden innebär entagna
utifrån de iakttagnafaktasammanställningbildochelleri text av

direktmåste utförasArbetetoch relationer.egenskaperobjektens
verk-utgrävandemed denparallelltochefter momentantnaturen -

såskallfaktasammanställningen överensstämmaförsamheten att-
bildellerhandlingiakttagelser. Dengjordamöjligt mednära som
för-ioriginaldokumentbetraktahärigenomframställs är att somsom

kommandehållande till den rapporten.
skalnivåerolikaoftadokumenterande arbetetDet görs genom

beståkanregistrering ochbeskrivningverbalavbildning, samt av
Deolika slag.och listoranteckningsböckerfotografier,ritningar, av

avanceradeefterhandhararbetssättentraditionella ersatts merav
inmätningarovanligtinteIdag dettekniker.metoder och är att av

ochbeskrivningarellerlaserinstrumentmedpositioner attgörs re-
arkeo-itillskottetdatorer. Detmed hjälpgistreringar sker senasteav

full-vilka möjliggörtotalstationers.k.utgrävningarlogiska ettär
fältdokumentation iallför iADB-systemständigt integrerat stort sett

färdigtillinformationsbehandlingenockså den vidareför enmen
traditionellaalltmer deutveckling kommerdennaMed avrapport.

lagradedatadigitaladataanalogaoriginaldokumentens ersättasatt av
massproducerade medier.på

observerasalltallt inteintesakensDet ligger i natur att somens-
infor-Dokumentetsdokumenteras.teknik kananvändoch oavsett -

ochgjorda iakttagelser,urval utöverblottmation ettrepresenteras av
tilliakttagelsealltid ytterligarefornlämningfinns det i varjedessa en

form ochvilkenidokumenteras,Vaddokumentera.ochgöraatt som
antagandenicke-empiriskaempiriska ochdet skervad sätt styrs av

harfältarkeologenarbetsledandeöverväganden. denoch Det är som
omfattninginnehåll,dokumentationensfördet omedelbara ansvaret

och skötsel.
ochfyndenoch bearbetasfältarbete analyserasEfter avslutat

vissakanunder utgrävningengjortsOm det inte redandokumenten.
Specialanalyskonservering.specialanalys ellerförfynd sorteras ut

kemi, dendro-petrografi,Cl4-datering,vedanatomi,kan t.ex.avse
jordartsbestäm-termoluminiscens,numismatik,osteologi,kronologi,

många fallröntgenfotografering I över-keramikteknologi,ning, etc.
för-delar tillisådana fynd hela ellerförs experterprovtagna som

laboratoriumskickas tillfyndutrustning. Närfogar nödvändigöver
bevarandesyfte oftabara i ävenkonservering detta inteför utangörs
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för bestämningnärmare fyndets egenskaper med påavseendeav
form, dekor, material och tillverkningsteknik. Fyndbestämningen är

del undersökningens dokumentation. Resultaten arbetas in i denen av
kulturhistoriska tolkningen fornlämningen, och läggs tillattesternaav
övriga dokument. Det bör varje form konservering tillnoteras att av
skillnad flertalet ordinära specialanalyser enligt praxismot bekostas
med allmänna medel anslaget för detöver vid fyndför-museum som
delning erhåller fynden kap. 5.2.3.

För faltdokumenten gäller de olika måsteäven bearbetasatt sätt
informationsbehandlas.och Fotomaterialet kräver sin särskilda be-

handling. Planer och profiler kan behöva renritas, kopieras, skal-
läggas led itransponeras, tolkningsarbetet. Påsamman, separeras som

motsvarande måste beskrivningarsätt anläggningar fyndsam-ochav
manhang olika slags förteckningar renskrivas, ordnas ochsamt ställas
samman.

Allt detta efterarbete iär fram tillmoment processen en samman-
ställning undersökningens resultat. Det praxis i svensk arkeologiärav

resultatet redovisas i form skrivenatt Kostnaden förrapport.av en
rapportarbetet tillsammans med tryckning belastar arbets-rapportens
företaget då det del själva undersökningen.utgöra Rap-anses en av

framställning dokumentationenportens är betraktasyntessom attav
sekundär källa i förhållande till originalmaterialets innehåll.som en

Lagtexten ingenting hursäger undersökningens dokumentationom av
fornlämningen skall redovisas, bara den skall faller påDetgöras.att
Riksantikvarieämbetets ansvarsuppgift utfärda allmänna råd ochatt
anvisningar för dokumentation och rapportskrivning. Ansvaret för att
dokumentationen och utformas tillfredsställanderapporten sättett
delas den arbetsledande fältarkeologen och dennes huvudman.av

När fältarbetet avslutats sänder den arkeologiska enheten sär-en
skild slutredovisningsblankett till Länsstyrelsen, landsantikvarien och
Riksantikvarieämbetet. Vid Riksantikvarieämbetet läggs blankettens
uppgifter till grund för publikationsserien Arkeologi i Sverige och
det s.k. undersökningsregistret. Länsstyrelsen lämnar i sin tur ett
skriftligt besked till exploatören inga antikvariska hinder förelig-att

för vidare arbete. Tillståndsbeslutet kan dock förenat medger vara
förbehåll och förhållningsregler avseende delar det undersöktaav
exploateringsområdet. För reglering undersökningskostnadernaav
sänder den arkeologiska enheten fakturor till exploatören.
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frånFyndenärendet.expedierasfärdigställtsEfter det rapporten
skall prin-och4 § KMLenligt 2 kap.tillfallerfornlämningen staten

överförasdokumentationsmaterialetmedcipiellt tillsammans avsett
dokumenta-Riksantikvarieämbetet. Itillenhetenden arkeologiska

Länsstyrelsen,också tillskickasingårtionsmaterialet rapporten som
motsvarandeelleroch länsmuseet museum.

ökade12 § KML2 kap.enligtantalet besluttotalaDet för landet
år557de sjönk tillvarefterår 1990år 1989 till 569från 505 beslut

läni Malmöhusbeslutperioden antalethela störst1991. För var
138Södermanlands län179,Uppsala län195,245, Kalmar län

ifattadesbeslutantal121. Minstlänoch Bohusoch Göteborgs
10. DetlänGävleborgs8 ochKronobergs länNorrbottens län 7,

ändrande ellerkan12 §-beslutenstatistikenbör över avsenoteras att
särskildvillkormed ellerfornlämningfastborttagande utan omav

särskild under-dockgällerbeslut13 Flertaletenligtundersökning
sökning.

kostnadsansvaretfördelningenFyndhantering och5.2.3 av

exploateringsundersök-medverksamhetenifyndHanteringen av
expedieratenhetenarkeologiskamed denochningar inte slut iär att

Riksan-omfattning vidochavseendeni olikafortsätterärendet. Den
konserveringsateljéer.och vissatikvarieämbetet, museerna

yindfirdelningF

handläggshistoriskaStatensRiksantikvarieämbetet ochVid museer
tillbeslutresulterar isärskild ordningefterfyndärenden omsomen

fynd-ordning benämnsfördelas. Dennafynden skallvilket museum
2 § KML.regleras i kap. 17fördelning och

undersökningensbestår jämteskrivenfyndärendeEtt rapportenav
fyndmaterialet. Dendet tillvaratagnaoriginaldokument somsamt av

och fyn-utarbetandeförutfört undersökningen rapportensansvarar
praxisUVgjortsOm undersökningendens uppordnande. är att enav

då möjlighetenhartillskickas länsmuseetkopia attrapporten somav
anhållaRiksantikvarieämbetetskriftligen hospå stadiumtidigt omett

Riksan-harVissafå fördelat till sig.fyndmaterialetatt avmuseer
fynden.stående begärantillstånd s.k.tikvarieämbetet beviljats avom
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Rapporten och anhållaneventuell gårfynden först till Riks-en om
antikvarieämbetets fornminnesavdelningen. Här kontrolleras topo-
grafiska och undersökningstekniska uppgifter tek-samt rapportens
niska utformning. Avdelningen kontrollerar ochjusteraräven samt
tilldelar fornlämningsnummer enligt myndighetens Tilläggsystem.
till eller fråndrag fornlämningsnummer dels i fornlämnings-görsav
registrets inventeringsböcker och dels på ekonomiska kartan. Vid
varje justering sänds uppdaterad kopia till Länsstyrelsen, läns-en

kommunalt handlägger kulturmiljövårdsären-museet, museum som
den, vissa UV kontor överlantmätaren.samt

Från fornminnesavdelningen går fyndärendet till Statensöver
historiska SHMM för vidare handläggning.museer

StatensI historiska SHM museiavdelning respektivemuseums
Kungliga myntkabinettets KMK avdelning för handläggningärmynt

varje fyndärende till sin karaktärär utredning. Handläggarenav en
läser igenom och sammanställninggör undersök-rapporten en av
ningsresultaten och föremålsfynden i form Sam-promemoria.av en
tidigt kontrolleras fynden beskrivning och fyndför-mot rapportens
teckning. Handläggaren går också igenom SHMsKMKs topograñska
register och andraöver arkeologiska samlingar ochmuseets museers
kontrollerar fynd finns från fornlämningen sedan såtidigare och iom
fall i vilket de förvaras. En princip frånalla fyndär attmuseum en
fornlämning såvitt möjligt skall hållas och alltså inte fördelassamman
på flera museer.

SHMMs handläggning resulterar i förslag vilkettillett om
fyndmaterialet skall fördelas. En princip fyndfördel-ärmuseum att

ning föreslås till det utfört undersökningen anhållitochmuseum som
fyndmaterialet detta inte bedöms riksintresse. Inlösen-om om vara av

ärenden skall ha förslag inlösenbelopp vilket grundas på metall-om
värdet, hittelön marknadsvärde och vetenskapligt värde. Fynd-samt
ärendet går sedan till Riksantikvarieämbetetöver för fyndfördelning.

Beroende på enighet eller oenighet råder fyndmaterialsom ettom
museala destination ärendet i sammanträde för beslutadtas upp
respektive obeslutad fyndfördelning.

Beslutad fyndfördelning sker 3-4 år under ordförande-ggr per
skap överantikvarien. l ärenden här finns ingaav tas mot-som upp
stridiga åsikter till vilket fyndmaterial skall fördelasettom museum
och beslutet följer förslagetvanligtvis från SHM ocheller KMK.
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komplette-förbordläggsfyndärendeinträffakan detDäremot ettatt
sammanträde.behandlaskan70 fyndärendenOmkringringar. per

ordförande-år undersker 1-4fyndfördelningObes1utad perggr
länsmuseernarepresentationoch medriksantikvarienskap avav

ärendentiotalbehandlasVanligtvisföreträdare.utsedd ettgenom en
delsfyndfördelning ären-obeslutadVid prövassammanträde.per

ärendendelsochfornlämningarfrån fastaberör fyndden somsom
finnagäller detfalletI förrahembudspliktiga fynd. attberör en

fördelasskallfyndmaterial närfråganpålösninglämplig vart ettom
fråganfalletpå Ianspråk detta. prövasflera gör omsenaremuseer

markägarentillersättningeventuellupphittaren,tilllaglig inlösen
ärendenDessatillfyndifrågavarandefördelning museum.samt av

skatt-ofta s.k.föregående och gällerflervanligtvisbrukar änvara
Riksan-sig.möjlighetallasammanträdet harUnder yttrafynd. att

beslut.tikvarien fattar
fyndfördelningar630genomfördes1975-80 motperiodenUnder

500 fynd-år l99l inkomunder1985-90. Baraperioden846 under ca
år-decennier harUnderRiksantikvarieämbetet.tillärenden senare

ochtill länsmuseetutfördelatsfyndärendenantalet60-70%ligen av
kommunala museer.

uppmärk-91FyndutredningsrapportRiksantikvarieämbetetsI
ärendehandläggninginternamyndighetensproblem iflerasammades

ärende-irutinernaberörde främstProblemenfyndfördelning.inför
vilketdokumentationenarkeologiskadenuppföljningengången och av

1992år hararbetet. Underieftersläpningartillmedverkatbl.a.
vidtagits föråtgärderomprioriteringarochrutinerdelvis nyagenom

verksamheten.förstärkaochproblemenavhjälpaatt

Konservering

från undersök-fyndkonserveringärendegången föriRutinerna av
SHMKMKfyndenöverlämnastvå Antingenföljerningarna vägar. av

så ombesörjer denellerkonserveringsinstitutionmyndighetenstill
konservering.förhandfyndenundersökningenutfört tasatt omsom

undersökarestårUVvanligtsärskiltfallet närI förra är somsom
fyndfördel-normalt förekonserveringmaterialet föröverlämnas

undersök-utförtdåfrämstfallet gällerSenareningen. ett museum
Riksantikvarieämbetetsanlitainte skyldiganingen. Museerna är att

någon hartillsigkan vändakonserveringsinstitution utan annan som



SOU 1992137 Nuvarande ordning 81

kompetens konservera arkeologiskt material. inteDet ovanligtatt är
konserveringen då sker först efter fyndfördelningen.att I vissa sam-

manhang kan föremål lämnas in för konservering redan pågå-under
ende utgrävning.

Vid Riksantikvarieämbetets och Statens historiska institu-museers
tion för konservering RIK utförs konservering arkeologiska fyndav
bestående Övermetall, läder, glas, keramik och textil.trä, arbetetav
upprättas läggs till övriga handlingar fyndärendet.irapporten som

Flera ocksåutför konservering arkeologiskt material.museer av
Det dock bara Lundsär universitets historiska Kulturhisto-museum,
riska i Lund och Malmö har helt självförsörj-museet museer som en
ande konserveringsverksamhet.

Några utför konservering i viss utsträckning. Det kan dåmuseer
gälla någon eller några materialgrupper järn, och läder.träsom
Vanligast dockär saknar konserveringsresurser.att museerna egna

Alla arkeologiskt verksamma de förstnämnda låterutom tremuseer
alltså institution helt eller delvis utföra konserveringenannan av
arkeologiskt material. De institutioner då normalt anlitas föl-ärsom
jande Kulturarvet i Falun, Kulturhistoriska i Lund, Lundsmuseet
universitets historiska Malmö RIK, Stiftelsenmuseum, museer,
Föremålsvård i Kiruna, Stockholms universitets arkeologiska forsk-
ningslaboratorium, Vasamuseet och Stiftelsen Västsvensk Konserva-
torsateljé.

Den totala kostnaden år för konservering arkeologisktper mate-av
rial i landet svår beräkna.är En uppfattning storleksförhållan-att om
det kan erhållas på basis de siffror redovisats i Riksan-av som

Årtikvarieämbetets utredningsrapport Fynd 91. 1991 sammanlagtvar
30 i landet sysselsatta med arkeologisk konservering. Sammapersoner
år uppgick manårskostnaden på RIK till 430 000 kronor 468 000
kronor år 1992. Om denna siffra gälla för personalenäven vidantas
övriga konserveringsateljéer skulle den totala konserveringskostnaden
år 1991 kunna beräknas till 13 miljoner kronor vilketca motsvarar
omkring 15% årligaden totala undersökningskostnaden.av

I den uppskattade konserveringskostnaden ingår såväl nykonserve-
ring och omkonservering andra insatser i samlingsvården, olikasom
slags förberedelser, expertmedverkan, forskning och metodutveck-
ling. Dock täcker de tillgängliga inte behovet eftersom detresurserna
förekommer ackumulerande eftersläpningar i konserveringsverksam-
heten. För Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer upp-
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uppskattningsvisår 1991 tillgick eftersläpningmetallkonserveringens
manårs insatser.föremål 60700 000 ochbackar motsvarande 35ca

gäller främstdelEftersläpningarna konserveringensförsom
obalans iåren växandemetallföremål på underberor systemeten

fynd-museisidansfyndproduktion ochmellan undersökningssidans
arkeo-medförtmarkexploateringen harökandemottagning. Den att

uppskattatsomfattninglogiska idag bedrivs iundersökningar somen
l950-talet.slutettill inte gånger omfattningen itrettiomindre än av

undersökningarnasomhändertagandeSamtidigt förhar avresurserna
Riksantikva-minskande. Ifynd oförändrade ellervarit i settstort

efter det hänsyn91 beräknasrieämbetets Fyndutredningsrapport
12motsvaranderesurstillskotttagits rationaliseringartill vissa ett ca

nykonser-för behovetmiljoner kronor krävaseller 5 att avpersoner
elimineringetappvisvering, expertmedverkanomkonservering, samt

norrnalår.tillfredsställas undereftersläpningarna skall kunna ettav

Registrering, katalogisering och signering

meddelandeRiksantikvarieämbetetEfter fyndfördelningen skickar om
möjlig-också informerasbeslutet berörda länsmuseettill det omsom

heten överklaga beslutet.att
registre-SHMMOm tillfyndmaterialet fördelats änannat museum

innebärfrämmande samling. Detför s.k.det handläggaren attras av
fyndförteck-medundersökningsresultatetkort sammanfattningen av

inord-uppgiftmedning införs på förtryckt kortett museumomsom
arkeolo-registertopografiskai SHMs respektive KMKs övernas
myndig-itill aktenmeddelande härom läggsgiska samlingar. Ett

utför-ATA. När detarkivethetens Antikvarisk-topografiskaarkiv,
arkive-förtill ATAdelade går handlingarnafyndärendet expedieras

ring och fyndmaterialet tillsänds länsmuseet.
olikafleradokumenterasFynd fördelats till Sl-lMKMKsom

katalogiseras,registreras,åsätts inventarienummer,Fyndetsätt. ett
avbildas och gneras.

föremålen och derasbeskrivningVid katalogiseringen görs aven
föremålens antalfyndkontext. införs uppgifterbeskrivningenI om

teckningföremålenoch storleksmâtt. Avbildningen görs genomav
uppgifter skalloch fotografering. krav katalogensEtt stämmaär att

föremålen skallsamlingarna ochvad finns imedöverens attsom
kunna identifieras beskrivningen.genom
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Vidare slagsupprättas topografiska registerkort församma som
främmande samling. För vissa föremålskategorier förs dessutom ett
sakregister. En skrivs också för den tryckta accessionskatalogentext
Tillväxten, vilken i följer beskrivningen på topograñskadetstort sett
registerkortet. Fyndmaterialet ordnas i askar innehål-med etiketter
lande identitetsuppgifter.

Därefter signeras föremålen med landskapsförkortning och inven-
tarienummer. Fyndmaterialet tillförs SHMs respektive KMKzs maga-
sin och handlingarna med går till ATA för arkivering.rapporten

SHMMs registrering samtliga fynd inför fyndfördelning inne-av
bär det vid dessa finns centrala registeratt landets arkeo-övermuseer
logiska föremålssamlingar. En omläggning SHMMs register tillav
ADB pågår.

De regionala dokumenterar arkeologiskt eftermaterialmuseerna
olika principer och rutiner. Registreringen fynden antingen igörsav
samband med undersökningens rapportskrivning eller då fynden in-
kommit till Vanligtvis registrenär upplagda eftermuseet. accessions-

Flera kombinerar detta med topografiska registernummer. museer
och i några fall finns sakregister.

En del katalogiserar därtill föremålen verbal be-museer genom
skrivning. Avbildning teckning ocheller fotografering hör igenom
olika utsträckning till dokumentationen. fleral fall signeras före-
målen det inte ovanligt dettaär bara i samband medgörsattmen

för forskning och utställninguttag eller det inte alls.görs
Utvecklingen ADB-system för dokumentationen arkeologisktav av

material pågår vid många någraI fall tillämpas sådanamuseer. system
idag.

Den omtalade obalansen i mellan produktionen ochovan systemet
omhändertagandet undersökningarnas fynd skapar ocksåproblemav
för verksamhet med registrering, katalogisering och sig-museernas
nering fynden. I Riksantikvarieämbetets utredningsrapport Fyndav
91 anförs uppgifter eftersläpningar SHMzsi medstora verksamhetom
registrering, katalogisering och signering. Eftersläpningarna skall ses
också bakgrund de kraftigamot personalminskningarna. Mellanav
åren 198283 och 199091 minskade SHMs personal omkring 27med
årsarbetskrafter eller 37 anställda motsvarande 35%.

Det bör i sammanhanget SHM, central-noteras att attgenom vara
för alla fornfynd vilka enligt kulturminneslagen tillfallermuseum
det endaär istaten, landet har accession vilken intemuseum som en
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omständigheterberorsjälvtregleras utan-kan utanmuseet avsomav
beslutsområde.för museets

kosrnadsansvaretFördelningen av

kostnadsansvarigexploatörenangivna undantagi lagenMed vissa är
arbetsföretaget.motiverasundersökningför den arkeologiska avsom

RiksantikvarieämbetettillämpasundersökningstaxaDen avsom
förenadekostnadersamtligainkluderar i princip är5.3.1kap. som

konserveringvård,kostnaderna förundersökning dock intemed en
under-påträffades vidfornfynddefortsatt förvaringoch ensomav

inte helleromfattas vanligtviskostnadersökning. Dessa museernasav
undersökningstaxor.

offent-isamlingarnatillförsregelmässigtfornfyndenEftersom ett
länsmuseum,ellerhistoriskaStatensvanligenligt ettmuseermuseum,

fornminneslagårs1942införandetefterpraxis utvecklatshar avsom
fyndenoch förvaringvård, konserveringförföljdkostnaderna avatt

för detanslagetskermedel. Detallmänna överersätts museumav
erhållit fynden.fyndfördelningvidsom

efterfyndhanteringen skerförkostnadsansvaretFördelningen enav
acceptabeltpåfungerarlängre sätt.uppenbarligen intepraxis ettsom

undersökningssidanpåväxandemedFyndmängderna ökar resurser
minskar. Dettaellerkonstantapå mottagarsidanmedan ärresurserna

negativt lik-tillgängliggörandet fyndenochpåverkar bevarandet av
överhuvudtaget.resultatundersökningarnassom

undersökningsverksamhetenarkeologiska5.3 Den

exploaterings-undersökningararkeologiskaHuvuddelen alla ärav
Riksantikvarieämbetet,enligt praxisdessaundersökningar. För svarar

vissförekommerDärutöveroch kommunalalänsmuseer enmuseer.
medverksamhetendeltagande iUniversitetenskonsultverksamhet.

begränsad.hittills varit mycketharexploateringsundersökningar
expertuppgifter.flera olikainnefattarExploateringsundersökningar

förundersökning ocharkeologiskutredning, sär-särskildFörutom
rådmedbistårrapporteringmed åtföljandeskild undersökning man

kostnadsberäkningarförslag tilloch medutlåtanden olika slagoch av
ochbåde teknisktUtvecklingsarbete,undersökningar.presumtivaav



SOU 1992137 Nuvarande ordning 85

forskningsinriktat, andra viktigaär uppgifter liksom erfarenhetsåter-
föring olika nivåer.

År 1989 utfördes i landet omkring 830 arkeologiska exploaterings-
uppdrag till kostnad 90 miljoner kronor kulturutskottets be-en av ca
tänkande 199091 KrUl bilaga.

5.3.1 Den statliga uppdragsverksamheten

Enligt förordning SFS 1989922 med instruktion för Riksantikva-
rieämbetet och Statens historiska får myndigheten åta sig attmuseer
utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag myndig-
heter och enskilda. För uppdragsverksamheten får Riksantikvarie-
ämbetet ersättning motsvarande kostnaderna förta ut verksamheten.

Inom Riksantikvarieämbetet byrån för arkeologiska under-svarar
sökningar UV för den externfmansierade arkeologiska exploate-
ringsverksarnheten. UV ingår byrå i myndighetens fornmin-som en
nesavdelning.

Organisation

Under 1950-talet ökade markexploateringarna kraftigt i Sverige. Det
gällde bl.a. den omfattande tätortsutbyggnad då sin börjantogsom
liksom de vattenkraftutbyggnaderna istora Norrland. Exploatering-

skapade i sin efterfrågan arkeologiska undersökningartur iarna en
enlighet med den då gällande fornminneslagens bestämmelser. Ur-
sprungligen komplement tillett utgrävningsverksam-som museernas
het byggdes inom Riksantikvarieämbetet särskild undersök-upp en
ningsenhet.

UV bildades år 1964 omorganisation inom myndighetensgenom en
fornminnesavdelning och fick år utformning i anslut-tre senare en
ning till de grundprinciper gäller för statlig uppdragsverksam-som
het. Förutom huvudkontor Stockholmi inrättadesett regionala kontor
med för UVs uppdragsverksamhet inom respektiveansvar region.
Efter rad omorganisationer under 1970- och l980-talen komen UV

få den struktur byrån har idag.att
Organisationen huvudkontorutgörs i Stockholm UVett Hkav

och fyra regionkontor enheter UV Syd i Lund, UV Väst i Kungs-
backa, UV Mitt i Stockholm och UV Uppsala. Personalen uppgår till
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adrnini-och 70 hararkeologtjänsterhar117anställda187 varav
100-talDärtill kommer extra-tjänster.och tekniska ettstrativa

faltsäsongen.underanställda
biträ-byråchef ochledsverksamhetenövergripandeDen enenav

ekonomi-för främstharhuvudkontoretvidchefdande ansvarsom
Till24bestårhärPersonalenpersonalfrågor.och personer.av

färdigställerredaktion rapportercentralhörhuvudkontoret somen
publikationer.och andra

bedrivsregionkontorvid UVsverksamhetenarkeologiskaDen
respektiveleds vidDenfrån huvudkontoret.självständigtrelativt

biträdande chefer.regionchef och ellerkontor ett parenenav
länKristianstadsMalmöhus län,regionenidagomfattarSydUV

11anställdal6 äruppgår tillPersonalenBlekinge län.och varav
handläggare.

län,BohusochGöteborgslän,HallandsregionenomfattarUV Väst
anställdauppgår till 19Älvsborgs PersonalenVärmlands län.ochlän

handläggare.14 ärvarav
Söder-Östergötlands Gotlands län,län,regionenomfattarMittUV

län.Örebro Västmanlandslän ochStockholmslän,län,manlands
MittUVStockholm,MittUVpå kontor,fördeladEnheten är tre

Visby-kontoretvidVerksamhetenMitt Visby.UVochLinköping
uppdragsverksam-arkeologiskaordinariedenvid sidan avrymmer

labo-i formserviceverksamhetarkeometrisk ettvissheten aväven en
anställda104totaltuppgår tillPersonalenfosfatanalys.ratorium för

tillknutenpersonalenhalva ärUngefärhandläggare.67 ärvarav
Stockholm.ikontoret

län,Västmanlandslän,UppsalaregionenomfattarUppsalaUV
PersonalenVästernorrlands län.ochlänGävleborgslän,Kopparbergs

be-Vid kontorethandläggare.22uppgår 27 ärtill varavpersoner
pollenprover.ochmakro-analysmedockså verksamhetdrivs aven

Personal

handläggauppgiftmedarkeologerpersonal attdel UVs ärEn stor av
kvalificeradeller vidantikvarietjänstharHandläggarnaärenden. som

speciellaförfinnsDärutöverantikvarie.förstehandläggning som
ritare,tecknare,redaktör,laboratorieingenjör,ändamål ingenjör,

anställdadeNågrapersonalen.laboratoriebiträde ifotograf och av
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har utbildning i osteologi och till uppgift analyser skelett-göraatt av
material.

harUnder de åren UV nyanställt antal arkeologersenaste ett stort
till följd snabb ökning antalet ärenden. På kort tid har dess-av en av

antalet säsongsanställda fördubblats. Nyrekryteringenutom har varit
särskilt omfattande hos UV Mitt och UV Uppsala.

För anställas arbetsledare vid UVs undersökningar fordrasatt som
avlagd grundexamen högskolenivå med minst 60 i arkeologipoäng
eller medeltidsarkeologi, mångårig undersökningsvana och visad
förmåga till vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering. Den

extraanställs praktikantassistent under fältsäsongen skall hasom som
minst 60 i arkeologi. Kraven påpoäng akademisk skolning hänger

med undersökningsverksamhetens vetenskapliga förankring isamman
arkeologiämnet och med UVs inriktning kunskapsproduktion.

Dessa grundkrav UV beslutade år 1984 väl tillgodo-ärsom om
sedda bland de Mångaanställda. bedriver därtill doktorandstudier vid
universiteten vilket i möjligaste mån stöds ledningen. Vid varjeav
regionkontor finns också anställda har högre utbildning FL, FDsom
eller motsvarande och erfarenhet vad grundkraven för fältarbets-än
ledare stipulerar.

UVs internutbildning har den tiden riktats främst till fält-senaste
arbetsledarna. Förutom arkeologer de fylla viktigatt vara anses en
funktion företrädare för kulturmiljövården i sina kontakter medsom
uppdragsgivare och allmänhet. Utbildningen frågortar upp om po-
licy, kulturminneslagens tillämpning, teknik admi-ansvar, samtny
nistrativa regler och rutiner inom Riksantikvarieämbetet. Centralt
ordnas också intemutbildning i ADB och arbetsmiljö.

De säsongsanställda arkeologernas internutbildning fält-ges av
arbetsledarna vid respektive regionkontor. Ambitionen såär att snart

möjligt frigöra för utbildning densom resurser motsvararen som
fältarbetsledama får.som

Regionkontoren ordnar också själva utbildning för sin fasta perso-
nal. Exempelvis har de anställda vid UV Väst utbildats i ADB, och
UV Mitt har i samarbete med kulturgeografiska institutionen i
Stockholm ordnat kurser i historisk kulturlandskapsanalys. Därutöver
deltar regionkontorens personal regelbundet i kurser ochexterna
seminarier olika slag. För levande diskussion målsättningav en om
och metod kring ärendena det viktigt arkeologerna självaattanses
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vetenskaplig kvalitethögsådebattenarkeologiskaföljer den att en
kanundersökningarna garanteras.

genomgåendepersonalUVshos ärkompetensenpersonligaDen
vetenskapligaiaktivitetpersonalensmedtillsammansDettahög.

fråga loka-ibetydandeorganisationensochsammanhang omresurser
institutionellockså högharUVutrustningoch tekniskler gör att en

kompetens.

undersökningstaxaochEkonomi

grad kon-i högexploateringsundersökningar ärmedVerksamheten
berorvarieratidvisundersökningsvolymenjunkturberoende. Att

endastgenomförsaktuella ochblirundersökningarpåfrämst att stora
skaparochkostnadsomsättningenpåverkarFluktuationernaår.vissa

svårigheterhaftharUV attlågkonjunkturer.respektive storahög-
fonderatillåtitshittills intedåkonjunkturernamellanreglera man

konjunkturernaöverbryggakunnatheller harInte ge-manpengar.
lågkonjunkturkommandetillmedarbetet rapporternaatt sparanom

Denslut.fältarbetetseftertidfärdig kortmåstedå rapport varaen
region-mellanomfördelningariliggermöjligheten göraenda att

alladrabbarlågkonjunktur inteförutsättningunderkontoren att enav
betydelsedirektharKonjunkturproblemetsamtidigt.regionkontor

varselmed kortförberedskaphålla hög attmöjlighetenför att en
undersökningar.sigkunna även storata an

årsom-frånexpanderatverksamhetår UVsharUnder ensenare
omfattandefältarbetstidochkronorpå 27 miljonersättning en

miljoner65omsättningår 1986 tillarkeologtimmar61 500 caaven
1990.årarkeologtimmar000104fältarbetstidochkronor omen

kronormiljonertill 74omsättningenökadeVerksamhetsåret 1991
arkeologtimmar.000till l0luppgickfältarbetstidenoch

verksamhetenutförs198384budgetåretmedFrån och genom
Verk-uppdragsmodellen.enligtIOOO-kronorsanslagredovisning mot

innebärDetkostnadstäckning.full attmedskall bedrivassamheten
inkluderari principUV tillämpar samt-undersökningstaxaden som

dockgällerundersökning. Detmedförenadekostnaderliga är ensom
ochkonserveringvård,förkostnadernatidigareinte nämntssom

undersökning.påträffas vidfynddeförvaringfortsatt ensomav
medel.allmännapraxisenligtkostnaderDessa ersätts av
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Betalningsvillkoren 30för undersökning utförtUV ären som
dagar plus dröjsmålsränta i förekommande fall. Eventuella delbetal-
ningar fakturor beroende på uppdragsgivare.görsav upp

Nuvarande taxekonstruktion har utarbetats Riksrevisionsverketav
RRV i samarbete med Riksantikvarieämbetet åroch presenterades
1979 RRV dnr 19771250. uppnåTaxekonstruktionen attavser en
god kostnadsanpassning projekt på administrativt enkelt sätt.ettper

samrådVid och underhandskontakter mellan UV och Riksrevisions-
verket har diskussioner ändamålsenlighetensedan förts taxansom av
konstruktion och vilka kostnader skall ingå i taxeunderlaget.om som

Mot den bakgrunden gjorde Riksrevisionsverket översynen av
UVs taxekonstruktion och kalkylunderlag uppdragsverksam-samt av
hetens redovisning vilket presenterades i år 1988promemoriaen
RRV dnr 1987223. Följande redogörelse för konstruktiontaxans
bygger på nämnda påpromemoria uppgifter HUR-utred-samt som
ningen erhållit UV.av

Taxans konstruktion kan brytas ned under rubrikerna direkt tim-
lönekostnad, påläggsberäkning,bas för påläggskomponenter och
direkt debiterbara kostnader.

Direkt rimlönekostnad DL framräknas direkt timlön inklu-som
sive och semesterlönetilläggskostnad dividerat medsemester- när-
varotiden l 600 timmar inom två lönekategorier. Dessanumera
kategorier fast anställda antikvarier ochär säsongsanställda. I RRVs
ursprungliga frånförslag år 1979 antalet lönekategorier fyra.var

För kunna bestämma det påläggetprocentuella för indirektaatt
löner Pluv påläggetoch för övriga kostnader Pö framräknas en
bas för påläggsberákning prognosticerat antal gräv-att ettgenom
timmar multipliceras med direkt timlön. I de flesta fall ligger avtal
med markexploatörer till grund för antaletöver gräv-prognoserna
timmar.

Taxan består sedan följande påläggskomponenterav

Lönekostnadspålägg lkp läggs basen för påläggsberäk-som
ning. Från och med l juli 1992 lkp 42.5%.utgör
Pålägg för rapportlöner Prap endast lönekostnad isom avser
samband med rapportarbete. I RRVs ursprungliga förslag från år
1979 fastställdes pålägget till 50% för förhistoriska utgrävningar
och 100% för medeltidsutgrävningar. Numera tillämpar UV
vanligtvis 100% rapportpålägg för båda undersökningstypema.
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medförarbetenanvänds vid vissaprocentpåslagetDet lägre som
omfattandemindre rapport.en

förbasenPluv läggsUVlöner inomPålägg för indirekta
för UVskostnadernaPålägget skall täckapåläggsberäkning. egen

utbildning,sektionsmöten,förberedelser,allmännaadministration,
sådana kost-dvs.fackligt arbete,information,metodkonferenser,

projekt.enskilthänföras tillkannader inte ettsom
andeldenfrarnräknaskostnader PöPålägg4. för övriga attgenom

och ställs iberäknasUVskall belastakostnaderde övriga somav
beräk-på dettapåläggsberäkning. Detför sätttill basenrelation

centralaandelför UVskostnadernapålägget skall täckanade av
renhållning, städ-städning,telefon,administrationskostnader,

ochsjukvårdskostnaderbränsle, lyse,el,material, hyra, vatten,
återfaktuerbara expenser.

till UVRiksantikvarieämbetetvidkostnaderövrigaFördelning av
RRVsföreslogs ide principerhuvudsak enligtsker i taxe-som

1979.översyn
fr.0.m.beräknaslönekategoriernatvåför detimmeTaxan per

1,42.51,42.5 Prapl,42.5ekvationen DL1992-07-01 enligt ++ xx
737rapportpålägg timtaxan100 procentigtMed ärPluv Pö. ett+

säsongsanställda.föroch 561 kronorantikvarierför anställdakronor
inklusivesåledes 5.848 kronori fält kostarantikvariedag rapport-En

arbete.
grävvolymenberoendepåläggsberäkningförEftersom basen är av

vidvarierarpåläggsprocenten äventaxekonstruktioneninnebär att
kostnader.indirektaoförändrade

tjänsterför vissa köptakostnader utläggdebiterbaraDirekt avser
ingår fotokostnader,Häruppdragsgivarna.direktdebiterasm.m. som

maskiner,inhyrdagrovarbetskraft,förkostnaderanalyskostnader,
inköptsför viss utrustningkostnadertraktamenten samt somresor,

debiterasUppdragsgivarnaräkning.projektetsför aktuellaenbart det
schablon-Prisettryckkostnadenvidare särskilt för sättsrapporten.av

uppskattassidantalmarknadsmässiga grunder. Rapportenspåmässigt
aktuella projektet.i detfyndmängdenmed ledningUV bl.a. avav

budgetårnås förskallkostnadstäckning kunnamålet fullFör ettatt
volymförutsätt-stabilamycketRiksrevisionsverket bl.a.enligtkrävs

problemEttverksamhet.Så inte fallet med UVsochningar. ärvar
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med det faktumär grävvolymen och därmed taxenivåntaxan att
varierar kraftigt åren.mellan RRV föreslog UV i taxeutjämnandeatt
syfte borde få använda sig balanserade medel så kundeatt taxanav
hållas oförändrad under period år oberoende änd-t.ex. treen av av
rade grävvolymer. Nackdelen med sådan konstruktion är atten sam-
bandet mellan avgifter och prestationer minskar vilket denär emot
statliga avgiftsbeläggningens grundprincip. Riksrevisionsverket mena-
de dock fördelarna med taxeutjämning treårsperiodatt överen en

nackdelarna.uppväger UV tillämpar idag taxeutjämning.
Riksrevisionsverket konstaterade också de indirekta kostnaderatt

belastar UVs höga jämfört med andra myndigheter.taxasom var
Riksrevisionsverket har i tidigare skrivelser 1983-04-21 påpekat att
påläggen ökat kraftig, och trenden tydde på förskjutningatt en av
UV-personalens verksamhet från direkt debiterbart fältarbete till
indirekt verksamhet främst i form administration vid UV.av

I 1988 års promemoria uppmärksammade Riksrevisionsverket även
problemet med UVs rapportering. Därvid berördes dels eftersläp-
ningen ofärdiga och dels sambandet mellan de kostnaderrapporterav

rapportarbetet kräver och de medel inbetalt.avnämarnasom som
ÖversiktligEnligt UVs uppfattning resultatredovisning och verk-

samhetsplanering för 199091-199293. Byrån för arkeologiska
undersökningar, FUV har den kostnadsutvecklingen, uttryckt iegna

och dess justeringar, varit negativ i relationtaxan till verksamhetens
verkliga behov inte minst det gällernär utveckling och förnyelse.
Detta har berott det statliga direktivet tak för taxehöjningettom
vilket relateras till basbeloppet. En effekt detta har dock varit attav
andra arkeologiska enheter ökat sina kostnader och därmed förlorat
något sin konkurrenskraft i kostnadshänseende.av

Den 1 juli 1990 fick UV myndighetskod vilket innebäregen att
byrån själv för alla ekonomiska utomtransaktioner löne-ansvarar

SLÖRutbetalningar via hanteras Riksantikvarieämbetetssom av
administrativa avdelning. Som följd detta har antalet arbets-en av
uppgifter ökat för byråns ekonomigrupp. UV inrättade därför år
1991 ekonomtjänst med för den ekonomiska redovis-en ny ansvar
ningen.

Samtidigt UV i bruk ADB-baserat redovisningssystemtog ett och
året därpå fakturahanteringssystem vilka bådaett utvecklats av
Kammarkollegiets redovisningscentral. Sedan tidigare finns vid UV

tidredovisningssystem ytterligareett utvecklats för underlättasom att
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198990budgetåretmedFrån ochtaxeuppföljning.regionkontorens
bokföringsförord-enligtbokslutgångenför förstahar UV upprättat

ningen.

Verksamhet

år 1989tilluppdragsfrekvensenökadedecennietUnder förra toppen
000 arkeo-114fältarbetstidmed430 uppdragdå utfördeUV omen

Årnedgång.i vissuppgången förbyttsDärefter harlogtimmar. en
000101fältarbetstidmeduppdrag3571991 utförde UV omen

antikva-beståendeuppdrag34 övrigaHärtill komarkeologtimmar. av
fosfatkarteringarspecialinventeringar,kontroller,riska m.m.

förunder-152särskilda utredningar,llluppdragenAv de 357 var
totaladetandelUVsundersökningar.94 särskildaochsökningar av
50%år omkringvarithar underuppdragarkeologiskaantalet senare

Riksantikva-innebär70%. Detkostnadsvärdettotalaoch det attcaav
undersök-omfattandelandetsbedriverUVrieämbetet mestgenom

ningsverksamhet.
Mittsoch UVUppsalaUVidagdominerasUppdragsvolymen av

År svarade1991linköpingskontoret.följtstockholmskontor upp-av
mindrenågotför änstockholmskontoretoch45%försalakontoret ca

Är volymerna1992 kommerfålttimmar.antal30% totalaUVsav
bl.a.berorför dessa kontorDominansenomvända.bli desannolikt att

koncentreradeheltnärvarandeför äruppdragen nästande storaatt
utbyggnadenomfattandedenminstmälarlandskapen intetill avgenom

infrastrukturen.
kommunalastatliga,fördelninguppdragsgivarnasdet gällerNär

sittiarkeologiutredningenpresenteradeexploatöreroch privata
innebarför UVsiffrorSOU 198513 statenbetänkande attsom

medanundersökningskostnademahälftenstod förgenomsnittligen av
fjärdedelför omkringstoduppdragsgivareoch privatakommunala en

uppdrags-blandsåledesdomineradeoffentliga sektornDenvar.
kommu-bekostadesmånga undersökningarRelativtgivarna. avsom

i den kommu-utgjorde ledochförundersökningskaraktärhade ettner
gälldeenskildabekostadesUndersökningarnala planeringen. avsom

avseendeexploateringaroch dyrai allmänhet t.ex.däremot större
Förstadskärnor.iindustriområden och kontorutbyggnad museer-av

bristbild bl.a.entydigfram tillinte kommakunde utredning avenna
uppgifter.
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En högst påtaglig medutveckling år verksamhetenunder isenare
exploateringsundersökningar ökande särskilddet antalet beslutär om
utredning. kulturmiljövårdensUtvecklingen hänger medsamman
starkare integrering i samhällsplaneringen och den fysiska plane-
ringen och med införandet bestämmelsen isärskild utredningav om
2 kap. §ll kulturminneslagen. Särskilt tydligt har detta gjort sig
gällande i Mellansverige. UV Mitts uppdrag består till 40%östra ca

särskilda utredningar.av
För de krav utredningsinstitutet ställer har bildatUVmötaatt som
särskild utredningsgrupp med placering vid Mitt. GruppenUVen

består arkeologer erfarenhetmed bred och olika formerav av
specialkompetens. ingårI arbetet aktiv marknadsföring tjänsteren av
riktad såvältill privata statliga och kommunala exploatörer.som
Satsningen på utredningsverksamheten konsekvent med UVsär ny-
ligen formulerade uppgift, nämligen vid sidan de arkeologiskaatt av
undersökningarna bedriva konsultverksamhet uppdragsbasis.

En faktor påverkar både organisation verk-UVs ochannan som
samhet relationen till länsmuseernas och vissa kommunalaär museets
undersökningsverksamhet. UV förutsätts övergripandeha ett ansvar
för arkeologiska undersökningar skall kunna genomföras helaatt över
landet. Museerna har dock själva bestämt de velat byggaom upp

sådanför verksamhet och vilkeni utsträckning de önskatresurser an-
för undersökningarna. Beroende mycket skiftandesvara museernas

i verksamheten har hänvisats bådeUV till kvalitativtengagemang att
och kvantitativt fylla luckor i undersökningsverksamheten tillellerut

helt dra sig tillbaka från områden där bestämt sig föratt ett museum
för exploateringsundersökningama.att ensamt ansvara

deI län där UV och länsmuseet delat uppdragen har uppdel-
ningen tidigare reglerats skrivna Innehålletavtal. i dessa hargenom
varierat. Uppdelningen kunde geografisk i Halland därt.ex.vara som
länsmuseet skulle undersökningar i södra delen och igöra UV Väst

I andra fall den baserad på länsmuseet åtog sig deattnorra. var
mindre omfångsrika undersökningarna, i allmänhet inom museets
närområde, medan UV hand de övriga. några förbehöllI läntog om
sig länsmuseet möjligheten sådanaundersöka objekt hadeatt som
direkt betydelse för forskning. Motiveringarna för demuseets egen
olika handlingsvägarna har skiftat från fall till fall. Avtalen har dock
inte hindrat UV efter samråd tillfälligtvis åtagit sig undersök-att
ningar inom länsmuseemas ansvarsområden.
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gamla har löptdeingåtts ochavtalår har ingaUnder ut.nyasenare
ofta efterundersökningarnauppdelningFortfarande dockgörs aven

regio-samverkan medOlika formeröverenskommelser.tidigare av
härför.grundenlänsstyrelseroch ärnens museer

mycketvarandraflera avseendenemellertid iUVs regioner är
desammaintefornlämningsstruktureroch ärolika. Landskapstyper

förhåll-rådandetillanpassningfrån Som följdregion till region. av
metoderolikadelvissinsemellanutvecklatanden har regionkontoren

boplatsundersök-småskaligaoftaverksamheten. Deoch rutiner för
exempelvis skarptkontrasterarBohusläns brutnaningarna i terräng
skånska fullåkers-i denundersökningarnaytavtäckandedemot stora

erfarenheterochkunskaperspeciellaBåda fallen förutsätterbygden.
tillvägagångssätt.mån rationelltför i möjligasteett

gäller exploate-vadregionernaockså mellanfinns skillnaderDet
arkeologiska enheter.till andrarelationringstryck UV-enhetensoch

ställ-starkaUV Mittsorsaker tillbidragandeBåda faktorerdessa är
undersökningsverksam-organisationenning inom såväl den somegna

heten i sin helhet.
antalminskatföljdnedgång medekonomiskI tider allmän ettavav

ochexploateringsverksamhetenpå hållandraarkeologiska uppdrag är
iomfattanderelativtfortfarandeundersökningsverksamhetendärmed

ocksåsigfall detLinköpings-ornrådet. fleraI rörMälardalen och om
fördelaktiga förallmäntundersökningar ärsett enstora merasom

oftasmå uppdragverksamhetlångsiktigaarkeologisk enhets än som
och inteadministreradekostar lika mycket att sammastora gersom

stabilitet.
undersökningsverk-samtidigtMittI regionen för UV är museernas

ochGotlands länregioner. Imed övrigajämförtsamhet relativt liten
exploaterings-utföralän UV MittSödermanlands är attensamt om

konsultverksamhetenskildaregi. Denundersökningar i somegen
undersökningaranförtrottsnågot fallbara ifinns i regionen har egna

regionenexploateringstrycket imedLänsstyrelsen. Tillsammansav
för UV Mittsbetingelserskapathar dessa omständigheter gynnsamma

tillväxt.verksamhet ochoch UV Uppsalasäven
ienheterarkeologiskatill andrarelationVad beträffar UVs

finnsdetdock uppmärksammasbörundersökningsverksamheten att
varje UV-region. Ii respektivekonkurrenssituationpotentiellen

Älvsborgsmån länvisslän båda ovannämnda i ärde samtutom
viddetuppdragsverksamhetbedrivaUV inte görutanattensamt om
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sidan andra arkeologiska enheter. Att det råderinte öppenav
konkurrens uppdragen påberor tidigare läns-nämntsom attsom
styrelsen ofta på basis överenskommelser och med hänsyn tillav re-

kompetens fördelar uppdragen mellan UV ochsurser, m.m. museerna
samtidigt håller enskilda arkeologiföretag utanför under-som man
sökningsverksamheten. Bara i verksamheten med särskilda utred-
ningar och enskilda företag tillåts deltanär konkurrensenär öppen.

Vid sidan länsmuseerna UV-enheterna samrådspartär medom
servicefunktion till länsstyrelserna. Det dågäller särskilt de län däri
UV helt eller delvis för exploateringsundersökningarna. Dennasvarar
samverkan kan ske i olika former expertutlåtandent.ex. genom av
skilda slag, besvarande remisser och deltagande i länsantikvarie-av
föredragningar och andra vid Länsstyrelsen.möten Verksamheten har
naturligtvis betydelse för UVs roll i kulturmiljövårdenstor inte
minst det gäller planeranär inför kommande uppdrag. Eftersomatt
länsstyrelserna inte förfogar medel för ändamåletöver och UV inte
har särskilda anslag för detta har följden blivit servicefunktionenatt
belastar indirekta kostnader. Omkring årsverken10taxans lägger UV
ned på service länsstyrelserna.

l sin övergripande planering Verksamhetsplan, byrån för arkeo-
logiska undersökningar, Fuv, 199091-199495 inför 1990-talet har
UV uttryckt nödvändigheten Verksamhetsmål,att anta ett nytt näm-av
ligen producera kunskap. Under många åratt efter tillblivelsen be-
traktades UVs uppgift i hög grad service för samhälls-som en
planeringen. Serviceföretagets enda produkt den standardi-var
serade baserad på kvalitativ objektivitetrapporten i dokumentationen.
Den vetenskaps- och företagssyn serviceföretagetsom represente-
rade idag inte längre hållbar måste förnyas och moder-anses utan
niseras. Detta skall ske på inre verksamhetsbehov ochett ettsom svar

vetenskapligt arkeologiskt kravett inte reaktion på omvärldenssom
offensiva krav. Behovet arkeologiskär helhetssyn och kravet ären att
data skall omvandlas till kunskap. I denna helhetssyn har tidigarede

staplande uppgifter ingenrapporternas plats. Rapporternas funk-av
tion de i högre grad skall tjänaatt ingångar tillanses käll-vara som
materialet i sin helhet och inte i första hand till de borttagna fom-
lämningamaanläggningarna.

Som led i omformningen UVett till kunskapsföretag harettav
beslut tagits denersätta standardiseradeatt med polari-rapporten en
serad uppdelning mellan teknisk och kunskaps-resultat-rapport
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ochuppdragsgivareformOmvärlden iframställning.inriktad av
Förtillgängliga.resultatfåpålegitima kravhaallmänhet attanses

dokumentationstriktochregelrättuppfattaskulturmiljövårdens del en
vadredovisakraventillräcklig,fulltvisserligen att sommensom
framtvingarresultatuppfattaskall kunnaockså allmänheten ensom

redovisning.skriftligaverksamhetensförändring även av
kunskapsföretagtillUVomformningenbetydelse förAv stor av
tillkommitprojektforskningtillmöjlighetenden genomär somnya

FoU-verksamhetensektorsforskningsmedel.Riksantikvarieämbetets
5.4.5.3.5 ochkap.behandlas inärmare

oavslutademängdendenför UVsärskilt bekymmer ärEtt stora
harrapportskuldenden s.k.medProblemetundersökningsrapporter.

Riks-arbeteinternaRiksantikvarieämbetetssåväl ibehandlats avsom
fyndhan-Riksantikvarieämbetetsmedsambandrevisionsverket. I

ofärdigaantaletberäknadesFynd 9lår 1991teringsutredning rap-
tillorsak700. Enuppgå tillundersökningarfrån äldre caporter

periodviskombinationutredningenmenadeeftersläpningen avenvara
svårighetenuppdrag ochantalmedexploateringstryckstarkt stortett

efter depersonalstyrkasnabbttillräckligt permanentatt anpassa en
nödvändigtansåg detUtredningenuppdragsvolymerna.fluktuerande

skalleftersläpningentill hurförslagmedplanutformarUVatt en
rapportering inrättas.snabbareförochelimineras systematt ett

Riksrevi-irapportproblemetuppmärksammadesSom nämnts ovan
UVsangåendeår 1988 översynpromemoriasionsverkets aven

Riksrevisions-redovisning.ochkalkylunderlagtaxekonstruktion,
Riks-till30-92-1020RRV dnrskrivelseidärefterverket har

för-medsambandiproblemettillåterkommitantikvarieämbetet
konstaterarRiksrevisionsverket attbokslutsgranskning.beredande

avslutadefterfaktureringmedsambandår UV iharunder senare
åter-förschablonkostnadberäknadföravsättninggjortutgrävning

reserveringsådannågonår harTidigarerapportskrivning.stående
kännedomtillRiksrevisionsverketkommitEfter vadinte gjorts. som

färdig-intevilkaförprojektmycket antalfinns rapporterstortett
formellt avslutats.inte hellerhar därförställts. Projekten

idelas inprojektenkanRiksrevisionsverketEnligt tre grupper,
19821962 och1962, mellanårföre samtnämligen utgrävningar

från 1982projektbarafrån år 1982. Detutgrävningar är nusom
för vilkaoch000 projektlprojektredovisning caifinns inlagda en

förstorlekReservensrapportskrivning finnsför avsatt.reserven
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olika projekt varierar kraftigt i mångaoch kan fall bedömas som
otillräcklig. Den åretunder totalt utfördelade reserveringen olika
projekt uppgår till 14.9 miljoner kronor

Riksrevisionsverket rekommenderar Riksantikvarieämbetetatt
undersöker vilka möjligheter finns besluta enkelt ochatt ettsom om
kostnadseffektivt avslutande mängden gamla projekt vilka idagav av
saknar finansiering, det vid varje bokslutstillfälle måstesamt att
finnas bedömd kostnad föravsatten reserv motsom svarar en
rapportskrivning. Vidare rekommenderar Riksrevisionsverket att
Riksantikvarieämbetets ledning fastställer policy för vilka doku-en
mentations- och rapporteringskrav skall gälla för framtidadensom
verksamheten. Väsentligt UV kan uppnå balansär mellanatt utgräv-
ningsverksamhet och efterföljande avrapporteringsarbete.

UV har dock lagt ned betydande arbete försöka fåett att
kontroll mängden oavslutadeöver projekt vilket Riksrevisionsverket
särskilt vill framhålla. UV PM beskriverupprättaattavser en som

Återståendesituationen förslag till åtgärdsplan. arbete bedömersamt
UV inte kunna åtgärdas inom tidsramen för 199192 års bokslut.

I därpå följande granskning Riksantikvarie-överrapporten av
ämbetets och Statens historiska årsbokslut 199192 anförmuseers
Riksrevisionsverket RRV dnr 30-92-2110 i särskild rapporten
avseende UV mycket allvarliga synpunkter den ekonomiska
redovisningen och bokslutet. Riksrevisionsverket framhåller att man
inte kan verifiera värdet vissa balansposter utifrån UV upprättatav av
bokslut inklusive bilagor och specifikationer och utifrån Riksrevi-av
sionsverket utförd möjlig granskning. Därmed kan, Riksrevi-som
sionsverket vidare framhåller, inte heller verksamhetens ekonomiska
resultat enligt upprättad resultaträkning verifieras.

5.3.2 Länsmuseer och kommunala museer

Länsmuseema ingår inte i den statliga organisationen stiftelserärutan
i vilka landsting, kommun och ibland tidigare huvudman, ofta en
kulturhistorisk förening, ingår bland stiftarna. För det kulturmiljö-
vårdande arbetet uppbär länsmuseerna statsbidrag. Tillsammans med
Länsstyrelsen bildar länsmuseet kulturrniljövårdens regionala orga-
msation.
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aktualiseradesår 1976omorganiseradeskulturmiljövårdenNär
till läns-undersökningsverksamhetendecentraliserafrågan attom

vissablevUtvecklingenkommunalavissa attoch museer.museerna
minskadeandramedanverksamhetsinbyggdebehöll eller utmuseer

år harUnderverksamhet.avvecklade sineller museernassenare
regi ökat. Iundersökningsverksamhet ibedrivaintresse enegenattav

91FyndfyndhanteringsutredningRiksantikvarieämbetetsförenkät
uppdrags-avsåg fortsättade3017år 1991 attmuseeravuppgav

10medanomfattningendå varandeverksamheten i den svara-museer
fall harI fleraverksamheten.ökade skulle kommade manattatt

behållanödvändig förundersökningsverksamhet är attattansett en
fältet.arkeologiskainom detoch utveckla kompetensen

Södermanlandsfornsal,Gotlandsidag baradetlänsmuseemaAv är
arkeologiskbedriverinteUpplandsmuseetochläns sommuseum

Örebro länsochVärmlandsuppdragssverksamhet. museummuseum
arkeo-medKommunalasådan.påbörjathelt nyligenhar museeren

KulturhistoriskaMalmöbl.a.uppdragssverksamhetlogisk är museer,
stads-StockholmsarkeologiskaGöteborgsi Lund, museum,museet

ioch SilvermuseetSkellefteåSigtuna museummuseum,museum,
Arjeplog.

förekommandeiundersökningsverksamheten ärarkeologiskaDen
kulturmiljövårdföravdelningunder länsmuseetsorganiseradfall som

ochbyggnads-anställda. Förutomantikvarierl-4vanligtvis har
ochfornminnesärendenavdelningenhandläggerkyrkoärenden

undersök-arkeologiskadeundersökningar. Förarkeologiskaplanerar
uppdragsfinansieradsärskildflertaletningarna har perso-museer en

l-6det sigtillsvidareanställd. Vanligtvis rörnal är personer.omsom
läns-det fallIfältsäsongen.extraanställda underDärtill kommer

uppdragenutförspersonaluppdragsfinansieradharinte avmuseet en
personal förextraanställersåellertjänstemänk-avdelningens man

uppdragprojekt.enskilda
omfattandeför denMalmöAv mestmuseermuseerna svarar

stadsanti-organiserasundersökningsverksamheten. Denna museetsav
22omfattarpersonalenuppdragsfinansieradeavdelning. Denkvariska

ochchefstjänster2kommerDärtilltillsvidareanställda fältarkeologer.
anställerfältsäsongenspecialuppgifter. Förför museet ett1 tjänst

40-tal arkeologer.
Även personalengällerundersökningsverksamhetför attmuseernas

I fleramedeltidsarkeologi.arkeologi elleruniversitetsutbildning ihar
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fall finns bland de anställda de bedriver doktorandutbildning isom
någon ämnesinriktningarna. Grundkravet på kompetens ställs dockav
i allmänhet inte lika högt hos UV. Det inte ovanligt deär t.ex. attsom
arkeologer anställs har lägre 60 utbildning i enderaän poängssom
ämnesinriktning. Vad gäller högre akademisk i arkeologiexamen
FL, FD eller motsvarande saknar alla den kompe-nästan museer

i sin uppdragsverksamhet.tensen
Konjunktursvängningar påverkar också Med sin ofta be-museerna.

gränsade personal har små möjligheter hålla högattmuseerna en
beredskap för med kort varsel kunna sig undersök-att ta storaan
ningar. För dessa fordras också bred kompetens svårkanen som vara

upprätthålla.att
Omfattningen undersökningsverksamhet visser-ärav museernas

ligen ungefär lika UVs räknatsammantaget i antal uppdragstor som
tidsperiod, intäkterna betydligt lägre.är En sammanställningper men

Riksantikvarieämbetet gjorde år 1990 i remissvar till riks-som ett
dagens kulturutskott l990l9lzKrUll, bilaga visar årenunderatt
1988-89 utförde totalt 732 uppdrag 47 miljoner kronormuseerna

760 för UV 101 miljoner kronormot . På museisidan denvar
genomsnittliga intäkten uppdrag 64 000 kronor medan UVsper upp-
drag i snitt inbringade 132 000 kronor.

Skillnaden hänger dels med uppdragens storlek och delssamman
med taxesättningen. Museernas uppdrag vad såväl utred-är avser
ningar undersökningar i allmänhet relativt små. Undantag finnssom
särskilt i de områden där hand huvuddelenmuseet tar om av upp-
dragen. Vid finns därtill olika principer och ambitioner imuseerna
fråga total eller partiell kostnadstäckning. Principen fullom om
kostnadstäckning har i flera fall inte uppnåtts. Subventionering av
undersökningarna förekommer. Vanligen sker detta vissaattgenom
indirekta kostnader, lokalkostnader, exkluderas frånt.ex. Dettaxan.
betyder uppdragsverksamhet inteatt alltid i full utsträck-museernas
ning bär sina kostnader.egna

Flera länsmuseer för all uppdragsverksamhet iansvarar ensamma
länet. Så fallet i Jönköpingsär län, Kronobergs län, Kalmar län,
Skaraborgs län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.
Därtill det kommunala för alla exploaterings-ansvarar museet
undersökningar i Malmö, Göteborg och i månviss Stockholm. Upp-
dragsfrekvensen varierar naturligtvis i tid och Det inteärrum.
ovanligt utför färreatt lOän uppdrag år.museerna per



1992137SOUordningNuvarande100

vissaochfyller länsmuseernauppdragsverksamhetenVid sidan av
läns-förremissinstansfunktionviktigkommunala sommuseer en
i för-kulturmiljövårdsfrågor. Dennaioch kommunernastyrelserna

framförfördelansvarsuppgiftregleradeordningar enmuseernager
tidigtdet gällerenheterarkeologiska ettoch andra när attUV

och planeraexploateringarkommandesiginformerastadium om
målmedvetetMalmöExempelvis hareventuella uppdrag. museer

underlättasyfteundersökningsverksamhet isinbyggt att sam-upp
exploate-kommunensarbetet ocharkeologiskamellan detordningen

planeringsarbetetiintegreradArkeologinringsverksamhet. är genom
ochexploateringsgruppingår i kommunensantikvarie1eatt en
harHärigenomfastställd.planredan innanplaneringen ärdeltar i en

kännedomenutifrånplaneringenpåverkaockså möjlighet omattman
i kommunen.fornlämningsstrukturen

under-slutförasedansak ochfornlämningarAtt är attgräva ut en
interapportsituationenFör ärsökningarna museernaen annan.

periodenförgjordesgenomgångför UV. Imycket bättre än somen
konstaterades1987-02-06PMRiksantikvarieämbetet att1980-84 av

in-192hade baraundersökningaringångna880 rapportertotalt
dockRapporteftersläpningenRiksantikvarieämbetet.tillkommit var

godmycketfall fannsvissaIallaomfattande vidlikainte enmuseer.
falli andramedanochundersökningarbalans mellan rapporter

eftersläpningar.meddrogs storamuseerna

Universiteten5.3.3

Derasorganisation.kulturmiljövårdensingår iinteUniversiteten upp-
forskar-ochgrundutbildningförgift sammanhangeti är att ansvara

vetenskapligbedrivaarkeologiämnenafrämstutbildning i attsamt
forskning.

Lund,iuniversitetenvidfinnsför arkeologiInstitutioner
finns dessutomUmeå. LundIUppsala ochStockholm,Göteborg,

Så-medeltidsarkeologi.forskarutbildning iprofessor ochlandets enda
medeltidsarkeologiskadenförhistorisk-arkeologiskadenväl som

historiskauniversitetsLundsmedintegreradhärverksamheten är
vissbedrivsnågra högskolorytterligareLUHM. Vid enmuseum

arkeologi.kursverksamhet i
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Grundutbildning i förhistorisk arkeologi omfattar normalt tre
ZO-poängskurser vardera termins studier, vilket tillsammansom en

60 årl l2poäng med möjlighet till kurs ytterligareger en om
20 Vidpoäng, uppsalainstitutionen och stockholmsinstitutionen har
den ordinarie grundutbildningen lagts tvåi och omfattar härstegupp
40+4O ellerpoäng maximalt fyra terminers studier år.2 För
kandidatexamen fordras 120 år,3 vilketpoäng innebär studiernaatt
i arkeologi måste kompletteras med andra omfattandeämnen minst
40 poäng.

Arkeologi ingår i högskolornas kulturvetarlinjeäven och omfattar
där nonnalt 40 linjenspoäng maximala 160 år4 inklusivepoängav

avslutande tillämpningskurs.en
Forskarutbildning i arkeologi förutsätter kandidatexamen med

60 ipoäng Utbildningenämnet. leder till doktorsexamen 160 poäng.
En i forskarutbildningenetapp minst två års heltidsstudierom
80 poäng kan avslutas med licentiatexamen. Examensformerna
skiljer sig främst frågai det skriftliga arbetet i förra falletom som

100 och i falletpoäng 20motsvarar poäng.senare
En vanlig utbildning bland yrkesverksamma arkeologer uni-är ett

versitetsstudium år3 studierna i arkeologi l ellerutgörom ca varav
l l2 år. Av landets uppskattningsvis 275 fältarkeologer med fastca
anställning i undersökningsverksamheten torde inte fler 20-talän ett
ha licentiat- eller doktorsutbildning i arkeologi. Av länsstyrelsernas
omkring 50 länsantikvarier och biträdande länsantikvarier har 6ca
licentiat- eller doktorsexamen i arkeologi. Många har ringa eller
ingen utbildning i ämnet.

Undervisning kulturmiljövårdens organisation och verksamhetom
i varierande utsträckning inom grundutbildningen. I dennages ut-

bildning ingår också fältkurs 1-3 veckor under vilken del-en om
får metodisk och teknisktagarna träning i arkeologisk under-en

sökning med rapportskrivning.
De arkeologiska undersökningar företas universitetenssom av

arkeologiska och i vissa fall kulturgeografiska institutioner led iär ett
Årligenutbildnings- forskningsverksamheten.och utförs l0-talett

undersökningar. Urvalet undersökningsobjekt sker främst påav
vetenskapliga grunder, och verksamheten bekostas universitetensav

medel eller särskilda anslag. Endast i undantagsfallegna ochgenom
undersökningennär in i det verksamhetsprogrammet harpassar egna

universiteten åtagit sig exploateringsundersökningar.
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exploateringsundersökningarverksamheten medförIntresset var
efterhand vuxitharuniversitetsinstitutionernatidigare hossvagt men

ochgrundutbildningenbådestuderanden vidMångasig starkare.
harlärareinstitutionernasfleralikvälforskarutbildningen avsom

undersökningsverksamheten. I inteanställning inomeller har haft
aktiva inomdetutsträckning ärobetydlig är sompersonersamma

institution-arkeologiskadeundersökningsverksarnheten respektive
teknisktmetodiskt,teoretiskt,påverkan iömsesidigskerDeterna. en

arkeologisystemet.för helatillavseendeoch etiskt är gagnsom
exploaterings-ikonkretaInstitutionernas engagemangmer

därgrundutbildningenförskekan inomundersökningarna enramen
sambandiundersökningarnafrånresultatbearbetningviss görs av

exploaterings-påockså exempelDet finnsmed uppsatsarbeten. att
iforskningsinsatserför direktautgångspunktenbildarundersökningar

forskningsprojekt.särskildaellerform doktorsarbetenav
särskildaanordnarinstitutionernaovanligtdet inteVidare är att
Exempelundersökningsverksamheten.till anställda iriktadekurser

institutionenarkeologiskasamarbete med UVhärpå detkan somvara
praktikochteorii fältarbetetskring utbildningStockholm inletti

iinstitutionenkulturgeografiskamedsamarbete UVdetsamt som
kulturlandskapsanalyshistoriskutbildning iinlett kringStockholm

tillodlingsspår. anslutningIoch reliktafältkartering fossilajämte av
FoU-projektdiskussioner kringförtsdetta har gemensamtäven ett

centralakulturlandskapet idet äldrerörande framväxten av
Östergötland.

tagituniversitetsinstitutionernågraåretUnder har stegetsenaste
direktfältarkeologiska enhetermedfullt och i samarbete engageratut

universitetUppsalaSålunda harexploateringsundersökningar.sig i
medprojekt tillsammansbildatarkeologiska institutiondess ettgenom
AB,BlidmoArkeologikonsult Rogerarkeologiföretag,enskiltett

anslut-exploateringsundersökningar iuppdragsbasis utförvilket
harPå motsvarandemälarbanan.den s.k. sättning till utbyggnaden av

till-projektinstitution bildatarkeologiskaUmeå universitets ett
utförlikaledesvilketmed Västernorrlands läns museum,sammans

utbyggnadenkringpå uppdragsbasisexploateringsundersökningar av
undersökningarbåda fall det sigI dessaE4 länet. rör storaomgenom

projekttid löpermånga miljoner kronor och medomfattande somen
år.fleraöver
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5.3.4 Privat konsultverksamhet

I verksamheten med exploateringsundersökningar deltar också en-
skilda konsultföretag. Deras verksamhet har byggts huvudsak-upp
ligen under 1980-talet. De kända företagen med påspecialiseringmest
arkeologi och kulturlandskap Arkeologikonsult Roger Blidmo ABär
och lKOS, Institutet för Kulturhistoria Samhällsplaneringoch AB.
Därutöver förekommer ytterligare någon någraeller företag.

Arkeologikonsult AB grundades år 1988 Roger Blidmoägarenav
och har kontorslokaler i Upplands Väsby. Till kontoret hör labo-ett
ratorium för fosfatanalys jordprover.av

Den fasta personalen uppgår till 10 anställda 7 arkeologer,ärvarav
l laboratorieansvarig, 1 dataansvarig och l ekonomiansvarig. Arkeo-
logerna har alla högskoleexamen med 60 i arkeologi fler-ochpoäng

Ägarentalet bedriver doktorandstudier. har doktorsexamen i arkeo-
logi.

Till den fasta personalen kommer för närvarande 6 fältarbets-
ledande arkeologer årsvishar projektanställning och 13 arkeo-som
loger har säsongsvis projektanställning. Alla harsom utom ett par
högskoleexamen med 60 i arkeologi vilket utbildnings-poäng är ett
krav företaget i allmänhet ställer.som

Företagets omsättning frånökade 3 miljoner årkronor 199091 till
3,7 miljoner årkronor 199192. Verksamheten bedrivs på basis av

timtaxa varierar beroende personalkategori och uppdragetsen som
Med 100 procentigt rapportpåslag timtaxan 900art. kronor förett är

fältarbetsledare motsvarande antikvarie. En arbetsledardag fältien
kostar således 2007 kronor inklusive rapportarbete. I timtaxan finns

vinstmarginal. Vid kostnadsberäkning fältarbeten tillämparen av
företaget också fast pris markyta för vissa bestämda uppdrag.ett per
Frånsett och traktamenten inkluderar priset samtliga kostnaderresor
fram till färdig rapport.en

År 1991 utförde Arkeologikonsult ll uppdrag 8 fält-varav var
uppdrag och 3 laboratorieuppdrag. Samtliga fältuppdragvar utom ett
bestod särskild utredning. Det återstående uppdraget bedrevs iav
samarbete med Uppsala universitets arkeologiska institution och om-
fattade särskild utredning, arkeologisk förundersökning och särskild
undersökning.

Uppdragen fördelade Uppsala Södermanlandslän, län ochvar
Kalmar län. Bland företagets uppdragsgivare finns kommunala och
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erhållitsuppdragennågra fall harIenskilda exploatörer. genom
Länsstyrelsen.anbudsförfarande hos

Uppsala uni-medArkeologikonsult tillsammansår 1992 harUnder
med detarbetetinstitution inlettarkeologiskaversitet och dess stora

Därmed kommer5.3.3.omtalades i kap.undersökningsprojekt som
åren fram-under deockså uppdragsvolym ökaföretagets närmasteatt

öven
DetArkeologikonsult iSärskilda utredningar lägger tre steg.upp

andrafältinventering, detbestår byråjnventering ochförsta steget av
tillschaktgrävning. Arbetettredjefosfatkartering och det äravav

fältdokumenta-såväl förberedelser ochdel datoriserat vadstor avser
s.k.förfogarresultatsammanställning. Företagettion över tresom

totalstationer.
förundersökning ellerutförtArkeologikonsult inte sär-Hittills har

samarbetetItillstånd Länsstyrelsen.medskild undersökning eget av
under-innehaftuniversitetetdetmed Uppsala universitet är som

Arkeologikonsult bedriver iprojektsökningstillståndet. detI somnya
förhållande.råder motsvarandeuniversitetsamarbete med Uppsala

AB,Samhällsplaneringochför KulturhistoriaIKOS, Institutet
kontorslokaler ioch harCarlssongrundades år 1987 Danägarenav

kommerDärtilluppgår till 2personalenVisby. fastaDen personer.
allmännaprojektanställning. Företagetsårligen med4-5 personer
60medhögskoleexamen poängpå för de anställdakrav utbildning är

Ägaren 60kulturgeografi ochi poänghar doktorsexameni arkeologi.
kandidatexamen.arkeologi i sin

År kostnadsberäkningIKOS 500 000 kronor. För1991 omsattevar
600450 ochmellanvarieraruppdrag används timtaxa somav en

beloppetomfattning. Det högrepå rapportarbetetskronor beroende
påslag för rapportarbetet.inkluderar 100 procentigtett

År uppdragIKOS 101991 hadeuppdrag år varierar.Antalet per
dessaUtöverkulturminneslagen.efter beslut Länsstyrelsen enligtav

Dekulturhistoriskt slag.10 uppdragutförde företaget ytterligare av
fallsärskild utredning. Ilagreglerade bestod allauppdragen ettav

utfördes medkontrollövergick utredningen i antikvarisk egetsom
varithittillsundersökningstillstånd från Länsstyrelsen. Uppdragen har

länoch Södermanlandsfördelade på Gotlands län, Kalmar län men
Sverige.hela södraföretaget kunna åta sig uppdrag överattavser

Både uppdrags-kommunala exploatörer finns blandoch enskilda
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givarna. IKOS har också i fall varit underkonsult till UV iett par
samband med särskild utredning.

Särskild utredning utför IKOS byråinventering och fältinven-som
tering. Byråinventeringen består landskapsanalys utifrån äldreav
lantmäteriakter, genomgång fornlämningsregister, arkiv ochav
litteratur eventuellt flygbildstolkning. Fältinventeringensamt utgörs

specialinventering fornlämningar, fosfatkartering och detalj-av av
kartering yttäckande fornlämningsområden. Resultatet redovisas iav

rapport.en

5.3.5 Forskning, utveckling och Ievandegörande

Det ekonomiska för forskning, utveckling och levande-utrymmet
görande relativt i denär uppdragsfinansieradesnävt undersöknings-
verksamheten. Exploatörens kostnadsansvar för arkeologisk under-en
sökning nämligen bara de kostnader direkt förknippadeäravser som
med själva undersökningen inklusive rapportarbetet.

Forskning och utveckling

De forskningsinsatser exploatören finansierar därför begräns-ärsom
ade till vad i varje särskilt fall nödvändigt förär undersök-som att
ningen skall kunna genomföras. Därutöver finns behov av samman-
ställningar och utvärderingar undersökningarnas resultat för vilketav
exploatören således inte normalt kan kostnadsansvarig.göras

Resultatuppföljning och utvärdering undersökningarna nöd-ärav
vändigt för bättre utbyte investeringarna i dokumentations-ett av
arbetet. Genom erfarenhetsåterföring till undersökningsverksamheten

möjligheten kontinuerligt förnya och fördjupa deatt vetenskapliges ga
utgångspunkter och frågeställningar efter vilka undersökningar plan-

och utförs. Uteblir den resultatuppföljningen och erfarenhets-eras
återföringen hämmas utvecklingen högre kvalitet och effektivitetmot
i undersökningsverksamheten. Detta negativa konsekvenser bådeger
för samhällsekonomin och den vetenskapliga forskningen.

Att resultatuppföljning och utvärdering kan fåräga rum anses vara
mycket viktig del Riksantikvarieämbetets sektorsansvaren förav

Ävenforskning och utveckling. med arkeologisk verksamhetmuseer
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universiteten har huvud-forskning och utveckling, ochhar föransvar
arkeologiområdet.kunskapsförsörjningen inomföransvaret

för dethar tidigare saknatRiksantikvarieämbetet veten-resurser
därför finan-harinsatser gjortsskapliga uppföljningsarbetet. De som

påfrån fonder. Exempelsierats med anslag större extern-externa
verksamhetutgångspunkt i UVsforskningsprojekt medfinansierade

samarbetebedrivits ibebyggelseNorrlands tidigaprojektetär som
Medeltids-Umeå projektetStockholm ochmed universiteten i samt

universitet.med Lundsstaden utförts tillsammanssom
uppföljningocksåbedriver regionalaviss utsträckningI museer

uppdragsñnansieradevidresultat gjortsoch utvärdering egnaav som
någotdå iofta integreratsUppföljningsarbetet harundersökningar. av

sådana projektforskningsprojekt. Exempelorganiserat ärmuseet
järn-vilket berörvid Hallands länsmuseerSlöingeprojektet yngre

Bohuslänskustlämningar vidålder, Vrak ochprojektet museum,
Östergötlandsdomkyrkan vidFranciskanerklostret ochprojektet

Jämtlands länsHedningagärdet vidprojektetlänsmuseum, museum
SäveJärnåldersbygd i vidmedeltid projektetvilket berör tidig samt

resultat-skerVid MalmöGöteborgs arkeologiska museermuseum.
grundkartaarkeologiskajourhållninguppföljningen bl.a. enavgenom

på olikaflera projektkopplatTill detta arbeteför kommunen. är
Östra Malmö.kulturlandskapet ochskalnivåer såsom doldaDet

Riksantikvarieämbetetsförinomförra projektet bedrivsDet ramen
nuvarande FoU-program.

uppföljningarbetet ipå systematiserat sär-dettaDe sättmuseer som
under-relativtvanligtviseller harskilda projekt storenprogram

sökningsvolym.
UVochfältarkeologer vidMånga uppdragsanställda ärmuseerna

medeltidsarkeologi vidarkeologi elleri förhistoriskdoktorander
ochresultatfall inte ovanligtlandets Det i dessauniversitet. är att

avhandlings-förfrån exploateringsundersökningar användsmaterial
för undersök-direkt betydelsestudier på olika kan hasättsom

för enskildavissautveckling. Detta gällerningsverksamhetens även
universiteten.forskare vidprojekt bedrivs utbildadesom av

Även för följagjorts ochhel del ansträngningar görs att uppom en
små rela-dock iinsatsernautvärdera undersökningsresultatenoch är

resultatupp-undersökningsvolymen. Atttion till årliga totaladen
ordinarieutsträckning beror bl.a.följning inte gjorts i större att

arke-tidigare behandlats imedel saknats för verksamheten. Detta har
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ologiutredningens betänkande SOU 198513. En anledningannan
torde söka i den eftersläpningatt ofärdigavara stora av rapporter

förekommer inom undersökningsverksamheten.som Rapporten är ett
viktigt instrument för resultatuppföljningen.

De ekonomiska förutsättningarna för resultatuppföljning och ut-
värdering exploateringsundersökningarna har under år för-av senare
bättrats de FoU-medel regeringen för kulturmiljö-genom som avsatt
sektorn och förvaltas Riksantikvarieämbetet. l FoU-pro-som av

för det arkeologiska områdetgrammet har några projekt påbörjats
med deltagande UV och vissa kap. 5.4 och ovan.av museer

I undersökningsverksamheten sker fortlöpande utvecklingen av
metoder och tekniker. Särskilt påtaglig utvecklingenär i de perioder
då exploateringstrycket ökar eller då genomgripande förskjut-mer
ningar teori och metodologi sker inom arkeologiämnet.av Under de

årens snabba utbyggnad infrastrukturensenare åtföljandemedav
ytavtäckande undersökningarstora har exempelvis alltfler uppdrags-

arkeologiska enheter tagit i bruk och utvecklat datoriserade dokumen-
tationssystem med integrerad laserteknik för inmätningar. Att en
metod- och teknikutveckling kan ske parallellt med resultatupp-
följning och kunskapsåterföring är strategisk betydelse förav en
rationalisering och effektivisering undersökningarna.av

Levandegörande

Kunskapsuppbyggnad sammanställningar och utvärderingargenom av
undersökningsresultaten ocksåär vikt för utvecklingenstor ochav
produktionen populärvetenskapliga och vetenskapligaav framställ-
ningar. Trots det i normalfallet saknasatt ordinarie medel för ända-
målet ändå dengör uppdragsanställda personalen bådevid UV och

insatser för informerastoramuseerna undersökningarnaatt ochom
levandegöra kunskapen förhistoria och historia. Det handlar dåom
främst visningar undersökningarna för allmänheten,om deltagandeav
i s.k. arkeologidagar utställningsverksamhet, föredragshållning,samt
kursverksamhet och publicering populärvetenskapliga artiklar.av
Initiativet till denna verksamhet kan komma såväl utifrån inifrån.som
Det inteär ovanligt exploatörer självaatt sig i levande-engagerar
görandet beställa och bekostaatt utställningargenom och olika slags
publikationer i anslutning till undersökningarna. Vid både UV och

har under år produceratsmuseerna flera vetenskapliga publi-senare
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utfördautvärderingarsystematiskapåbl.a. byggerkationer avsom
undersökningar.

verk-publikaför densärskiltnaturligtvisharMuseerna ett ansvar
utställningartillfälligaregelbundetMångasamheten. omgörmuseer

uppdragsarkeologiskadenutförtsundersökningarde en-egnaavsom
publikationer,föredrag,Visningar,fall UV.vissaiheten eller av

och olikaundervisningarkeologidagar,fornlämningsexkursioner,
arkeologiskaför denvanligatillhörslags kurser programmuseernas

experimentelli s.k.sigharNågraverksamheten. engageratmuseer
allmänhetentillförmedlaserfarenheterfrån vilkenarkeologi genom

falldeliforntidsbyar atteller iaktiviteter i varaavserenmuseet som
boplatser.undersöktarekonstruktioner av

hembygds-sällandeltar inteverksamhetarkeologiskaI museernas
fallet vidSåfolkhögskolor. är t.ex.ochstudieförbundföreningar,

landskapetsinventerarhembygdsföreningardärBohusläns museum
fyndförhållan-uppgiftersammanställningarguldfynd och gör omav

plane-förunderlagbetydelsefullt museetsblir tillsedanden ettsom
hämtasexempel kanEttundersökningar.utförandeoch annatring av

deltar ihembygdsföreningarfleradärlänsfrån Kalmar museum
harstenåldersboplatser. Länsmuseetspecialinventeringarmuseets av

studieförbund iprojektverksamhet därtillockså stödlämnat en
forn-vissaundersökningargenomförtkulturmiljövårdande syfte av

iutställningari formresultatendärefterochlämningar presenterat av
nämndadet tidigareexempelYtterligare ärbibliotek. pro-lokala ett

bedrivs ivilketJämtlands länsHedningagärdet vidjektet museum
med byalag.samarbete

regionalaoch debåde UVkan förSammanfattningsvis museerna
metodutveck-ochforskninginsatserfortlöpandedet görssägas att av
uppföljningenkostnadsansvar,för exploatörens attling inom ramen

tillförhållandebristfällig iundersökningarna ärutvärderingenoch av
in-relativtdetochundersökningsvolymen, görs storaden totala att

undersök-informeraförformvariationbetydandemed att omsatser
kulturarvet.arkeologiskadetkunskapenlevandegöraochningarna om

myndighetsfunktionRiksantikvarieämbetets5.4

decentraliseringenochomorganisationkulturmiljövårdensMed av
starkareår 1976 följdelänsstyrelsernaundersökningsbesluten till en
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markering Riksantikvarieämbetets centrala verksfunktioner. Somav
central tillsynsmyndighet enligt kulturminneslagen skall Riksantikva-
rieämbetet dels följa arbetet på det regionala planet, dels försvara
rådgivning, information, utbildning verksamhet med forskningsamt
och utveckling. Ansvarsuppgifterna kultunninneslagens tillämp-avser
ning såväl den arkeologiska undersökningsverksamheten.som

I myndighetens organisation ingår Statens historiska museum som
är för kulturhistoria i främst förhistorisk tid ochansvarsmuseum
medeltid. Museet skall inom ansvarsområdet verka för samordning
och bistå museiverksamhet särskilt på regional nivå. Museetannan

också för utfärdandet föreskrifter och råd för hantering ochsvarar av
säkerhet föremål inom ansvarsområde tillhör andraav museets som
offentliga samlingar.

Som led i uppföljningsarbetet granskarett Riksantikvarieämbetet
Länsstyrelsens beslut enligt kulturminneslagen och biträder länsstyrel-

i tolkningsfrågor och i ärenden principiell eller betydel-sen störreav
bl.a. samråd. I det fall Riksantikvarieämbetet harse anledninggenom
ifrågasätta Länsstyrelsens beslutatt i ärende kan Riksantikvarie-ett

ämbetet överklaga beslutet till regeringen. Antalet länsstyrelsebeslut
enligt 2 kap. ll-l3 §§ KML ökar år från år och åruppgick 1991 till
l 241.

I Riksantikvarieämbetets och historiska årsbokstatens museers
statistik granskningenöverpresenteras länsstyrelsebesluten jämteav

myndighetens handläggningen ärenden rörande bidrag och ersätt-av
ning till undersökningar fasta fornlämningar.av

Uppföljningen undersökningsverksamheten sker till delav stor
granskning Därvid fokuserasgenom uppmärksamhetenrapporter.av

på rapporternas formella utförande tekniska och vetenskapligasamt
kvalitet. Rapportgranskningen samtidigt förstaär led i fyndför-ett

Årdelningsprocessen. 1991 inkom till myndigheten 500 fynd-ca
ärenden.

För få bättre överblickatt den totalaöver undersökningsverksam-
heten redovisar Riksantikvarieämbetet sedan 1964 alla arkeologiska
exploateringsundersökningar i landet i serien Arkeologi i Sverige.

Resultaten uppföljningarbetet bildar underlag till utarbetandetav av
allmänna råd denär konkreta formen Riksantikvarie-mestsom av
ämbetets rådgivning. Produktionen allmänna råd syftar tillav att ut-
forma Riksantikvarieämbetets policy i fornminnesfrågor och denge
regionala kulturmiljövården adekvat stöd för ärendehandläggningen.
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prin-myndighetenssålundaråd tillkännageAllmänna kan attavse
frågor kulturmiljö-berörställningstaganden i enskildacipiella som

fornminnes-för handläggningenvården riktlinjereller lämnaatt av
undersökningsverksamheten. Nuför olika iärenden samt moment

RAÄfrån ochUnderrättelserråd finns samlade igällande allmänna
irådRiksantikvarieämbetets allmännadelgesSHMM. vissa falll

häfteni formFornminnesavdelningen för kännedom ellerserien av
skrivelser.och andra

sedanRiksantikvarieämbetetutbildning harUVs internaFörutom
till alla verksammaårliga metodkonferenser riktade1976 anordnat

och länsmuseer. Kon-handläggare länsstyrelserfältarkeologer och
ocksåfungerarfortbildninglöpandeferenserna kan mensom enses

iundersökningsverksamhetenrådgivning förform allmänsom en av
vid olika till-På Statens historiskalandet. museisidan har museum

fyndhan-regionala kringmedfällen initierat kontaktmöten museer
vilkaansvarsmuseidagar tills.k.år 1991 organiserasteringen. Sedan

överläggningar kringförSHM bjuder in gemensammamuseerna
valda temata.

hörutbildningsverksamhetinformations- ochTill myndighetens
bestämmelser,kulturminneslagensockså anordnadet kurser i t.ex.av

numis-föremålshanteringfynd- ochfornminnesinventering, samt
matik.

ajourhållningen centrala arkeo-myndighetsuppgiftviktigEn är av
antikvariskt bruk. Främstallmänhet ochlogiska register för forskare,

fornlämningsregisterRiksantikvarieämbetetsbland dessa register är
andraregister jämteStatens historiskaoch över museersegnamuseers

effektivare in-arkeologiska samlingar. Föroch privatpersoners
pågårtillgänglighet arbetetformationssökning och förbättrad att
register,samtidigtlägga registren till ADB ettt.ex.som nyaom

underkonserveringsregister,undersökningsregister och ärett upp-
byggnad.

budgetåret RiksantikvarieämbetetFrån med 199091 haroch som
politiskt fastlagt förförvaltningsmyndighet haftcentral attett ansvar

vidinom kulturrniljösektorn ileda organisera FoU-verksamhetenoch
treåriga anslagsperiodendisponerar under denmening. Myndigheten

ändamålet. FoU-arbetet förutsät-sammanlagt 25 miljoner kronor för
med högskolan antingen undersamverkanter eget programansvar -

ofta doktorandutbildning eller med Riksantikvarie-inom förramen -
ämbetet beställare konkret uppdragsforskning.avsom
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Inom arkeologisektorn har Riksantikvarieämbetet under den på-
gående treårsperioden koncentrerat sina FoU-satsningar till fyra
huvudområden. Dessa områden landskapets kulturvärdenfornläm-är
ningar i landskapet, kunskapsåterföring till den arkeologiska under-
sökningsverksamheten, kunskapsuppbyggnad ofullständigt kändaom
fornlämningar miljöns inverkan påsamt hällristningar ochrunstenar,
arkeologiskt material. Bland de inom huvudområdena enskilda
projekt finansieras sektorsforskningsanslagetöversom kan nämnas
Landskapsbruk och fornlämningar, Det dolda kulturlandskapet,
Hus och gård i det förurbana samhället, Sydsvenska höglandets

Äldreäldre agrarhistoria, järnframställning i Kind Nedbryt-samt
ning arkeologiskt material i jord.av

Projektet Hus och gård i det förurbana samhället bedrivs inom
för den arkeologiska undersökningsverksamhetenramen och under

ledning UV. Projektet må nämnas särskilt eftersomav det har sin
bakgrund bl.a. i strävan reducera kostnadernaatt ien samband med
utgrävningar och förbättra erfarenhetsåterföringen. Syftet med pro-
jektet erhållalär kunskapsöversiktatt och utvärdering de senasteav
decenniernas arkeologiska undersökningar berör bosättningarsom
med huskonstruktionerrester för detav skapaatt sättet referens-

till förgrund framtida urvalramar och prioriteringar; 2 lyftaatt
fram och belysa bostadskulturens utveckling från den dåperiod
har kvar stående byggnader 3 skapa underlag för de antikvariska
myndigheterna i bedömningen den arkeologiska undersöknings-av
verksamhetens mål, metoder och genomförande.

Den kraftfulla satsning regeringen under år gjortsom medsenare
sektorsforskningmedel till FoU-verksamhet inom kulturmiljövården
bör innebära Riksantikvarieämbetetatt ökad möjlighetgettsnu att

demöta önskemål framförts i bl.a. arkeologiutredningenssom be-
tänkande SOU 198513 förstärkning den vetenskapligaom en av
uppföljningen och bearbetningen exploateringsundersökningarnasav
resultat åtföljandemed kunskapsåterföring.

Enligt arkeologiutredningens uppfattning behövde också de centrala
myndighetsfunktionerna i övrigt utvecklas och förstärkas. En bättre
uppföljning den totala undersökningsverksamhetenav behövdes inte
minst det gälldenär kostnadsfrågorna för vilka det saknades samman-
ställningar och analyser utanför Riksantikvarieämbetets egen upp-
dragsverksamhet. Utredningen pekade också på nödvändigheten attav
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institu-undersökanderåd till deformrådgivningen i allmännaav
erfarenhetsâterföringen förbättrades.utvecklades ochtionerna att

omorganisationinternnyligenRiksantikvarieämbetet har genom en
verksam-utveckla deförstärka ochomprioriteringaroch attsatsat

pågårNyordningeneftersatta.funktioner varitheter och attutsom
påmed avseendekunskapsförsörjningenlyfta framorganisatoriskt ut-

utveckling.ochforskningförmedling,analys, uppföljning,värdering,
granskningsfunktionernaochlyfta fram tillsyns-Vidare attavser man

ADB-dokumentationsområdetarkeologiskahela detinom samt
digitalaregister ocharkeologiskauppbyggnadmedutvecklingen av

databaser.
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överväganden6 och förslag

6.1 Mot ett nytt system

HUR-utredningen har uppfattat sitt direktiv mycket tydligt närsom
det gäller uppgiften lämna förslagatt utgångspunkter och rikt-om
linjer för hur länsstyrelserna skall tillämpa och integrera anbud och
upphandling i sitt beslutsunderlag uppgiften lämna förslagsamt att om
under vilket huvudmannaskapnytt Riksantikvarieämbetets undersök-
ningsverksamhet kan drivas vidare. De förslag HUR-utredningensom
lägger i det följande syftar till förbättringar verksamheten medav
exploateringsundersökningar och innebär samtidigt relativt för-stora
ändringar.

Såväl på detta område vid reformer inom andra samhälls-som
ornråden torde det knappast möjligt åstadkommaattvara ett nytt

på allasystern punkter fungerar problemfrittsom redan från början.
Genom tillsyn verksamhetennoggrann och med justeringarav och
kompletteringar på de ställen där brister visar sig bör dock de initiala
problem uppstår kunna övervinnas. Dettasom är ansträngningar som

och på olika nivåervar får beredden påav ansvar göraattvara om
önskemålet förändraär verksamhetenatt i den riktning utred-som
ningens förslag syftar nämligen att-

skapa klarare0 rollfördelning,en
bidra till effektivare0 tillsyn och uppföljning verksamheten,av

möjligheter0 för fler arkeologiskage aktörer delta i verksam-att
heten,

öka mångfalden0 idéer, vetenskapligt tänkandeav och problem-
lösningar,

stimulera0 till utveckling metoder och tekniker,av
incitament0 till effektiviserage ochatt rationalisera utförandet av

undersökningarna till begränsa kostnadsökningarna,samt att och
att
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fyndomhändertagandetochproduktionen avmellanskapa balans0
undersökningarna.från

arkeolo-konkurrenstillräcklignåskunna ommål skulleDessa om
Riksanti-ochanbudsförfarande ometablerasuppdraggiska genom

frånskiljskontrollfunktionochtillsyns-centralakvarieämbetets
underställsUV nyttverkställighetsfunktion attmyndighetens genom

förslaglämnauppgiftHUR-utredningens omatthuvudmannaskap.
undersök-iupphandlinganbud ochintegreringochtillämpning av

lämnauppgiftenmed attsåledeshängerningsverksamheten samman
UV.förhuvudmannaskapförslag nyttom

30-talexploateringsverksamheten ettiordning deltarnuvarandeI
ellerstiftelserkommunala,statliga,kanarkeologiska varasomorgan
fort-skalldessabenämningenhetligSomföretag.enskilda organav

verksamhets-derasanvändasarkeologiföretag oavsettsättningsvis
överväldigandedenarkeologiföretagen är30omkringdeAvform.

områden igeografiskarespektivesinainommajoriteten sommuseer
exploateringsundersökningar.företafallflera är attensamma om

enstakanågotfrånsettvilkaenskildaarkeologiföretagtvå ärBara
läns-undersökningstillståndanförtrottshittillsinte avundantag egna

undersöknings-praxis ärdettahindrar inte attstyrelsen. Lagen men
arkeologiskmedinstitutionervissa allmännatill baratillstånd lämnas

policy.RiksantikvarieämbetetsocksåDettakompetens. är
Årligen arkeologiska800700 ochtotalt mellanlandetutförs i upp-

kostnadsvärdesammanlagttillKMLenligtbeslut avdrag efter ett
50%uppdragantaletandelUVskronor. är90-100 miljoner caav

70%.omkringkostnadsvärdetoch av
praxisochreglerÄven med sinaundersökningsverksamhetenom

relationerömsesidigaexklusivtbildarheladet systemetttaget av
årunderharkultunniljövårdandesamhällets enmellan senareorgan
fleratvå ellerdäri de länvuxit framuppdragkonkurrensviss om

falli deKonkurrensen är öppenverksamma.arkeologiföretag an-är
anbuds-såledesförekommeridagRedantillämpas.budsförfarande

utredningsuppdrag.gällerdå detochnågra länförfaranden i när
enhetligbestämd ochingenföljer dockanbudsförfarandenDessa

skiftarupphandling närmastochanbudhanteraordning sättet attutan
området vilketosäkerhetråder därförfrån fall till fall. Det storen

klagomål hos Närings-några falliirritation ochtilllätt leder som
klaraKonkurrensverket. Behovet utfrihetsombudsmannen attav
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vad bör gälla för anbud och upphandlingsom arkeologiskaav upp-
drag således påkallat.är

Ute i Europa förekommer anbudskonkurrens bl.a. i England. Er-
farenheterna därifrån svåra bedöma.är Systemet börjadeatt tillämpas
så 1988. Meningarnasent lämplighetensom anbudskonkurrensom av
går isär och i viss utsträckning bero på eller vilkensynes rollvem
den har formulerar dem. Detta framgår inte minstsom konferens-av

Competitive Tenderingrapporten in Archaeology anfördes isom
kap. 3.4. Vid jämförelser mellan länder det viktigtär hänsynatt ta
till bl.a. skillnader i lagstiftning, offentlig förvaltning och arkeologins
ställning i samhället.

Överväganden införande anbudskonkurrensett iom arkeologinav
kan bortsett från pekuniärt tänkanderent konsekvensses som en attav
exploatören kostnadsansvarig,är kulturrninneslagen inteatt hindrar

anbudsförfarande tillämpasatt och inte heller andraäven deatt än
hittills utfört exploateringsundersökningarsom utnyttjas för ända-

målet, undersökningsverksamhetensamt att till viss del konkur-är
och undergårrensutsatt fortlöpande professionalisering.en

Yttranden på olika framförsätt önskemålsom anbuds-attom
förfarande används i uppdragsarkeologin har gjorts i riksdags-
motioner, vissa statliga myndigheter, från universitetshåll,av vissaav
större exploatörer och enskilda arkeologiföretag. Förav att ett
anbudssystem skall kunna fås fungera på tillfredsställandeatt ett sätt
måste det utformas så hänsyn till såväl ekonomiskaatt tas som
kulturrniljövårdande, vetenskapliga och allmänna intressen. Detta i sin

inbegriper andratur förutsättningar.
sådanEn förutsättning arkeologiskaär aktöreratt möjlighet tillges

likvärdig konkurrens och konkurrens etableras såatt ofta det möj-är
ligt och lämpligt. Detta kan åstadkommas fördelningen rollerom av
och klar ochär upphandlingenansvar eftergörs bestämdom ord-en
ning med regler för deltagande i verksamheten.

En förutsättning det dokumentationsmaterialärannan att och de
fynd vid exploateringsundersökningarnasom genereras offent-görs
ligt tillgängliga i förvaltande institutioners arkiv och magasin. Möj-
ligheten för enskilda arkeologiföretag delta i undersökningsverk-att
samheten kan nämligen leda till upphovsrättsliga problem och oklar-
heter i sin kan förhindratur detsom samlade materialetatt från en
undersökning fritt får utnyttjas för studier, forskning och utställ-
ningar.
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uppföljningenkontrollen ochförutsättningEn tredje är avatt
verksam-fordrarDettaoch byggsskärps attundersökningarna ut.

organisationkulturmiljövårdensnivåer inomolikafördelasheten
främst läns-vidarkeologisk kompetenspåökad vikt läggsoch att

personalrekrytering.styrelsernas
för dekvalitetlågt pris tillnåmål rättAnbudsförfarandets är att ett

HUR-ut-iordningSåväl nuvarandeiuppdragen.arkeologiska som
Länsstyrelsenanbudsförfarande detredningens förslag är som av-om

därmed bestämmerambitionsnivå ochundersökningarnasgör som
följauppgift ochArkeologiföretagens ärkvalitetskraven. attansvar

utföraochbestämmelserpreciseringar ochLänsstyrelsens att upp-
kulturmiljövårdande ochgodtagbartpådragen ärsättett ursom

intressearkeologiföretagensligger isynpunkt. Detvetenskaplig eget
konkurrens-renomméochanvända kompetenskunna gottatt som

bryterarkeologiföretaguppdrag. Etttävlan motmedel i sin somom
fel i yrkes-begår allvarligaelleringångna överenskommelser som

anförtrosbör inteellerfår svårt konkurrerautövningen ytter-att
ligare uppdrag.

princip verkadetta ibörkan etablerastillräcklig konkurrensOm
kostnadsutvecklingexploateringsundersökningarnasdämpande
HUR-utredningensönskemål iframförtvilket linje mediär ett

ikonkurrensuteblivendet viddockdirektiv. skall ettDet sägas att
arkeologi-i det falleffektrisk förfinnsanbudssystem ettmotsatten

frågan under-vidareprissättningen. Denföretag är ensamt omom
tidigarevilkensamhällsutvecklingen,betydelse isökningskostnadernas
kultur-och i riksdagensarkeologiutredningendiskuterats bl.a. av

behandla. Ettuppgiftutanför HUR-utredningensutskott, ligger att
ochsammanställningardet saknasdiskussionenproblem för den är att

kostnader.undersökningsverksamhetenstotalaanalyser denav
rådandeHUR-utredningenuppgift för övervägaEn är att nuannan

fördelningen förkostnadsansvaretvad gällerprinciper och praxis av
Riksantikvarie-ibehandlatsFrågan harfyndhanteringen. senast

ieftersläpningar91. Problemet medFyndämbetets utredningsrapport
ordning finnsdet i nuvarandemedsammanhängerfyndhanteringen att

undersök-omhändertagandetochmellan produktionenobalans aven
påväxandemedFyndmängderna ökarningarnas fynd. resurser

konstantamottagarsidanundersökningssidan medan ärresurserna
uppfattningMålet HUR-utredningensbör enligteller minskar. vara
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omprioriteringaratt och rationaliseringargenom skapa balans i
belastasystemet endera sidanutan med ökade kostnader.

6.2 Rollfördelningen

I verksamheten med exploateringsundersökningar uppträder flera
i olika roller ochparter skilda nivåer Allmänt gällerav ansvar. att

Länsstyrelsen0 tillståndsgivareär och tillsynsmyndighet för kultur-
miljövården i länet;

länsmuseet och0 kommunalt berättigatär tillmuseum som stats-
bidrag biträdeär Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och
kommunerna inom sitt verksamhetsområde med kulturmiljö-
vårdande uppgifter; i många fall ocksåär verkställandemuseerna

för utförande arkeologiskaorgan uppdrag;av
arbetsföretagaren0 exploatörär uppdragsgivare och finansiärsamt

undersökningsverksamheten;av
undersökande0 uppdragstagareär i form konsultorgan ellerav

ientreprenör exploateringsverksamheten, och

Riksantikvarieämbetet0 centralär tillsynsmyndighet för kultur-
miljövården i landet verkställande församt utförandeorgan av
arkeologiska uppdrag.

Det betydelse rollfördelningenstorav klaratt ochär att parternas
tydligt.är I nuvarande ordningansvar finns förhållandenett par som

med avseende principen opartiskhet förtjänar vissom uppmärk-en
samhet. Det gäller Riksantikvarieämbetetsena dubbla roll inom
kulturmiljövården. Som central tillsynsmyndighet skall Riksanti-
kvarieämbetet bl.a. rådgivning biträda länsstyrelsergenom och läns-

i deras arbete kontrolleramuseet och följasamt undersöknings-upp
verksamhetens resultat och kostnader.

Som led i uppföljningsarbetetett granskar myndigheten länsstyrel-
beslut i fornminnesärendensernas kontrollutövarsamt undersök-av

ningsverksamheten. Samtidigt med dessa uppgifter bedriver myndig-
heten landets omfattande verksamhetmest med exploateringsunder-
sökningar. Det innebär jämte andra organisationeratt deltar Riksanti-
kvarieämbetet i den undersökningsverksamhet utövarsom man
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överinstans överinteRiksantikvarieämbetet ärkontrollcentral av.
läns-bl.a.beslutöverklagahar rätt somlänsstyrelserna attmen

kulturminneslagen.enligtstyrelserna fattar
undersökningsverksamhetenroll idubblaRiksantikvarieämbetets

behöververkställandeochkontrollinstans största organhögstasom
ifrågasättas.synvinkelformellkanproblemtillledainte urmen

andravissaochlänsmuseernasgällerförhållandetandraDet
åt Riks-ocksålänsstyrelsernafrämstbiträderoll mensommuseers

kulturmiljövården inomberör res-frågoriantikvarieämbetet som
lagregleradeinteUppgifterna är menkommun.län ellerpektive

regionalatillstatsbidrag1977546förordningenenligtbestäms om
museer.

länsmuseetkommunaltmellansamverkan museumexempelEtt
för-inkommerLänsstyrelsentilldet enLänsstyrelsen näroch är

respektive§102 kap.enligttillståndsansökanhandsförfrågan eller
tillärendetdå remittera museetkanLänsstyrelsen12 § KML.2 kap.

förexploatörensamråder med attochellerbesiktningföretar ensom
behöverfornlämningarutföraskanarbetsföretaget attutanhurutreda

läns-särskiltmedsamverkaskyldighetLänsstyrelsens attberöras.
förordningen2 §ireglerasmotsvarandeoch museummuseet

med-för sinersättningochkulturminnen19881188 somm.m.,om
ifrågavarandeuppbärarbetetkulturmiljövårdandei detverkan

statsbidrag.museum
kommunalanågralänsmuseer museerflertaletså samtdetNu är att

uppdragsverk-arkeologiskockså bedriverarbetenämndavid sidan av
undvikaskaninte attexempletiOm detregi.samhet i ovanegen

nödvändigbedömsutredningsärskilddåellerberörsfornlämningar
undersökandedetmed museetellermed UVLänsstyrelsensamråder

kanundersökningenellerutredningenvadförslaglämnar omsom
länsmuseetkommunala museettilluppdragetgårfallmångalkosta.

deochärendetiinsattredanfördelexemplet hari att varaavsom
råder.omständigheter som

Riks-slag änrollLänsmuseetskommunala är annatettmuseets av
spelarroll inteverkställandesindåantikvarieämbetets utövermuseet

elleri länetundersökningsverksamhetenförkontrollinstansrollen av
tillledahellerinterollbehöverSå tillvida museetskommunen.

Länsstyrelsentillkopplingenformelladen genomMenproblem.
med-uppfattasanbudssystemikanstatsbidragförordning och avett
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tävlande medel för nå exklusivaett fördelarsom i konkur-museet att
uppdrag.rensen om

Länsstyrelsens relation till länsmuseetkommunalt har där-museum
viss likhet med Riksantikvarieämbetetsemot förhållandeen till UV. I

sin roll regional myndighet för kulturmiljövårdensom länsstyrel-är
således sig formellt eller i praktiken friståendesen frånvare museets

kulturmiljövårdande arbete och undersökningsverksamhet. På mot-
svarande sätt kan i konkurrensförhållande Länsstyrelsensettsom ovan
roll uppfattas partisk det gäller tillsynennär och kontrollensom deav
arkeologiska undersökningarna.

Länsstyrelsernas samverkan med länsmuseerna grundvalenutgör
för den regionala kulturmiljövården. Tillsammans med Riksanti-
kvarieämbetet och vissa kommunala bildar institutionernamuseer
kulturmiljövårdens organisation i Sverige. I medett nytt system
anbudskonkurrens arkeologiska uppdrag kan emellertid de rollerom

Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och länsmuseernakommu-som
nala och sitt idag spelarsättmuseerna sina inbördesvar en genom
formella relationer och ansvarsuppgifter ifrågasättas.

Enligt HUR-utredningens direktiv skall utgångspunkten för utred-
ningens denöversyn arkeologiska undersökningsverksamhetensav
organisation UV organisatoriskt skiljs frånatt Riksantikvarie-vara
ämbetet. l kapitel 6.7 ochöverväger lämnar utredningen förslag om

huvudmannaskap för UV.nytt
När det däremot gäller de formella relationerna mellan länsstyrel-

och regionala uppbär statsbidragserna har utredningenmuseer som
inte det sin uppgift föreslåsett hur relationernaatt skall lösas.som
Saken kompliceras nämligen ifrågavarande jämteattav museer
fornrninnesärenden också handlägger byggnadsvårdsärenden och
kyrkoärenden inom för statsbidraget. En lösning relationenramen av

berör verksamheten med fornminnen bör såledessom igöras sam-
manhang med övriga verksamhetsrelationer. HUR-utredningen vill
emellertid uppmärksamma regeringen problemet och föreslår att
Länsstyrelsen vid tillämpning anbudskonkurrens handlägger fom-av
minnesärenden så opartiskhet i sak kan råda.att

Av intresse i sammanhanget också förhållandetär mellan upp-
dragsgivaren och uppdragstagaren. I med anbudskon-ett system
kurrens kan båda statligt eller kommunaltparterna ettvara organ, en
stiftelse eller privat företag. För relationernaett i yrkesutövningen
mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren mellan uppdrags-samt
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verkanskadligreglerdeobserveraviktigt motdet avär atttagarna
häm-prisbildningen,påverkanbl.a.konkurrensbegränsning avgenom

närings-hindrandeeffektivitet,näringslivetsmande annansavav
konkur-gällandei denfinnsvilkaanbudskartellerochutövning nu

kon-EG-anpassadförslageti1982729renslagen samt om en ny
199218.Dskurrenslag

ingen-följs finnsbestämmelserkonkurrenslagstiftningensSå länge
samarbets-långsiktigthararkeologiföretaghindrar ettting ettattsom

uppdragsgivarenochuppdragstagarenellerexploatörmedavtal atten
normaltbolag ärStatliga storakoncern.företag i upp-är somsamma

arkeolo-medhålla sigexempelvis kunnaskulledragsgivare egenen
god-kanLänsstyrelsenförutsattundersökningsverksamhetgisk att

duglighet.ochkompetensarkeologiföretagetskänna
anbuds-medförviktigtsammanhangeti systemVad är ettsom
aktörerarkeologiskaallauppdragarkeologiska ärkonkurrens attom

subven-Underprissättningkostnader.bär sinafullt genomut egna
länsmuseerutsträckningtillåtet. denIsåledes intetionering är som

uppdragsverksamhetsinsubventionerarkommunala ge-och museer
från börexkluderaskostnaderindirektavissa taxan museernaattnom

taxesättningen.därför överse

upphandlingAnbud och6.3

Utgångspunkter6.3.1

arkeolo-medverksamhetenianbudsförfarandetillämpningVid av
upphand-viktdetexploateringsundersökningar är attgiska storav

affärs-främjar konkurrens,ordningbestämdefterlingen görs somen
mellanrollfördelningenförutsätterDettaoch kvalitet.mässighet att

uppdragsgivareexploatörentillståndsgivare,Länsstyrelsen somsom
klar.uppdragstagare ärarkeologiföretagetoch som

ocharbetenupphandlingaffärsmässighet iPrincipen av varor,om
förmånligt i detvadpå ärtjänster bygger mestsynsättet en-att som

samhällsekonomiskförmånligtocksåskilda fallet är syn-mest ur
affärsmässighetuppnående ärförredskapetviktigastevinkel. Det av

mellan leverantörerna.tävlaninnebärkonkurrens momentett avsom
kvaliteten.prisetförmånli vägs motVad avgörs attär gast genomsom

kvalitet.nå lågt pris tillMålet rättär ettatt
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För nå detta mål och föratt tillvarata kulturrniljövårdandeatt och
vetenskapliga intressen måste Länsstyrelsen kunna styra processen.
Oberoende upphandlingengör börav därförvem som systemet vara
utformat så Länsstyrelsen preciseraratt vad skall gälla försom upp-
draget, beslutar tillstånd och kontrollerar hur uppdragstagarenom
sköter sina åligganden. Det viktigtär Länsstyrelsen därvidatt har
möjlighet samråda ochatt samverka med kompetenta och i uppdrags-
ärendet oberoende parter.

Vem skall upphandlingengöra intesom givet påär förhand. Det
finns två modeller vilkas för- och nackdelar måste vägas mot varan-
dra. I båda fallen kommer arkeologiska uppdrag till övervägande
delen föremål för offentligatt upphandling. En viktigvara underlag
för de överväganden blir därförgörs den offentliga upphand-som
lingens regler.

6.3.2 Offentlig upphandling

Offentlig upphandling regleras lagar, förordningar, reglementenav
och anvisningar. För privata företag finns inga motsvarande regler.

Statens upphandling regleras i upphandlingsförordningen UF,
1986366 och efter Riksrevisionsverkets anvisningar 1986612 till
upphandlingsförordningen. För vissa myndigheter gäller dessutom
förordningen 1980849 tillämpning GATT-överenskommel-om av

statlig upphandling.sen om
Landstingens och kommunernas upphandling regleras i upphand-

lingsreglementet UR 1983. Reglementet rekommendationär frånen
Landstingsförbundet och Kommunförbundet vilken det frivilligtär
för kommunerna och landstingen Samtliga landstingatt haranta.
antagit rekommendationen.

Bestämmelserna i upphandlingsförordningen och i det kommunala
upphandlingsreglementet i huvudsakär likalydande och tillämpliga på

arbeten och tjänster. En viktigvaror, skillnad dockär statligtatt ett
upphandlingsbeslut inte kan överklagas medan kommunaltett upp-
handlingsbeslut får överklagas laglighetsprövning.genom
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Upphandlingsförordningen

4 §sättupphandling göras trekanförordningenEnligt
ochprövninginfordrande,sker an-upphandlingSluten genom

Formenanbudsgivare.medförhandling an-anbudtagande utanav
andraoch istandardprodukterupphandlingvidvanligtvisvänds av

mellantävlanspecificerade an-så klart attdå fordringarnafall är en
förfrågningsunderlaget.grundvaluppnås direktkanbudsgivare av

underförhandlingsupphandling sär-övergå ikanupphandlingSluten
villkor.skilda , med denmotsvarande sättFörhandlingsupphandling sker men

anbudsgivarna.medförhandlingföregåsfårbeslutetskillnaden att av
med hän-behövsanbudsgivareantaldetmedFörhandlingen somgörs

Form-objektivitet.ochaffärsmässighetpå konkurrens,till kravetsyn
tillräckligtinte ärdå konkurrensenbl.a.användalämpligär atten

kom-arbeteellermaterialupphandlingendå avomfattande, avser
osäkerhetbetydandefinnsdå detspecialiseradplicerad eller art, en

total-ellerkonsulttjänsterupphandlingendåochkostnaden avserom
entreprenader.

in-beställningellerköp utanskerDirektupphandling genom
ordning.särskildanbud ifordrande av

upphandlings-denväljaupphandlingvarjeskall vidMyndigheten
affärsmässighet.till kravethänsynlämplig medbedömsform som

Enligtanbud.någonnekatillåtet ett upp-inte attDet är att avge
allaskyldig prövamyndigheten att10 §handlingsförordningens är

anbudsgivarelämnatssådana somanbud lämnats, även avsomsom
allabehandlasåledesåläggsMyndighetentillfrågats. attsärskiltinte

likvärdigtoch sätt.objektivtanbudsgivareanbud och ett
ochkompetensanbudsgivarnassigförvissaMöjligheten att om

handlarteknik. Detanbudsförfarandetsdel itilllämplighet ligger stor
slagsolikaförfrågningsunderlaget,utformningendå främst avom

Genomanbud. sättaprövningenoch attanbudsgivarekontroller avav
få effektivtmyndighetenvarandra kanmed ettidessa systemmoment

vetet.frånsållamedel till att agnarna
tillhanda-myndighetanbudsinfordranförunderlagDet ensom

skallHäriförfrågningsunderlag.benämnshåller leverantörerna
bestämmelser,krav,och vilkaupphandlingsformframgå bl.a. vilken

upphandlingen.förgällertidpunkterochupplysningar som
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Det viktigtär eftersträva fullständigt ochatt tydligt för-ett
frågningsunderlag inte minst då det gäller uppdrag idéskapandeav
och problemlösande karaktär. När förfrågningsunderlaget utformas
måste de faktorer ha klarlagts kommer tillmätas betydelse vidattsom
anbudsprövningen. Först samtliganär uppgifter anbudsgivaresom
bör hänsyn till införts i förfrågningsunderlagetta skapas förutsätt-
ningar för åstadkomma rättvis ochatt effektiv utvärderingen av
sinsemellan jämförbara anbud.

Enligt upphandlingsförordningen 6 § skall anbud infordras
eller skrivelser. Vid förhandlingsupphandlinggenom fårannonser

anbud infordras påäven inte särskildasätt regler i lag ellerannat om
förordning gäller. Annonserna skall införas i Post och Inrikes Tid-
ningar i andra tidningaräven det med hänsynsamt till omständig-om
heterna lämpligt.är

Så möjligt efter anbudstidens utgångsnart skall försändelsersom
med anbud vid och tillfälle tvåett öppnas utseddasamma av personer
7 §. Vid förhandlingsupphandling får anbuden allteftersomöppnas
de kommer in det finns synnerliga skäl till detta och inteom annatom

särskilt föreskrivetär i lag eller förordning. Anbud med tillhörande
handlingar olika slag skall förvaras betryggandeav ett sätt.

Vad gäller kontroller anbudsgivare myndigheten skyldigärav
8 §, det inte onödigt,är reda på anbudsgivarenom att ta ärom
registrerad för redovisning och inbetalning mervärdesskatt,av
innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter inhämtasamt
uppgift anbudsgivaren står i skuld för några skatter eller allmännaom
avgifter. Ett anbud får inte 9 § anbudsgivaren inteantas ärom
registrerad för nämnda ändamål denne skyldig till det.trots att är
Kontrollerna i sambandgörs med anbudsprövningen innan beslut
fattas.

Vid prövning anbud skall det anbud med beaktandeav antas som av
samtliga affärsmässigt betingade omständigheter är för-att anse som
månligast. Vad förrnånligastär prisetavgörssom vägsattgenom mot
kvaliteten. Målet nå lågtär pris till kvalitet.att rättett

Av de grundläggande principerna affärsmässighet och objek-om
tivitet följer anbudsprövningen skall ske i förstaatt hand de kravmot

i förfrågningsunderlaget.angetts I Riksrevisionsverketssom anvis-
ningar 1986612 till upphandlingsförordningen hänsynsägs ävenatt
kan behöva till andra affärsmässigt betingadetas omständigheter så-

tidigare erfarenheter anbudsgivare,som hans möjligheterav en att
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insikthansekonomiskaochtekniskahansservice resurser,lämna samt
det gällerpålitlighet attvederhäftighet och närerfarenhetoch samt

omständig-dessaalltsåfår ävenåtagande. Priset vägas motfullgöra
heter.

kon-upphandlingvidockså detanvisningarnämnda sägsI att av
kvalitetskraven.beaktaviktigtsärskiltliknandeoch attsulttjänster är

anbudEttpriset.då viktigare änkanpå tjänsten somKvaliteten vara
sådana fallkan ilösningbättrei övrigtekonomiskt ochtillleder en

Vidanbud.andraenligthögretjänstenför änpriset ärävenantas om
myndigheten dess-börkonsultföretagfrånanbudprövning ettettav

kompetensensådantföretaget ävenbedömaenbartinte utansomutom
förfogande förtillställaföretagetdehos att upp-avserpersoner som

tidi-informationinhämtavärdedetHärvid kandraget. att omvara av
myndighet.statliguppdrag hos annangare

medförhandlingföregåskananbudBeslut an-ettatt anta avom
samrådocksåvaltsupphandlingsformendenbudsgivare avmenom

in-vitaltharellerupphandlingenberörsmed andra parter avsom
denna.tresse av

myndighetenskall hos13 §upphandlingsförordningenEnligt
vadochantagitsanbud harskäl vilkadedokumenteratfinnas ett

Näranbudsprövningen.betydelse vid ettförekommitövrigti avsom
anbuds-underrättamöjligtmyndighetenskallantagitsanbud snarast

tiddenutgångenföreskeskallUnderrättelsendetta.givaren avom
Anbudsgivareanbudsgivaren.förbindandeanbudetunder vilket är

beskedmöjligt lämnassåskallantagitsanbud inte omsnart somvars
detta.

upphand-iföreskrivs beslut16 §upphandlingsförordningens attI
får överklagas.förordningen inteenligtlingsärenden görssom

upphandlingoffentligreglerNya för

lagförslag19929388 lagtpropositioniRegeringen har omom en
ställsde kravanledningupphandling medoffentlig genomsomav

januarikraft den lträda iskalllagenAvsiktenEES-avtalet. är att
1993.

avseenden detväsentligaflerareform iinnebärLagförslaget aven
inte kon-reglernaSverige. Dock berörsihittills gällt omsystem som

led-viktigaobjektivitetochicke-diskriminering ärkurrens, som
liggerFörändringarnalagförslaget.EG-anpassadeockså i detstjärnor
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i medlen försnarare att uppnående dessa mål angivnaärav noga
relativt omfattandegenom detaljregleringar för de moment av

offentliga upphandlingar görs angivnaöver s.k. tröskelvärden.som
För dessa upphandlingar föreslås bl.a. krav annonsering i Europe-
iska Gemenskapernas Officiella Tidning, vissa upphandlingsforrner
och bestämda frister för anbudsgivare.

I lagförslaget definieras de s.k. upphandlande enheterna på ett
sådant densätt framtida kretsenatt enheter omfattas detav som av

regelverket ärnya större vadän gällt tidigare. Med upphand-som
lande enhet statliga, kommunala ochmenas andra myndigheter, be-
slutande församlingar i kommuner, landsting och kyrkliga kommuner

vissa associationersamt och stiftelser inrättats för fullgörasom att
uppgifter i det allmännas intresse. Upphandlande enhet denär in-som
går skriftligt avtal upphandlingskontrakt avseende den upphandling

enligtgörs lagen. Vidare innebärsom lagförslaget offentligaatt upp-
handlingar skall kunna överprövas domstol och upphand-av att en
lande enhet skyldigär skadaersättaatt orsakats felaktigsom av en
upphandling. Därtill föreslås myndighet,att Nämnden fören ny
offentlig upphandling, inrättas.

Genom EGs direktiv lagförslagets siktetar på endast de större
upphandlingarna överstiger vissa tröskelvärdensom vilka olika förär
olika upphandlingar.typer För upphandlingarav undergörssom an-
givna tröskelvärden innebär förslaget lagens huvudprinciperatt lik-

dess bestämmelsersom överprövning skall tillämpliga.om Reg-vara
lerna för upphandling under tröskelvärdena gäller endast för en
mindre krets upphandlande enheter, nämligenav myndigheter och
beslutande församlingar.

Den anpassning svenska regler ingår i lagförslagetav som avser
bl.a. 2 kap., byggentreprenadervaror 3 kap. tjänstersamt
5 kap.. Vad byggentreprenadär respektivesom tjänsten definieras
i förteckningar till EGs direktiv.

Kulturrninneslagens instrument särskild utredning bör allmänt sett
betrakta tjänst.att I förslagetvara till lag offentligsom upphand-om

ling skiljs mellan upphandling tjänster enligt avdelning A respek-av
tive avdelning B. Vilka tjänster det frågaär finns förtecknade iom en
bilaga till lagen.

Emellertid i bilaganär ingen tjänst direktupptagen insom passar
på det arkeologiska området. I avdelning B rubriceras under 26nr
tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet. Det dockär
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Regleringenkulturverksamhet. upp-med avdärvadoklart avsessom
närvarandeförbilagan ärB iavdelningenligtför tjänsterhandling

enligtliggerDet97.19929388,prop.provisorium s.något ettav
särskildbetraktahandstill attuppfattning närmastHUR-utredningens

proposi-I27.Bavdelningenligttjänst nrannanutredning som
kate-departementschefen attanför97l99293z88,prop.tionen s.

tjänsterförfrämstanvändasbörBavdelningtjänst iannangorin
kategoriernaövrigadenågon menunderfaller inklartinte avsom
dessa.tillanknytningnaturlignågonhaändå kan ansessom

under-särskildochförundersökningarkeologiskbeträffarVad
skallinstrumentockså dessaförtalarmycket attfinnssökning som

särskildförgällervadmedlikhettjänst. Iannan somdefinieras som
passandebättreingenundersökningarkeologiskförfinnsutredning

till be-bilaganförtecknade iärde tjänsterblandmotsvarighet som
tjänsteupphandling.förstämmelserna

arkeo-ellerundersökningarkeologiskförekommerhellerInte
entreprenadfördirektivEGstillförteckningenutgrävning ilogisk

ärarbeten89440EEC. De somändrat7l305EECDir. genom
förslagetIanläggningsarbeten.och ombygg-därupptagna avser

byggentreprenadanvänds samman-upphandlingslag somoffentlig
iByggentreprenadarbeten.slags avserför dettabenämningfattande

betyder ävenvilketanläggningsarbete, attellerhelhet bygg-sin ett
omfattasinstallationochprojekteringarbetedelden ett avsersomav

habyggentreprenadenföremålet förskall enVidaredefinitionen.av
upphandlingsreglernafrånundantasDärigenomfunktion.självständig

arbetendel störreendast ärarbetenosjälvständigasådana avensom
63-64.19929388,prop. s.

undersökningsärskildellerförundersökningarkeologiskMen en
konstruktionsarbetenprojekteringar,med det slagsjämställasintekan

uppförandetmedförknippasdirekt enavinstallationsarbetenoch som
be-LänsstyrelsenNäranläggning.iståndsättandetellerbyggnad enav

förbättrafördettaLänsstyrelsen attförundersökning görslutar om
ställerLänsstyrelsenOchtillståndsgivning. närförsitt underlag

fornläm-fördettaundersökningsärskild görs attpåskäliga krav
särskildförundersökningSåvälskall dokumenteras.ningen som
resultatverksamhetkunskapsuppbyggandeundersökning varsär en

delsocharbetelöpandekulturmiljövårdensdirekt idelsanvänds
syfteendaDetforskning.vetenskapligförbasdata enlångsiktigt som

detlösabyggentreprenadför ärharundersökning attarkeologisk en



SOU 1992137 Överväganden och förslag 127

statliga servitut fornlämning Och detutgör. i likhetsom en görs med
särskild utredning tjänst exploatören för vilken dennesom en
betalar.

Särskild utredning, arkeologisk förundersökning och särskild
undersökning tolkat annan tjänst i avdelning B enligt lagensom om
offentlig upphandling innebär arkeologiska uppdragatt kommer att
bli föremål för tjänsteupphandling under förutsättningar ochsamma
efter regler. Denna enhetlighet tillsamma fördelär för arkeo-stor ett
logiskt anbudssystem. De fortsatta utgår från deresonemangen att
arkeologiska uppdragsfonnema betraktaär annan tjänst.att som

Under förutsättning exploatören offentligatt är enhetav en samt att
kostnaden för det arkeologiska uppdraget överstiger tröskelvärdet
200 000 motsvarande 1,5 miljoner kronorecu exklusiveca mer-
värdesskatt kommer bestämmelserna i upphandlingslagens 5 kap.
1-10 §§ och 27§ bli tillämpliga. Förstnämndaatt paragrafer är

bestämmelser för tjänsteupphandlinggemensamma medan den sist-
nämnda speciell förär avdelning B.

De regler i 5 kap. inte blir tillämpliga för upphandlingsom av
arkeologiska uppdrag tröskelvärdetöver gäller annonsering
11-13 §§, val upphandlingsförfarande 14-19 §§, tidsfristerav
20-24 §§ bestämmelsersamt vissa alternativa utförandenom
25-26 §§.

Den nämnda speciella regeln i 5 kap. 27 §ovan innebär 1 kap.att
7-11 §§ och 17-25 §§ i upphandlingslagen inte gäller för upphand-
ling tjänster i avdelning B i bilagan.av Dessasom regleravses avser
allmänna bestämmelser annonsering I kap. 7-11 §§, kravom som
får ställas leverantören l kap. 17-18 §§, former för anbud och
ansökningar deltagande i anbudsgivning l kap. 19 §,om mottagande
och öppnande anbud 20-21 §§, prövning anbudav 1 kap.av
22-24 §§ särskilda skyldigheter församt upphandlande enheter
1 kap. 25 §. Därtill föreskrivs i 5 kap. 27 § den upphandlandeatt
enheten 48 dagar efter detsenast upphandlingen avslutatsatt skall
skicka meddelande däromett till Europeiska gemenskapernas
officiella publikationer och i meddelandet den upphandlandeange om
enheten medger meddelandet får publiceras.att

Om exploatören offentligär enhet och kostnaden fören detom
arkeologiska uppdraget understiger tröskelvärdet 200.000 blirecu
endast vissa regler i lagen tillämpliga för upphandling. De regler det
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ändamålsparagrafens.k. samt§ den4l kap.fråga gällerdå är om
1-8 §§.6 kap.

utnyttjandemedskallupphandling göras§ stadgas avkap. 4I l att
genomförasi övrigtochfinns ävenkonkurrensmöjligheterde som

objektivt.behandlasskallanbudochAnbudsgivareaffärsmässigt.
kravenbeaktassärskiltskallupphandling attvidkommerDärtill att

varjebehövs ivadhögreställsprestanda inte änochkvalitet som
särskilt fall.

skade-ochöverprövningförformernaregleras§§1-86 kap.I
lida skadaeller kommerliditsig attstånd. leverantör avEn ansersom

läns-framställning tillfårförfarande iupphandlande enhetensden en
får dock intesådan ansökanEnåtgärder vidtas.ansökarätten attom

1 §.6 kap.fattatsleverantördå besluttidpunktefter denprövas om
ellerskallupphandlingen attgörasfår beslutaLänsrätten omattom

upphandlandedengjorts,rättelsesedanförstavslutasdenna en-om
bestämmelse inågon4 § ellerkap.lbrutitheten har upp-mot annan

2 §.6 kap.handlingslagen
årdomstol inomallmänvidväckasskadestånd skall ettTalan om

tiditalanVäcks inte ärfattats.leverantördå beslutfrån den dag om
föralltså möjligt8 §. Detförlorad 6 kap.skadestånd ärtill enrätten

förfå ersättningenhetenupphandlandedenleverantör upp-att av
upphandlings-ibestämmelsernaföljtinteenhetenskadakommen om

6 §.6 kap.lagen
4319929388,prop.upphandlingoffentligpropositionenI som

stödmedi dag tillämpasde rutinerdepartementschefenanför att som
kunnaallt väsentligtikommereller reglementen attförordningav

upphandlingen.mindredenfortsättningen föritillämpas även
tröskelvärdenaunderenheterupphandlandekretsenBeträffande av

bibehållabörlagförslagetbakomarbetsgruppen ansett atthar man
upphandlingsreglerna. Depar-omfattasdagimindre kretsden avsom

rimligt44 det19929388,dock prop.tementschefen att voreanser
såvälframtiden densammaenheter iupphandlande ärkretsenatt av

utredasytterligareFrågan behövertröskelvärdena.underöver som
omfattasdelendennågot förslag iochdepartementschefenenligt

propositionen.därför inte av
reglerallmännadetjänsteupphandling ärVad sagts omsom ovan

upphandlinggälla förvilka kommerupphandlingslagenenligt att av
särskild under-ochförundersökningarkeologiskutredning,särskild

området.arkeologiskapåtillämplig detlagsökning denna görsom
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Oavsett skall för upphandlingenvem som arkeologiskaansvara av
uppdrag kan kostnadsmässiga skäl den bedömningenav göras sär-att
skilda utredningar och arkeologiska förundersökningar sällan kom-

bli föremål föratt upphandlingmer tröskelvärdet.över Däremot
torde det bli vanligare upphandla särskildaatt undersökningar efter
reglerna gäller över tröskelvärdet, eftersomsom kostnaderna för
sådana undersökningar relativt ofta kan överstiga 200 000 ecu.

Oberoende offentlig upphandlingav arkeologisktom en ettav upp-
drag görs elleröver under tröskelvärdet kommer definitionengenom

de arkeologiska uppdragsformernaav annan tjänst i avdelningsom
B endast minimum upphandlingslagensett regler tillämp-av att vara
liga. I praktiken det i bådaär fallen bara l kap. 4 § är störresom av
betydelse för själva upphandlingen. Därutöver torde de rutiner som
idag tillämpas med stöd upphandlingsförordning kunnaav använd-att

i fortsättningen.även Det innebäras offentlig enhetatt dennären
upphandlar arkeologiska uppdrag får frihet under beaktandestor att

ovannämnda lagbestämmelse väljaav den upphandlingsform kansom
lämplig med hänsyn tillanses mest omständigheterna. Uppskattnings-

vis exploatörerna med offentlig huvudmansvarar för omkring 75%
de totala undersökningskostnaderna.av Vid upphandling som en en-

skild enhet kommergör upphandlingslagen inte gälla.att

6.3.3 Upphandling arkeologiska uppdragav

Vem skall upphandlingengöra

Det finns i huvudsak två alternativ för upphandling arkeologiskaav
uppdrag. Det innebär Länsstyrelsenatt upphandlingenena gör och det
andra exploatören sköteratt upphandlingen.

Allmän praxis inköparenär och denatt betalar försom varan, ar-
betet eller tjänsten också denär upphandlingen.gör Det innebärsom

exploatören principielltatt borde sköta upphandlingensett arkeo-av
logiska uppdrag denne offentligäroavsett enhet eller enskilten ett
företag. I förstnämnda fall påverkas inte det nämntssom ovan om
reglerna för upphandlingen. I sistnämnda fall kommer lagen om
offentlig upphandling inte gälla.att
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respektiveLänsstyrelsensfördelar.fleraharordningDenna
emellandemansvarsfördelningenhållas isär,roller kanexploatörens
hanterarLänsstyrelsenpraxis.allmänföljerochklarblir systemet

affärstekniska.denexploatörenochärendetdelenlagregleradeden av
dennepåberoendegällerdet omupphandlar sättExploatören som

Åtminstone förstavid ettföretag.enskiltellerenhetoffentlig ettär en
länsstyrel-förarbetsbesparingrelativordningeninnebärpåseende en

be-behöverinte taanskaffningsprocessenskededettai avsomsen
upphandlingen.självamedfattning

enskiltellerenhetoffentlig ettexploatören ärBeroende enom
principerolikaeftergöraskommaupphandlingama attskulleföretag

af-förgarantifinnssidanoffentliga enPå denolika enoch sätt.
upphandlingicke-diskriminerandeochkonkurrensutsattfärsmässig,

garantisådanEnanbudstiden.undersekretesstillmöjlighetermed
påaspekterkvalitativafinnsRiskensidan. attpå privatadensaknas

bety-olikatillmätassystematiskt stornärmastkommeruppdragen att
dessochresultatetdokumentationen,kan övervilket lättdelse ut
pri-föranledsuppdragmångakommer avDärtillanvändbarhet. att

seriösvilkaförmarkarbeten upp-småföretagsoch envatpersoners
uppgift.betungandeovälkommenlikablirtroligtvishandling somen
elleroffentligedenbegärasinte en-rimligen attdetkanVidare

krav-utformakompetenstillräckligha attskallexploatörenskilde
störstasådantpå sättförfrågningsunderlaget attettispecifikationen
aspek-vetenskapligaochkulturrniljövårdandetillhänsynmöjliga tas

kompe-haförväntaskanhellerinteexploatörenföljerHärav attter.
prisetförmånlig näroffertvilken är mestavgöra somatttens nog

kvaliteten.skall vägas mot
formu-exploatörenfalletförraiLänsstyrelsenTänkbart attvore

förgällaskallsärskilda kravoch upp-förutsättningardelerar som
exploatörenhjälper attfalletLänsstyrelsen iochdraget, senareatt

Länsstyrelsensäkerställasintedet kanMen attofferterna.blandvälja
innebärvilket attexploatören,tillinkommitanbudalla defår somse

arkeologiföretagenmeddialogföramöjlighetLänsstyrelsens att en
förlorad.skulle kunnauppdragenom

påminnerförfarandeLänsstyrelsenpraktiserarfall ett somvissaI
fleradärsituationersamråd iskerDetupphandling. genomom

ifalletSåundersökningsverksamheten. ärideltararkeologiföretag
ochBohus länochGöteborgslän,HallandsMalmöhus län,t.ex.

arkeologi-råder mellankonkurrensinteAttStockholms län. öppen
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företagen beror på länsstyrelserna fördelaratt uppdragen inom
på basis överenskommelsergruppen och med hänsyn till kom-av

specialiseringpetens, Stegetresurser, tillöver verkligm.m. en
upphandling behöver sådanai fall inte Därutöver tillämpasstort.vara
redan anbudsförfarande vissa länsstyrelser i Mellansverige och då iav
samband med särskild utredning.

Det finns således mycket talar för upphandlingen arkeo-attsom av
logiska uppdrag bör skötas Länsstyrelsen. Förhållandena inomav
kulturmiljövården och verksamheten med exploateringsundersök-
ningar mycketär speciella i jämförelse med vad normalt falletärsom
inom andra områden där upphandling arbeten och tjänster hör tillav
dagordningen. Kulturminneslagen Länsstyrelsen för denger ansvaret
regionala kulturmiljövården. Detta innefattar alla beslutansvar som

vårdrör och ingrepp i fasta fornlämningar. Detav Länsstyrelsenär
och beslutarprövar särskild utredningsom och olika slagsom om

undersökningar. Därvid har Länsstyrelsen villkor för tillståndatt som
ställa skäliga krav särskild undersökning förupp dokumenteraatt
fomlämningen. Det innebär det Länsstyrelsenäratt har ansvaretsom
för undersökningens omfattning och ambitionsnivå. I sitt beslut om
tillstånd skall Länsstyrelsen såvitt möjligt den kostnad åt-ange som
gärderna beräknas medföra. Länsstyrelsen skall också i sitt beslut

skall utföra särskildange utredning ellervem som undersökningen
och bör försäkra sig denne har tillräcklig kompetensatt utföraom att
åtgärderna tillfredsställandeett sätt.

Det viktigtär Länsstyrelsen i sin beslutsprocessatt har initiativet
och handlingsfrihet. En garanti för detta Länsstyrelsen utförges om
upphandlingen tjänst exploatören oberoendesom denneen ärav om

offentlig enhet eller enskild. Allaen arkeologiska uppdrag kan då
upphandlas på basis väl bearbetade och specificerade för-av noggrant
frågningsunderlag, vilket säkerställer inkomna anbud blir jämför-att
bara. Det kravär rättviseskälett måstesenare uppfylltsom av vara
vid anbudsprövningen. Av betydelse ocksåärstor Länsstyrelsenatt
får alla anbud och så bedöms lämpligtse kan förhandlaom medvara
anbudsgivande arkeologiföretag innan beslut fattats att anta ettom
visst anbud. Möjligheten nå lågt pris till kvalitetatt liggerett rätt i
anbudsförfarandets teknik och taktik.

Det bör klart Länsstyrelsen medatt påavseendevara kulturmiljö-
vårdande och vetenskapliga aspekter bäst lämpadär skötaatt upp-
handlingen arkeologiska uppdrag. En frågaav sådanärannan om en
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affärs-innebärFörfarandet attinföra.möjlig enordning är att
Där-myndighet.påläggsverksamhetexploatörensdelteknisk enav

hållatillinstrumentmiste att nereexploatörenskulle ettmed om
instrumentdettadå ärdet kan ett somkostnader. Men attnoterassina

harTvärtomuppdrag.arkeologiskaför sinahaftaldrigexploatören
någon konkurrensfastställtprisfått betalahittills utanexploatören ett

institutionfältarkeologiskföreslagitsoftastpraktikenvilket i enav
ambitionsnivå. Närnödvändigaundersökningensbedömningefter av

behöverupphandlingensköterexploatörenföriställetLänsstyrelsen
Även Länsstyrelsenförnegativt.någotuppfattasdärför intedetta som

exploateringsundersök-hållaangelägetmåste det att nerevara
kvalitetsäkrandettill rättskersedandettaAttkostnader.ningarnas av

någontinghaknappast emot.exploatörenkan
tjänstupphandlingenLänsstyrelsen görAlternativet ensomatt
det for-skall haLänsstyrelsendetinnebär inte ärexploatören somatt

exploatörendetEftersom ärupphandlingen.för sommella ansvaret
detbörarkeologiföretagetmedingår avtalochuppdragetbekostar
ochanbudvisstbeslutarexploatören anta ettockså attomsomvara

uppfatt-upphandlingen. Dennaföransvarigformelltdärmed ärsom
vilkenefterupphandlingslagenmedöverensstämmelseining är

avtalskriftligtupphandlingskontrakt§ är5 ett en upp-l kap. som
Ordningenenligt lagen.upphandlingavseendeingårenhethandlande

tjänstupphandlingenLänsstyrelsenOm görfördel. enhar somstoren
ochanbudenmellanfår väljasedanexploatörenochexploatören,

anbudssystemanbud, skapasvisst ettbeslutdärvid fatta anta ettattom
in-respektivemed sinamöjlighetharberörda attvari alla parter

dia-korsvisadenupphandlingenresultatetpåverka genomtressen av
till.inbjuderlog systemetsom

överlämnaranbuden ochinkomnadegranskatLänsstyrelsenNär
anbudens in-yttrandemedskebör dettatill exploatören ettdessa om

Länsstyrelsen görbedömningdenbörnehåll. Yttrandet avsomavse
uppdragetpreciseringartill deförhåller siganbuden somhur om

kaninformationförfrågningsunderlageti samt somannanangetts
Visserligenbeslut.ochprövningexploatörensförbetydelsevara av

inflytanderelativt överordningi dennalänsstyrelsen stort ex-har ett
begäramöjlighetå sidasinharexploatören attbeslut,ploatörens men

upphand-denmed anbudsgivarnaförhandlaskalllänsstyrelsen omatt
valts.lingsformen
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Med hänsyn till de regler och speciella förhållanden finnssom
inom kulturmiljövården och undersökningsverksamheten medsamt
hänsyn till kravet på konkurrens, affärsmässighet och objektivitet fö-
reslår HUR-utredningen Länsstyrelsens delaktighetatt i exploatörens
upphandling arkeologiska uppdrag regleras i lag.av Länsstyrelsen
skall därvid sköta upphandlingen tjänst exploatören obero-som en
ende denne offentligär enhetav ellerom enskild. Efteren det läns-
styrelsen granskat inkomna anbud överlämnas dessa till exploatören
med yttrande. Exploatörenett formelltär ansvarig för upphandlingen
och skall den efter ha valt bland anbuden fattarvara att beslutsom om

visst anbudatt anta och ingårett avtal med arkeologiföretaget.
Bestämmelserna upphandling arkeologiska exploateringsupp-om av
drag bör införas i 2 kap. kulturminneslagen.

Ekonomiska och rättsliga konsekvenser

Förslaget Länsstyrelsen sköter självaatt upphandlingen får vissa eko-
nomiska konsekvenser. Upphandling innebär nämligen i sig rela-ett
tivt omfattande arbete åtföljandemed kostnader. Länsstyrelsens del i
upphandlingsprocessen innebär Länsstyrelsen skallatt

utforma förfrågningsunderlag0 för uppdraget,
infordra anbud,0

och0 anbudmotta öppna med beaktande objektivitet och sekre-av
tess,
kontrollera0 anbudsgivare i vissa ekonomiska avseenden,
granska alla0 anbud lämnats och därvidsom
eventuellt förhandla0 med anbudsgivare

dokumentera anbudsprövningen,0

överlämna anbuden0 med yttrande till exploatören för beslut och
godkänna det0 exploatören valda anbudet.av

Detta merarbete skall läggas till Länsstyrelsens löpande arbete med
kulturmiljövårdsärenden. Många länsstyrelser redan idagär hårt
arbetsbelastade. Under år 1991 hade 15 länsstyrelser 20 beslutänmer
enlig 2 kap. 11-13 §§ KML, och 10 länsstyrelser hade 50änmer
beslut motsvarande slag. Merarbetet förav upphandlingen kommer
helt klart leda till ökade kostnaderatt för Länsstyrelsens ärendehand-
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kost-försigkompenserakunnadärförbörLänsstyrelsenläggning.
§3stödmedtjänstenavgift för avnadsökningen att ta ut engenom

avgiftsuttagetfordrasHärtill att1992191.avgiftsförordningen
beslutsärskiltellerförordning avettellerlag avföljer enenav

in-sigtillgodogörafåocksågivetvisbörLänsstyrelsenregeringen.
regeringen.beslutsärskiltfordrarvilketavgiftsmedel avettkomna

upphandlingenförfår betalaslutändanidenexploatören ärAtt som
exploatörenfalletockså bliSå skulleifrån. omkommagår inte att

själv.upphandlingenhelagjorde
avgifts-upphandlingenutförLänsstyrelsens ensomFörslaget att

iinträderLänsstyrelseninnebärexploatören atttjänstbelagd
för honom.gällerreglerdeefterochställe somexploatörens agerar

exploatören ärberoendedärförbliragerandeLänsstyrelsens omav
enhetoffentligexploatören ärOmenskild enhet.eller enoffentligen

bestämmelser,upphandlingslagensföljaskyldigLänsstyrelsen attär
skyldighet.dennabortfallerenskildexploatörenskulle varamen

såupphandlingenfri mangöradå somiLänsstyrelsen attär settstort
tordeExploatörernalämpligt.finner ärexploatörenmedsamrådi

pris förlågtbetalaintresserade ett upp-attallmänhetidock avvara
Länsstyrelsen görförordaanledningen upp-den attochdragen av

ochaffärsmässighetKravetanbudskonkurrens.handlingen genom
falli detlägreställasdå änintebörupphandlingeniobjektivitet

enhet.offentligexploatören är en
detmedför ärupphandlingen attförformellaExploatörens ansvar

upphand-ibeslutsittmeddelandeskall lämnaexploatören omsom
enhetoffentligexploatörenOm äranbudsgivarna.tilllingsärendet en

enligttjänstförtröskelvärdet upp-gjortsupphandlingen överoch
lag§27 senast5 kap.enligtskall exploatören sammahandlingslagen

meddelandeskickaavslutatsupphandlingen ettdetefter48 dagar att
Ipublikationer.officiellagemenskapernasEuropeiskatilldärom

exploatörenenhetenupphandlandedenskallmeddelandet anges om
publiceras.meddelandetgodkänner att

fårupphandlingenansvarig förformelltexploatören ärDet att
leveran-kanupphandlingslagenEnligtkonsekvenser.rättsliga envissa

hosupphandlingöverprövningansökaanbudsgivare enavtör om
upphandlingsbeslutskadeståndtalanväcka ettellerlänsrätten avom

områdetarkeologiskadetgäller omdomstol. Rättenallmänhos
enskildexploatörenskulleenhet,offentlig varaexploatören är menen

upphand-sköterLänsstyrelsenAttdennaanbudsgivaren rätt.saknar
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lingen tjänst exploatören har ingenting medsom sakenen göra.att
Vad bestämmandeär exploatörensär fonnellasom föransvar upp-
handlingen i kombination med hans ställning offentlig ellersom en-
skild enhet. Länsstyrelsen har givetvis bådai fallen införett ansvar
exploatören så långt kulturmiljövårdandeatt och vetenskapliga hän-

medgersynstaganden utföra tjänsten på tillfredsställersättett som
honom.

Exploatörens rättsskydd regleras i kulturminneslagen. Länsstyrel-
beslut enligt KMLsens skall utföra särskild utred-om vem som en

ning, arkeologisk förundersökning eller särskild undersökning får
överklagas hos regeringen 2 kap. 24 §, och den missnöjdärsom
med Länsstyrelsens beslut kostnad för förundersökning ellerom sär-
skild undersökning får väcka talan vid fastighetsdomstolenmot staten
2 kap. 25 §. I det fall Länsstyrelsen beslutat inte tillståndattom ge
på grund exploatörensatt anbud oförenligtav är medantagna de krav

Länsstyrelsen ställt har således exploatörensom möjlighet över-att
klaga Länsstyrelsens beslut hos regeringen. Detta gäller för såväl den
enskilde exploatören för den offentlige. Skälen för sådantsom ett
överklagande bör vila grund kostnaden,än eftersom exploa-annan

hantören missnöjdär med Länsstyrelsens beslutom kostnad skallom
vända sig till fastighetsdomstolen.

Förfrågningsurzderlag och föreskrifter

I ordning där Länsstyrelsen sköter upphandlingenen tjänstsom en
exploatören det Länsstyrelsensär uppgift utforma förfrågnings-att
underlaget till det arkeologiska uppdraget. Häri de uppgifter,anges
särskilda krav och bestämmelser skall gälla för de åtgärder vilkasom
Länsstyrelsen sedan har och fattapröva beslutatt enligt kultur-om
minneslagen. Förfrågningsunderlag från Länsstyrelsen bör i normal-
fallet alltid förekomma oberoende upphandlingen offentligärav om
eller enskild och enskild exploatöroavsett önskar anbuds-en
konkurrens eller ej.

Länsstyrelsen för beslutade åtgärder utförsattansvarar sättett
tillfredsställer såväl kulturmiljövårdens,som den vetenskapliga forsk-

ningens, exploatörens och allmänhetens behov. Genom länsstyrel-att
förfrågningsunderlageti preciserarsen vad skall gälla för detsom

arkeologiska uppdraget skapas grund för kvalitet i arbetetsen ut-
förande. Att tillräcklig hänsyn till Länsstyrelsens fordringartas bör
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utredning,särskildbeslutLänsstyrelsensförvillkor omettvara
gällerDettaundersökning.särskildellerförundersökningarkeologisk
skallupphandlingenförordatexploatörenskild attfalli detäven en

anbudskonkurrens.göras utan
uppdragetsgällabl.a.skallLänsstyrelsen görpreciseringarDe som

formuleringarsådanaDärvid börambitionsnivå. an-ochomfattning
be-planiarkeologiföretaganbudsgivande atttvingar envändas som

skallDetuppdraget.genomförahurmotivera ämnarochskriva man
kunnaoch bartblottarkeologiföretagetförmöjligt attalltså inte vara

be-exploatörenanbuddetNärkostnadsberäkning.tillhänvisa somen
anbudetinnehållet iskallLänsstyrelsentillöverlämnasslutat om

därförDetpreciseringar. ärLänsstyrelsensmedöverensstämma
Länsstyrelsensförbetydelseuppgifteralla de ärviktigt avatt som

för-med ikommerkulturminneslagenenligtbeslutochprövning
frågningsunderlaget.

Länsstyrelsenanbud börinkomnaallagranskatLänsstyrelsenNär
sambandiexploatörentillinnehållanbudensyttrande överlämna ett

dåharLänsstyrelsendenne.tillöverlämnasanbudenmed att
anbudenblanddetuppmärksamexploatörenmöjlighet göra omatt

före-ochpreciseringarmed deinnehåll oförenligtnågot ärfinns vars
Även upphand-förfrågningsunderlaget.iskrifter omangettssom

säkertinteförhandlingsupphandling det attärgenomförslingen som
tillkänna-Länsstyrelsensförinomfallerslutändananbud ialla ramen

anbudbland devälja mot-givetvisbörExploatörengivna krav. som
SkulleLänsstyrelsen.samråda meddärvidoch kankravdessasvarar

läns-godta börinte kanLänsstyrelsenanbudväljaexploatören ett som
forn-borttagandetillstånd tillinte lämnabeslutastyrelsen avattom

förregeringenÖverklagar ärendet tillgårexploatörenlämningen.
prövning.

igällaomständigheter kommaspeciella attkanSom nämnts ovan
Såvidaför.exploatörerenskildaupphandling en-enden ansvararsom

upphandlingsreglernågra särskildabundeninteskild exploatör är av
upphandlingenskallLänsstyrelsen göra an-väljer denne genomom

arkeologiföretagvisstdirektellerbudsförfarande utse ettattgenom
Även arkeologiföretagetskallfallet ut-iuppdragstagare. senaresom

frånförfrågningsunderlagbasisuppdragetförplan ettarbeta aven
förutomnämligenomfattarFörfrågningsunderlagetLänsstyrelsen. en

måstearkeologiföretagetföreskrifter tavissakravspecifikation som
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del Planen skall överlämnas tillav. Länsstyrelsen med uppgift attom
exploatören antagit planen.

Till förfrågningsunderlaget bör Länsstyrelsen således bifoga ett
antal föreskrifter reglerar vissa kompetens-,som rättighets-ansvars-,
och ordningsförhållanden vid arkeologisk undersökning fast fom-av
lärnning. Vad dessa föreskrifter, bör baseras Riksantikvarie-som
ämbetets allmänna råd, gäller behandlas närmare nedan och i
kap. 6.4, 6.5 och 6.6. Att det anbudsgivande arkeologiföretaget
förbinder sig följa föreskrifternaatt bör förutsättning förvara en
Länsstyrelsens beslut och tillståndsgivning.

Länsstyrelsen samråder idag med Riksantikvarieämbetet bortta-om
gande fast fornlämning. HUR-utredningenav vill erinra dettaattom
blir än viktigt vid anbudsförfarande.mer ett

Tillämpning upphandlingav

Målet för tillämpningen anbud och upphandling med etable-av är att
ring konkurrens nå lågt pris tillav kvalitetett rätt och därigenom på
sikt hålla ned arkeologikostnaderna i samhället. Anbudsförfarande
bör därför användas i alla de situationer där det möjligt.är Att
exploatören för upphandlingen torde kunnaansvarar medverka till att
arbetsföretaget planeras i god tid.

Erfarenheten visar dock det uppstår situationeratt i vilka ett
anbudsförfarande kan olämpligt. Exempel på dettavara är när en
undersökning olika anledningar måste genomförasav med kort
varsel. Risken finns Länsstyrelsen då inte hinneratt gå med anbudut

fornlämningen inte skall bliom förstörd. Situationer detta slag ärav
betraktaatt nödlägen.som

Ett exempel kanannat uppdragennär mycketär begränsadvara av
omfattning. Så ofta falletär med förundersökningar i form anti-av
kvarisk kontroll och undersökningar föranleds privat-som av

markarbete. Innebärpersoners markutnyttjandet mindre förändringar
i nyttjandet byggnad, anläggning ellerav en markområde kanen ett
företagaren få bidrag enligt förordningenstaten 19881189av om
bidrag till kostnader för undersökning fast fornlämning. Im.m. av
dessa fall kan anbudsförfarande innebäraett oproportionerligtett

arbete i förhållandestort till uppdragets storlek.
I situationer jämförbaraär med de börsom Länsstyrelsenovan

samråda med exploatören hur upphandlingen Ärskall gå till.om
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Medregler.upphandlingslagensgällerenhetoffentligexploatören en
dåupphandlingenbörupphandlingslagen§4l kap.beaktande av

hän-medlämpligtkan mestdet varautföras sätt anseskunna som
arkeologiskadedefinitionenGenomomständigheterna. avtillsyn

avdel-tjänsteupphandlingenstjänst iannanuppdragsformerna som
betydelsepraktiken ingen störreiupphandlingenfördetB harning

tröskel-understigerelleröverstigerkostnadsvärdeuppdragetsom
upphandlings-stödmedtillämpatshittills avrutinervärdet. De som

fortsättningen.ianvändas ävenkunnabörförordningen
ochochuppdragsmå sammahantera ensomEtt sätt attannat

demläggatidvissför uttillupphov är attregelbundetexploatör ger
anbudsförfarande.arkeologiföretagtillkoncession genomett

fordrararbetsföretagkommunala somkandettaExempel vara
Upphand-undersökning.mindreellerschaktkontrollarkeologisk en

koncessionenuppdragdedockförutsätter somkoncession attling av
omfattning.tillbegränsasochtilldefinieraskan artomfattaskall

betydligtkrävasiggång visaarbetetsunderuppdragsådantSkulle ett
avbrytasarbetetbörförhand bestämtsvadinsatser änstörre som

Enanbudsförfarande.särskiltförföremåltilluppdragetoch göras
för-Länsstyrelsensanbudskonkurrens är attvidförutsättningannan

arkeologiföretagvisstbarasåutformas ettintefrågningsunderlag att
koncessionen.förfrågaikommakan

vissaexploatörenmedsamråd upp-ibestämmer omLänsstyrelsen
koncessionläggastill bör genomupphov utdennedrag gersom

koncessionvidLänsstyrelsenmåste ävenGivetvisanbudsförfarande.
föruppdragvarjekulturrninneslagenenligtbeslutaochhandlägga om

sig.
upphandlingochanbudtillämpningenförbetydelsesärskildAv av
helt. Det äravslutatuppdragetarkeologiska ettdetfrågan somär om

forn-itillståndsgivning ettLänsstyrelsensovanligtintenämligen att
exploateringVid storabeslut.flera avminnesärende delas upp

utred-särskildbeslutathaförstLänsstyrelsenkanmarkområden om
under-särskilddärefterochförundersökningsedan omning, om

inomundersökning ettutredningsåvälfall kanvissasökning. I som
idelasprojektförinomfornlämningsområde eller ett uppramen

sådanavidkansig. Detförvarje görsvarvid beslut etappetapper, om
kringtveksamheteruppståfornminnesärendensammanhängande

skall hauppdraganförtrottsförstanbudefter etthuruvida den som
anbudsförfarandesärskiltmedfortsätta nästa utanmöjlighet etappatt
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eller anbud skall infordras på Detom bör i sammanhangetnytt. note-
det Länsstyrelsenärattras för beslut enligtattsom genom ansvara

kulturminneslagen också denär i praktiken bestämmersom upp-
dragens ambitionsnivå, omfattning och därmedart, antal inom ramen
för exploateringsprojekt.ett

Principen bör särskild utredning hållsatt för sig åvara sidanena
och förundersökning alternativt särskild undersökning för åsig andra
sidan. Däremellan skall förnyad upphandling Motivengöras. fören
detta delsär uppdragsformerna haratt olika syfte, tekniker och
metoder, dels både upphandlingslagenatt l kap. 4 § och upphand-
lingsförordningen 3 § ställer krav utnyttjande konkurrens-av
möjligheter. Den gjort utredningen behöver nödvändigtvissom inte

den lämpadärvara undersökningen.mest görasom att Har länsstyrel-
godkänt färdigställd utredningsrapportsen bör dennaen kunna till-

handahållas och ligga till grund för offerter i anbudsför-ett nytt
farande inför förundersökning eller särskild undersökning. Detta bör
särskilt observeras för de fall där arkeologiföretagett särskildgör en
utredning på uppdrag exploatör Länsstyrelsen där-av utanen att
förinnan beslutat åtgärden.om

Vad gäller utredningar finns speciella problem. I vissa fall delas en
särskild utredning på två eller flera varvid deupp etapper senare

kan bestå fosfatkarteringetapperna ocheller schaktgrävning.av Man
talar i dessa fall utredningsgrävningar. Vanligtvis behandlasom

fleraetapperna uppdrag vilka exploatören betalarsom för sig.var
Vid anbudsförfarandeett denna ordningär olämplig då det knappast
är motiverat efter den förstaatt infordra anbud påetappen tillnytt
följande Dessutom kanetapper. det inte alltid med lätthet urskiljas var

gårgränsen mellan utredningsgrävning och förundersökningen en
vilket skapar oklart kostnadsansvar.ett

Varje uppdrag bör bilda avslutande helt medett avseende på upp-
dragets övergripande mål. Det bör samtidigt utformas så detatt om

Länsstyrelsen kan bedömas leda till flerav uppdrag inom förramen
exploateringsprojekt,ett eller det projektet kan bildas fleraom av

självständiga uppdrag, dessa inte nödvändigtvis måste ochengagera en
uppdragstagare. Bedömningarsamma detta slag lämpligengörsav

med hänsyn till såväl kulturrniljövårdande och vetenskapliga intressen
exploatörens önskemålsom till kännedomensamt arkeologi-om

företagen.
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förbudinnehåller motupphandlingslagenbör observerasDärvid att
tröskelvärdetunderkommaavsiktiupphandling attdelaatt enupp

börjanfrånLänsstyrelsenviktigt§. Det85 kap. är attex.
vadbestämmerochomfattninginnehåll ochuppdragensdefinierar

framgåbörgenomförande. Dettaderasför avgällaskallsom
förfrågningsunderlag.Länsstyrelsens

uppdragarkeologisktskall anförtrosVem ett

skyldigmyndighet§ att10upphandlingsförordningens ärEnligt en
anbuds-lämnatssådanalämnats,anbud ävenalla avsompröva som

icke-regelmotsvarandetillfrågats. Ensärskiltinte omgivare som
4 §.l kap.upphandlingslagenfinns iupphandlingdiskriminerande

be-ålagdsåledesupphandling attärenhetoffentlig görEn ensom
likvärdigtochobjektivtanbudsgivareanbud ochalla etthandla

villkorkvalitativaställaupphandlareoffentligfår av-Docksätt. en
upphandlingsförordningenenligtfåranbudEttseende leverantören.

betalningregistrerad förinteanbudsgivaren är av9 § inte antas om
arbetsgivar-ellerA-skattpreliminärinnehållenmervärdesskatt,

till det.skyldighanavgifter äratttrots
förutomleverantör§ kankap. 171upphandlingslagenEnligt en

ihanupphandling ärdeltagande ifrånuteslutasskälnämnda omav
ellerackordeller ärtvångsförvaltninglikvidation,underkonkurs,

ocksåuteslutaskanleverantörEndetta.ansökanföremål för omom
eller iyrkesutövningenfel iallvarligaskyldig tillsighan gjort

hanuppgiftersådanaunderlåtit lämnahänseendeväsentligt somatt
upphandlandeenhet. Denupphandlandetilllämnaskyldigvarit att en

tekniskaleverantörsupplysningarytterligarefår begäraenheten om
vadenligtfinansiella ställninghansochkapacitetförmåga och om

föreskrivet.särskiltärsom
vidtillämpligblirÄven upphandlingslagen inte§17kap.1om

kultur-fördetuppdrag kanarkeologiskaupphandlingoffentlig av
behov kon-vidLänsstyrelsenviktigtmiljövårdens intressen attvara

avseenden.nämndaiarkeologiföretagenstrollerar status
uppdragstagarenssigförvissaLänsstyrelsenskallDärutöver om

beslutakan inteLänsstyrelsen gärnakunskaper.ochyrkeskompetens
frånanbudbasiskulturrninneslagenåtgärder enligt somvemavom

därtill läns-föreskriver§Kulturminnesförordningen 7 atthelst.
§ KML87 ellertillstånd enligt 2 kap.någondenstyrelsen innan ger
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skall förvissa sig denne har tillräcklig kunskapom utföra åt-att
gärderna på tillfredsställandeett Medsätt. detta denattmenas som an-
förtros arkeologiskt uppdragett skall rimliga krav påmotsvara
kompetens. Det kan förefalla lämpligt kulturminnesförordningensatt
7 § förtydligades vad gäller fordringarna den skall utsessom som
uppdragstagare. Detta skulle kunna göras förordningenattgenom
föreskriver uppdragstagaren måsteattom auktoriserad arkeolog.vara

Auktorisation eller legitimering innebär kompetensförklara ochatt
fysisk eller juridiskge behörigheten till viss yrkesutövning.person

Förfarandet tillämpas för rad verksamheter, och för närvarandeen är
det regel statlig myndighetsom fören auktorisation ochsom ansvarar
godkännande inom visst yrkesområde. Myndighetenett har också an-

för tillsyn yrkesverksamheten.översvar Så auktoriserar ocht.ex.
godkänner Kommerskollegium revisorer och revisionsbolag, tolkar
och översättare, Länsstyrelsen registrerar fastighetsmäklare, Social-
styrelsen legitimerar med yrken inom hälso- och sjukvårdenpersoner
och Finansinspektionen auktoriserar ñnansbolag. Advokatsamfundet

inte är statlig myndighetsom stadgaren fastställsmen vars av rege-
ringen bestämmer får advokat. I förra fallenvem reglerassom vara
auktorisationen och godkännandet lagar, förordningar och före-av
skrifter. De formella krav ställs på fysisk för auktorisa-som person
tion gäller i första hand viss utbildning för och praktik inom yrkes-
området. Därtill kommer ofta skall besittaatt andraävenpersonen
kvaliteter.

Överfört till verksamheten med arkeologiska undersökningar bör
auktorisationsförfarandeett regleras i lag och innefatta särskilda krav

på både utbildning och praktik omfatta såväl fysisksamt juridisksom
Det därvidär nödvändigtperson. hänsyn till EES-avtaletsatt ta

bestämmelser.
Enligt EES-avtalet skall det inte finnas några inskränkningar för

företag eller enskilda näringsidkare fritt etablera sig inomatt
EGEFFA-området. Etableringsfriheten omfattar rätten ochatt uppta

självständigutöva förvärvsverksamhet de villkor etablerings-som
landets lagstiftning föreskriver för det landets rättssubjekt. Av-egna
talet stadgar dock verksamhetatt förbundenär med myndighets-som
utövning undantas från den fria etableringsrätten. Undantag görs
vidare med hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet och hälsa.

EES-avtalet innebär vidare de avtalsslutandeatt skall sökaparterna
säkerställa ömsesidigt erkännandeett utbildnings- ochav examens-
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faktiskadetunderlätta ut-förkompetensbevis attandraochbevis
tillhandahållatillfälligtfrihetenoch attetableringsrätten -övandet av

verksamhet utövas somomfattar även somBestämmelsernatjänster.
bestämmelsersamordningsäkerställaocksåskall avanställd. Parterna

på-gäller rätten attvilkaländerna,iförfattningarandraochi lagar
yrkesverksamhet.ochbörja utöva

längre änhögskoleutbildningarallaomfattardirektivgenerelltEtt
tillträdehemlandetiexamensbevis gerHuvudsyftetår. är somatttre

EG-andraiyrketbehörighet utövaockså attyrkereglerattill gerett
skallhemlandetireglerat exameninteyrket ärOmEFTA-länder.och

iyrke annatreglerat ettförgrund utöva ettändå godkännas attsom
iverksamvaritfrågaiförutsättningunder attEES-land personenav

utbild-Omtioårsperioden.denår undertvå senasteminstyrket i
ikrävsdenår kortare än somhemlandet än etti ärningen mer

handleddgenomgårbegäralanddetta attvistelselandet, kan personen
behörighet.fåförlämplighetsprov attår ellerhögstpraktik etttre

bl.a.direktiv ärdettaberörsSverigeiyrkesgrupper avDe som
förpsykoterapeuterochpsykologerlogopeder,revisorer,advokater,

finns.auktorisationreglervilka om
innebärSverigeiarkeologerauktorisationmedFör avett system

hemlandetiauktoriseradärsåledesEES-avtalet att sompersonen
Det-här.yrkesutövningtillhaochför rättockså skall godkännas

hemlandetiauktoriseradinte menärgäller för sompersonensamma
auktorisationskraven.svenskadeuppfyllersom

tillsynarkeologer övaauktorisera samtskallFrågan somvemom
vadtillrelationibör lösas somverksamhetauktoriseradesdeöver

Detyrkesområden.motsvarandeandraauktorisation inomgäller för
auktorise-denRiksantikvarieämbetet ärhands somtillligger nära att

andrainomdetdelsdettatill är attAnledningenarkeologer.rar
delsauktoriserar,myndighetstatligvanligenyrkesområden är somen
medverksamhetlagregleradexploateringsundersökningar är enatt

centralRiksantikvarieämbetet ärkulturrniljövårdentillkoppling som
Riksanti-dockbörförutsättning attför. Entillsynsmyndighet vara

undersökningsverksarnheten.ställning iopartiskharkvarieämbetet en
auktorisa-förRiksantikvarieämbetettillalternativEtt svararatt

Ettdetta.istället görbranschorganarkeologer ärtionen ettattav
grundenfrånemellertid byggasmåstebranschorganarkeologiskt upp

verksam-ivill deltaföretagarkeologiskaocharkeologerde somav
Enutredningar.särskildaochexploateringsundersökningarmedheten
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viss erfarenhet organisera arkeologer och bedrivaatt förenings-av
verksamhet har redan Svenska arkeologiska samfundet såi fallsom
kanske kunde delta i arbetet bilda branschorgan med bl.a.att ett

för auktorisationen arkeologer. Verksamheten står lämp-ansvar av
ligen under tillsyn och finansieras avgifter från auk-statenav genom
toriserade medlemmar både fysiska och juridiskaärsom personer.

Ett med auktorisation arkeologersystem kan emellertid inteav
genomföras inom tid. Det krävs mycket bådearbete här i landetsnar
och i internationella sammanhang för få till stånd regelsystematt ett

kan alla.accepterassom av
Ett enklare hantera frågansätt kompetenskrav föratt uppdrags-om

tagande arkeologer Länsstyrelsen själv fårär bedöma anbuds-att
givande arkeologers lämplighet för uppdraget. En bedömningsgrund

naturligtvisär förhållandet mellan Länsstyrelsens preciseringar av
uppdraget och innehållet i den plan för uppdragets genomförande som
ingår i det exploatören valda anbudet. Men exploatören och ävenav
de önskar delta i uppdragsverksamheten bör innan upphand-som en
ling fågörs vilka allmänna premisser Länsstyrelsen anförtrorveta
någon utföra åtgärder fordrar beslut enligtatt kulturminnes-som
lagen.

Vad behövs således minstaär godtagbara standard. Efter-som en
Riksantikvarieämbetet har centralt tillsynsansvar för kultur-som

miljövården i landet bör myndigheten samrådi med de regionala
och universiteten utforma allmänna råd för kompetenskravorganen

inom verksamheten med arkeologiska undersökningar. förfråg-I
ningsunderlaget från Länsstyrelsen kan både anbudsgivare och ex-
ploatören sedan informeras uppdragstagare bör uppfylla kom-attom
petenskraven förutsättning för Länsstyrelsens beslutsom en om
åtgärd enligt kulturrninneslagen. På basis Riksantikvarieämbetetsav
allmänna råd och Länsstyrelsens erfarenheter bör Länsstyrelsenegna
på förfrågan kunna meddela eller tillhandahålla lista vilkaöveren
arkeologiföretag Länsstyrelsens krav på kompetensmotsvararsom
och duglighet.

Det viktigtär kompetenskraven inte utformas såatt de formelltatt
hindrar etablering och yrkesutövning enskilda arkeologiföretag.av
Att enskildaäven arkeologiföretag möjlighet delta i verksam-attges
heten med exploateringsundersökningar förutsättningär för in-en
förandet med anbudskonkurrens i verksamheten.ett system Härvidav
bör uppmärksammas de regler skadlig verkan konkurrens-mot av
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1982729konkurrenslagengällandefinns i denbegränsning nusom
prop.konkurrenslagenEG-anpassadedentilli förslagetsamt nya

19929356.
exploateringsverk-iarkeologiföretagenskildadeltagandeEtt av

sinafullgörakanföretagenemellertid kravställersamheten att
harDetuppdragstiden.underskyldigheteroch andraekonomiska

arkeologiföretagtillämpasanbudskonkurrensdärinträffat i länder att
avsevärdaskapatvilketuppdragstidenunderkonkursförsatta iblivit

visserligenfallerDetexploatörer.myndigheter ochbådeförproblem
ekonomiskaanbudsgivareskontrolleravid behovLänsstyrelsen att

Enuteslutas.ändå aldrigkankonkursförförhållanden risken enmen
påbörjadedetfår leda tillinteuppdragstidenunder attkonkurs ar-

på grundnågonfortsättas attochbetet inte kan avövertas annanav
förgarantifinnasmåste i attDetsatsade borta.är systemet enpengar
ställassidaLänsstyrelsensfråndärförbörinträffar. Detsådant inte

uppdragarkeologisktanförtrosskall kunnanågonpåkrav ettatt om
inne-styrkakunnamåste dennekulturminneslagenenligtefter beslut

be-uppdragetstäckerminstföretagarförsäkringhavet somav en
olyckafornfyndförlustkostnadsvärderäknade totala samt genomav

brott.eller
iarkeologiföretagenbetydelsenaturligtvisDet största attär av

föreskrifterLänsstyrelsenseftersitt uppdragfall skötervarje särskilt
sigskaffargenomförandet. Härigenom ettförsin planoch manegen

arkeologi-uppdrag. Ettytterligareföroch meriterrenommégott
begår all-överenskommelser elleringångnabryterföretag motsom

fleranförtroLänsstyrelsen inteyrkesutövningen börfel ivarliga
uppdrag.

förfrågnings-medtordeoch tillämpatutformatRätt systemet
anbudiuppdragsplanerprövning samtkompetenskrav,underlag, av

hand-statligtbyråkratiökadeonödiggöra denkontroller ettsom
deltararkeologerdemedför. Om sedanauktorisationhavande somav

regler förmedbranschorgansjälva bildaruppdragsverksamheteni ett
dettaexploateringsundersökningar ärdeltagandet ioch kontroll av

utanförliggerför verksamhetenpositivtnågot kan sommensom vara
behandla.uppgiftHUR-utredningens att



SOU 1992137 Överväganden och förslag 145

Kompetens, samråd och samverkan

En konsekvens införandet med anbudskonkurrensav ett system iav
verksamheten med exploateringsundersökningar är kravstörreatt
kommer ställas Länsstyrelsensatt arkeologiska kompetens och re-

för ändamålet, samtidigtsurser Länsstyrelsen blirsom änmer ensam
tidigare. Handläggaren fornminnesärenden på kulturrniljöenhetenav
torde behöva något länsarkeolog med kunskapervara av en som
sträcker sig längre deän meddelas grundutbildningsnivå.som
Länsstyrelsen kan nämligen inte längre i sina förberedelser inför be-
slut arkeologiska uppdrag alltid lutaom sig länsmuseets ellermot
UVs kompetens och stöd, eftersom dessa tillsammans med andra ofta
kommer återfinnas konkurrenteratt bland anbudsgivarna.som I det
fall länsmuseet inte deltar i anbudsgivning till arkeologisktett upp-
drag bör länsmuseet dock kunna biträda Länsstyrelsen inom ramen
för statsbidraget.

Särskilt kritiskt för behovet god arkeologisk kompetens blirav
arbetet med de preciseringar uppdragets omfattning och ambi-av
tionsnivå skall ingå i förfrågningsunderlagetsom arbetetsamt att

anbudenspröva innehåll. Eftersom skillnaden mellan under-t.ex. en
sökning medeltidslager i stadskärna ochav undersökningen en av
stenålderslager lantlig grusbacke kan såen torde detstor,vara nog
många gånger komma fordras specialkompetensatt för Länsstyrelsens
arbete.

Vissa länsstyrelser har sannolikt redan idag tillfredsställande arkeo-
logisk kompetens, andra inte. En medveten satsning vartefteratt
bygga kompetensen så den deupp kravatt ställsmotsvarar ärsom
naturligtvis önskvärt för få fungeraatt väl. Enligtsystemet HUR-att
utredningens uppfattning bör därför Länsstyrelsen i sin personal-
rekrytering lägga ökat vikt vid arkeologisk kompetens efter de behov

finns i länet.som
Ett för Länsstyrelsensätt stegvis kompetensförsörjningenatt trygga

bildaär referensgrupperatt bestående med olika slagsav personer
kompetens betydelseär för undersökningsverksamhetensom av i
länet. En referensgrupp kan till god hjälp i olika sammanhang.vara
Exempel sådana sammanhang utformningär förfrågnings-av
underlag för särskilt komplicerade uppdrag, prövning arkeologi-av
företagens planerade genomförande, vid Länsstyrelsens kontrollverk-
samhet och vid diskussioner för fastläggandet övergripande policy-av
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kunnareferensgrupp varabörlämpligtdetfall därde ärfrågor. I en
län.fleraförgemensam

universi-representationmednämnda slag avReferensgrupper av
behåll-ochlänsstyrelservid vissatidigarehartetsarkeologer prövats

för-tordereferensgruppför varaKostnadengod.varitharningen en
fråge-vetenskapligaavseendekanuniversitetenSärskiltsumbar.

läns-vidreferensgrupperideltaintresseha attställningar egetett av
fårreferensgruppenideltagareingensjälvklartDetstyrelserna. attär

behandlas.uppdragsärendedetianbudsgivande sompartvara
ocksåskallreferensgrupper sesbildarlänsstyrelsernaVikten attav

Riksantikvarie-biträdemedLänsstyrelsenbakgrund avattmot av
hittillsUVexpertrolldenmycket somkommer övertaämbetet att av

detIi länet.fornminnesärenden nyahandläggningenhaft i av
verksamheteniinitiativetskall haLänsstyrelsendetär somsystemetl erfarenhet.ochi kompetensarkeologiskkravökadeställervilketi

refe-inrättandetdärförböruppfattning avHUR-utredningensEnligt
l bådelänsstyrelsernaför atteffektivt sättkunna etti vararensgrupper

sigskaffar ettsamtidigtsin kompetensbredda manochhöja som
arbetet.stöd ibetydelsefullt

blivitlänsstyrelsermellanlänssamverkan van-år harUnder senare
kompletteralänsstyrelsernaför attockså sättkanDetta ettligare. vara

handläggningenisynergieffekternå avochvarandraförstärkaoch
skärärendenvidminstintegäller somDetfornminnesärenden. senareå infrastrukturen.utbyggnadervidlän,fleraigenom avt.ex.i till-samråd,förharlänsstyrelsernai Den somresursgemensamma

Riksanti-kunskapsåterföring ärochutvecklinguppföljning,syn,Z Riks-kommeranbudskonkurrensmedIkvarieämbetet. systemett
ochökaarbetelänsstyrelsernas attförbetydelseantikvarieämbetets

Inommyndigheten.riktasönskemål kommer motoch attkravnya
kulturmiljöavdelning,fornminnesavdelning,Riksantikvarieämbetets

konserveringförInstitutionenochmuseiavdelningHistoriska museets
hela detsigsträcker överbred kompetensochhögfinns idag somen

effek-utnyttjasochtilldessaAttarkeologiska fältet. tas vararesurser
verksam-ifunktionercentralaochregionalamellansamspeltivt i ett

naturligtvis störstablirexploateringsundersökningarmed avheten
likaharRiksantikvarieämbetetemellertid enförutsättervikt. Det att

Länsstyrelsen.iställningopartiskklar och systemet som
medutformatill systemetmöjlighetergodasåledes attfinnsDet

mål skapasvetenskapligainteraktionsåanbudskonkurrens att om
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mellan Länsstyrelsen och arkeologiföretagen via Riksantikvarie-
ämbetet och andra.

Ett kostnadsansvar

I Länsstyrelsens beslut tillstånd enligt 2 kap. 12 § kultunninnes-om
lagen skall Länsstyrelsen enligt 2 kap. l3 § såvitt möjligt denange
kostnad åtgärderna beräknas medföra. Det i dettaär sammanhangsom
fråga kostnaden för särskild undersökning vilken exploatörenom
skall betala inte någon undantagsreglerna i 2 kap. 14 §om ärav
tillämpliga. En dessa undantagsregler l4 § 2 p. innebär före-av att

befrias från den deltagaren kostnaden väsentligt överstigerav som
vad Länsstyrelsen angett sitt tillståndsbeslut.

I arkeologiföretagets anbud ingår, förutom plan beskriveren som
och motiverar hur uppdraget skall genomföras, beräkning kost-en av
naden för åtgärderna. När Länsstyrelsen anbudets planprövar inför
sitt tillståndsbeslut det viktigt planensär innehållatt stämmer överens
med de preciseringar Länsstyrelsen gjort i sitt förfrågnings-som
underlag. Om så fallet skall priset ocksåär vad länsstyrel-motsvara

rimligt, och den beräknade kostnaden skrivssen in i läns-anser vara
styrelsens tillståndsbeslut.

Skulle däremot arkeologiföretaget ha beräknat kostnaden alltför
lågt kan problem uppstå Antingen tvingas Länsstyrelsen till kost-en
nadshöjande åtgärd, eller överskrider arkeologiföretaget sin och där-
med Länsstyrelsens angivna kostnadsberäkning, eller sänker arkeo-
logiföretaget sin ambition under den överenskomna nivån för att
klara kostnaden. förstaI fallet drabbas exploatören, i andra fallet kan

drabbas och i tredje falletstaten drabbas alla. Ingen intresseradär av
arkeologiföretagen i konkurrenssyfteatt eller oskicklighetav anger
så lågt pris i anbudenett sedan inte kan sinaatt motsvaraman

utfästelser. Arkeologiföretagen har här alla. Ettett gentemotansvar
arkeologiföretag missbrukar bör inte anförtros flersom ansvaret
uppdrag.

Skrivningen i kulturrninneslagen Länsstyrelsens skyldighet attom
kostnadsberäkning mjuk tillåterochär mindreange marginal.en en

Detta nödvändigtär eftersom det inte alltid möjligt förhandär att
den exakta kostnaden för det arbete skall utföras.ange Erfaren-som

heten visar det vid undersökningar kanatt inträffa oförutsedda
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dåligellerbristande kompetenspåbehöver berointehändelser som
Sådanaresultat.hand förmåste gottettochplanering, tas omsom

verksam-undantagsfall ifår änintekostnadsfördyringar annatvara
länsstyrel-meddelasgod tidinträffa, ihotarmåste, deochheten om

och exploatören.sen
kostnadsansvarig barablirsåledes omPrincipen bör statenattvara

väsentligtföranlederinträffardrastiskt ettochoförutsettnågot som
arkeo-frånoskicklighetVidkostnadsberäkningen.överskridande av

merkostnaden.betalasjälvtskall dettasidalogiföretagets
exploatörenLänsstyrelsen,förgrundläggande attDet systemetär

tillochskallvad görasarkeologiföretagetoch är överens somom
kvali-tilllågt prisnå rättkonkurrensMålet ettpris.vilket att genom

sin kompetensmedtävlar samtarkeologiföretagenförutsätter atttet
förtroende-ochrationelltuppdragutförakunna ettskicklighet att

ingivande sätt.

Förslag6.3.4

övervägandenoch detillämpningkulturminneslagensBelysningen av
ochanbudförriktlinjerfrågagjort iHUR-utredningen upp-omsom

exploateringsunder-arkeologiskamedverksamhetenhandling i
ifrån utredningen.förslagföljandetillframledersökningar

påbyggerSystemetinförs. attanbudsförfarandemedEtt system
arkeologisk för-utredning,särskildinstrumentkulturminneslagens

tjänstannandefinierasundersökningsärskildochundersökning som
lagenföreslagnaenligt denavdelning Btjänsteupphandlingens omi

gäller inteupphandlingenhetersenskildaupphandling. Föroffentlig
lag.denna

arkeologiskaupphandlingenLänsstyrelsenutför upp-I avsystemet
enhetoffentligdenne ärexploatörentjänst oavsettdrag enensom

upphand-förformelladetharExploatören ansvaretenskild.eller
lingen.

uppdragetförförfrågningsunderlagutformarLänsstyrelsen ett
för-Iaktörer.arkeologiskaoch kretsenexploatörentillställsvilket av

ambi-ochomfattninguppdragetsfrågningsunderlaget preciseras art,
kompe-föreskrifterbifogasförfrågningsunderlagettionsnivå. Till om

uppdragstagarearkeologiska samtförföretagarförsäkringochtens
vidgällaskallordningsförhållandenochrättighets-andra ansvars-,
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arkeologisk undersökning fast fornlämning. En förutsättning förav
Länsstyrelsens beslut och tillståndsgivning bör exploatörenattvara
och den honom anlitade uppdragstagarenav förbinder sig följaatt
länsstyrelsens anvisningar.

Länsstyrelsen upphandlingengör det arkeologiska uppdragetav
efter de regler gäller för exploatören. Det viktigtsom är att upp-
handlingen sker anbudsförfarande så dettagenom möjligt ochärsnart
lämpligt.

För tjänsten upphandlingengöraatt exploatören bör länsstyrel-
kunna avgift medsen ta ut stöd 3 § avgiftsförordningenen av

1992191. Härtill fordras avgiftsuttaget följeratt lag ellerav en en
förordning eller särskilt beslutett regeringen. Länsstyrelsenav av
bör också få tillgodogöra sig inkomna avgiftsmedel vilket fordrar ett
särskilt beslut regeringen.av

I sitt anbud utformar arkeologiföretaget plan efter läns-en som
styrelsens preciseringar beskriver och motiverar hur tänkt sigman
genomföra uppdraget. I anbudet ingår kostnadsberäkning åt-fören
gärderna.

Länsstyrelsen granskar inkomna anbud och yttrandegör tillett
exploatören anbudens innehåll. Länsstyrelsen denom kontrollgör av
anbudsgivarna finner nödvändig.som man

Exploatören och väljerprövar bland anbuden beslutarsamt attom
visst anbud.anta Exploatörenett lämnar meddelande beslutetett om

till anbudsgivarna. Om exploatören offentligär enhet ochen upp-
handlingen gjorts tröskelvärdetöver för tjänst enligt upphandlings-
lagen skall exploatören skicka meddelande upphandlingenett attom
avslutats till Europeiska gemenskapernas officiella publikationer en-
ligt 5 kap. 27 § upphandlingslagen.

Det anbud exploatören antagit skallsom stämma med deöverens
preciseringar uppdraget Länsstyrelsen gjort i förfrågnings-om som
underlaget, och den angivna kostnaden skall Länsstyrelsenav anses

rimlig. När så fallet ochär de allmännavara krav Länsstyrelsensom
ställer på arkeologiska uppdragstagare uppfylldaär kan Länsstyrelsen
besluta särskild utredning, arkeologisk förundersökningom eller om
särskild undersökning enligt kulturrninneslagen. I beslutet läns-anger
styrelsen skall utföra uppdraget och såvem som reglerat såvittnär är
möjligt den kostnad åtgärderna beräknas medföra. Exploatörensom
och den skall utföra uppdraget ingår avtalet.som
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oför-anbudetexploatören antagnadetfinnerLänsstyrelsenOm av
lämnatsanvisningarochföreskrifter sompreciseringar,med deenligt

lämnaintebeslutaLänsstyrelsen attskall omförfrågningsunderlageti
tillärendetgårbeslutLänsstyrelsensÖverklagar exploatörentillstånd.

prövning.förregeringen
yrkes-arkeologiskai denfelallvarligabegårUppdragstagare som

uppdragsinasköterinteavseendenväsentligaiellerutövningen som
anförtrointeLänsstyrelsenskallöverenskommetpå det ärsätt som

uppdrag.ytterligare
vidviktökadläggaLänsstyrelsenbörpersonalrekryteringsinI

i länet.finnsbehovdeefterarkeologisk kompetens som
länsstyrel-börfornminnesärendenhandläggningensamråd iFör av

referensgrupperbildasjälv bestämmerutsträckning omi manensen
betydelseärkompetensslagsolikamed avsombestående personerav

del-ingenviktigtDet attäri länet.undersökningsverksamhetenför
uppdragsärendendeianbudsgivande parti referensgruppen ärtagare

behandlas.tillfällevarjevidsom
kulturmiljövårdensmedsamrådiutarbetarRiksantikvarieämbetet

anvisningarråd ochallmänna omuniversitetenochregionala organ
viktigtdärvidDet äruppdragstagare.arkeologiskaförkompetenskrav

arkeologi-enskildahindrarformelltså deutformasintekraven attatt
exploaterings-medverksamhetenideltamöjlighetenfrånföretag att

undersökningar.
arkeologiskttillanbudsgivningi ettdeltarintelänsmuseetfallI det

förinomLänsstyrelsenbiträda ramenkunnabör länsmuseetuppdrag
statsbidraget.

Länsstyrelsenregelinförs attkulturminneslagen om2 kap.I en
tjänstuppdragarkeologisktav enupphandlingen somutföraskall ett

enskild,eller samtenhetoffentligdenne ärexploatören, oavsett en
förfrågnings-upprättandeavgift förskallLänsstyrelsen avutta enatt

anbud.granskningochunderlag av
bestämmelsemedkompletteras som2 kap.Kulturrninneslagens en

föreskriftersärskildameddelafår omLänsstyrelseninnebär att
arkeo-vidordningsförhållandenochrättighets-kompetens-, ansvars-,

fornlämning.fastundersökninglogisk av
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6.4 Upphovsrätt och offentlighet

När fornlämning arkeologisk undersökningen systematisktgenom
sönderdelats och avlägsnats dokumentationsmaterialetutgör tillsam-

med och fynden kvarlevande kunskapskällarapportenmans tillen
förståelse forntida levnadsförhållanden. Rapportenav är syntessom

undersökningen nyckel till denna kunskapskälla.av Denen utgör en
grund för ytterligare forskning och vetenskaplig bearbetning sam-
tidigt den första ledär i levandegörandetett kulturarvet ochsom av

form redovisning till arbetsföretaget.en av
Det avgörandeär betydelse för tilltron till kulturmiljövårdenav att

kunskapskällan och tillgängligär öppen för alla. Varje måsteperson
ha möjlighet i princip helst få kunnaatt när del källan medtasom av
allt vad den innehåller tillvaratagna föremål, obearbetade objektav
och originaldokument, analyser, beskrivningaröverprover, attester

använda metoder, sammanställda tolkningar Fomlämningarnaav etc.
tillhör alla, för dem delas alla och informationenansvaret demav om
måste offentlig.vara

En garanti för det arkeologiska källmaterialetatt skall till-vara
gängligt för alla det förvaltasär offentligaatt Vägen ditav organ.
kantas emellertid vissa lagreglerade rättsprinciper i tillämp-av som
liga delar kan bidra till hela källmaterialet frånatt undersökningen
inte kommer under offentlig förvaltning. Det sånämligenär att
fynden från fast fornlämning visserligen alltid tillfalleren staten men
det innebär inte samtidigt också haratt automatisk tillstaten rätt
dokumentationsmaterialet.

Generellt gäller dokumentationsmaterialets beståndatt skrivnaav
handlingar och bilder, med undantag för fotografier, föremål förär
upphovsrätt. Denna regleras i lagrätt 1960729 upphovsrätt tillom
litterära och konstnärliga verk, medan till fotografierrätten regleras i
lag 1960730 till fotografiskrätt bild. Förslag regler iom om nya
upphovsrättslagen bereds för närvarande inom regeringen.

I den uppdragsbaserade undersökningsverksamhet kultur-som
rniljövårdens bedriver upphovsrättenutgör och till foto-organ rätten
grafisk bild inget problem tillgänglighetssynpunkt. Verksamhetenur
bedrivs inte i kommersiellt syfte och det finns ingen anledning att ut-
nyttja rättigheterna till dokumentationsmaterialet för ekonomisk vin-
ning. Det finns också hela ansvarstagande medgenom ettprocessen
skyldigheter och kontrollfunktioner regleras i statliga förord-som



1992137SOUÖverväganden förslagoch152

offentlighet. Närlagbestämmelserinstruktionerochningar samt om
föreliggerfyndfördelningbeslutslutförd ochundersökningen är om

Riksantikvarieämbetetdokumentationsmaterialetochfyndentillförs
forskning,förutnyttjasfårfrittmaterialetdäreller ett museum

verksamhet.publikaoch förstudier museernas
arkeologi-konkurrerandemedundersökningsverksamhetI en

Detannorlunda. ärförhållandenainte,behöverkan,företag varamen
ställaalltidskyldighetkänner attaktörerallasäkertinte sammaatt

Innehavetanvändning.friaallmänhetenstilldokumentationsmaterialet
arkeo-kanOriginalbilderochoriginalhandlingarhanteringenoch av

samtidigtbegränsardetvilja bestämmasjälv överlogiföretaget men
infor-denDärtill kommeromgivningen.förtillgänglighetmaterialets
kon-ibehoveventuelltiligger attmationsbegränsning ett avsom
gjortarkeologiföretagetuppfinningarsådanaskyddakurrenssyfte som

metodutveckling.ellerteknik-egengenom
tillsammansdokumentationsmaterialetsäkerställaFör som enatt

kunskapskällatillgängligfrittallmänhetenoch förfyndenmed öppen
före-LänsstyrelsennödvändigtHUR-utredningen attenligtdetär

fråndokumentationsmaterialet sär-förskall gällavadskriver somom
undersökning.särskildochförundersökningskild utredning,

förfrågningsunder-LänsstyrelsenslämpligenbifogasFöreskriften
uppdrags-beslutetförförutsättningsåsom attstipulerabörlag. Den

slutförtsuppdragetsigförbinder närtagarenuppdragsgivaren att
originalhandlingarkeologiskupprättadvarjeöverlämnakostnadsfritt

fleraelleriskrivenfrån jämte ettarbetet rapportoriginalbildoch en
anvisningar.Länsstyrelsensefterinstitutionförvaltandetillexemplar

arkeologiföretagetvariavtalkaraktärenhaFöreskriften bör ettav
utnyttjasfårdokumentationsmaterialetöverlämnadedetmedger att

upphovsrättlaggäller ibestämmelserdeefterfritt omsomenvarav
fotografisktilllagiverk rättkonstnärligaochtill samtlitterära om

tillägg.betydelsefullamedbild ett parmen-
arkivtillåtligt fördetbådai lagarnaUndantagsbestämmelserna gör

låtaallmänhetenförRiksarkivets tillsyn attocharkivlagen samtunder
falleti förrafotografi förochverkexemplarenstakaframställa av

samtyckepåkravbrukenskiltfalletoch ibevarandesyfte utansenare
fotograf. Detsammarespektiveupphovsmantillersättningochav

kritiskafotografi iochverkoffentliggjortåtergivninggäller för av
ioffentlig visningförlikvälframställningarvetenskapligaoch som

t.ex. museum.
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Så tillvida tycks undantagsbestämmelserna täcka de flesta behov
forskare, allmänhet och kan ha för icke-kommersiellsom museer en

och pedagogisk verksamhet. Men länsmuseernas arkiv intesorterar
under arkivlagen och Riksarkivets tillsyn, och de har därför inte lag-
lig i bevarandesyfterätt framställa exemplar verk elleratt fo-ens av
tografisk bild någon innehar till. Härtill fordrasrättensom annan ett
medgivande rättsinnehavaren eller tillstånd regeringen efterav av
särskild prövning enligt l § förordning 1961348 med tillämpnings-
bestämmelser till upphovsrättslagen och fotografilagen. Det bör i
sammanhanget också länsmuseum inte myndighet ochnoteras att ärett
inte heller behöver följa offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförord-
ningen detta inte särskilt stadgats huvudmannen vanligtvisom av som

stiftelse.är Den skyldighet sådant stadgande innebär kanen ettsom
emellertid inte rättsligen hävdas tredje part.av

Ett problem upphovsrättslagen inte tillåterär digitalaannat att att
data kopieras inte avtalats. I den utsträckning dokumen-annatom som
tationens information baseras på digitala data pålagrade t.ex.som
disketter överlåts arkeologiföretag till kulturmiljövårdandeett ettav
förvaltningsorgan blir det i bevarandesyfte och för teknikutvecklande
ändamål nödvändigt kopiera digitala fråndata medium tillatt ett ett
annat.

Ett tredje problem gäller offentlig visning fotografiettav som
överlåtits någon innehar till. Visningen fårrättenmen som annan
bara omfatta det överlåtna exemplaret detta negativäroavsett ettom
eller positiv. alltsåDet tillåtetinte sådan bildär göraatt av en en
kopia sedan visas i utställning med mindre rättsinne-änsom atten
havarens medgivande inhämtas.

I samtliga fall innebär bestämmelserna stark begränsningen av
ordinarie verksamhet med arkeologiska dokument. Detmuseernas är

därför viktigt uppdragstagarenuppdragsgivaren länsstyrel-att genom
föreskrift det eller offentligt skall för-sens ger museum organ som

valta dokumentationsmaterialet och fynden tillstånd i bevarande-att
syfte, för teknikutvecklande ändamål och för utställningsbrukeget
kopiera enstaka exemplar överlåtet verk, inklusive digitala data-av
medier, eller fotografisk bild krav på samtycke och ersättningutan av
till rättsinnehavaren. Denne behåller sin ideella rätt rättensamt att
mångfaldiga verk och till ersättning förrätten fotografiska bilder som
återges i populärvetenskapliga sammanhang, läromedel eller i rent
kommersiella publikationer.
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forsk-studier,förLänsstyrelsenföreskriftenmedviktiga är attDet
originalhand-säkrarverksamhetpedagogiskaochning museernas

helasåoch attdatadigitala rapporterOriginalbilder,lingar,
hållaskanundersökningarkeologisk sammanfrånkällmaterialet en

påkravvidareändamålnämndaförutnyttjas utanfrittoch envarav
originaldoku-Atträttsinnehavaren.tillersättningochsamtycke av

förbetydelseockså sinharLänsstyrelsenmenten genompasserar
befatt-sinsköterarkeologiföretagenhurkontrollLänsstyrelsens av

fornlämningarna.medning
upphovs-helaöverlåtelseföreskrivaalternativ avEtt att omvore

fynd-vidpå detbildfotografisktill sommuseumrättenrätten samt
skriftligtfordrasHärtillfynden. ett av-tillerhållerfördelning rätten

sådantEttifrågavarandeochrättsinnehavaren museum.mellantal
beslutfattatRiksantikvarieämbetetförräntecknasintedockavtal kan

årfleratilllånga tid upprelativtdenunderochfyndfördelning,om
under-beslutatLänsstyrelsenfrån detförflyta omhinner attsom

Länsstyrel-mellanföreskrifteniöverenskommelsenförblirsökning
medochosäkerpreliminär,uppdragstagarenuppdragsgivarenochsen

utgång.oviss
andraradsamtidigt lösaocholägenhetereliminera dessa enFör att

fattadesfyndfördelningbeslutönskvärtdetproblem att omvore
detkommerFörmodligentillståndsgivning.Länsstyrelsensvidredan

fullständig över-frågaetiskochcivilrättsligändå om enatt vara en
imotiveratbildfotografisk ärtillochupphovsrätt rättlåtelse av

tjänakunnaskullearkeologiföretag enAttsammanhanget. ettt.ex.
kommersiellaibilderåtergivningför rent pro-ersättningpåslant av

myndigheteller närrättvist änmindre sämrekan inte endukter vara
det.eller görett museum

bådetillsigvänderföreskriftennödvändigt upp-Det attsynes
särskildbeslutLänsstyrelsenIuppdragstagaren.ochdragsgivaren om

tilltillstånddelstillstånd,tvåegentligen ettundersökning lämnas
fårfornlämningenuppdragsgivarensökanden, attarbetsföretagaren

uppdrags-tilltillstånddelsochundersökning, ettborttas genom
avtal görsGenomundersökningen.utföra attfårdenneatttagaren

förut-kaninteoch detuppdragstagarenochuppdragsgivarenmellan
osäkertocksådetinnefattar kanavtalenvadkänthelt varasättas vara

doku-tillinneharsammanhanget rättenidet ärparterna somvem av
omständig-under allamåsteUppdragstagarenmentationsmaterialet.

i sak.talanförahatill ensamrättförstarbetsgivare attheter attsesom
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Det bör den innehar den fysiskanoteras att äganderätten tillsom
negativ, diapositiv måste beredd kostnadsfrittetc avstå frånattvara
denna i samband med överlämnandet dokumentationsmaterialet tillav
Länsstyrelsen.

Vad gäller utförande bör Riksantikvarieämbetetrapportens ut-
arbeta allmänna råd Länsstyrelsen kan hänvisa till. Erfarenhetensom
visar något slags minsta godtagbaraatt standard nödvändig förär att

skall kunna tjäna sitt främstarapporterna syfte kvalifice-att vara en
rad redovisning undersökningens eller utredningens resultat. Detav

också angelägetär Riksantikvarieämbetet utarbetaratt allmänna råd
för arkeologisk dokumentation och därvid beaktar de krav på doku-
mentationen Ävenkan ställas arkivsynpunkt. i detta fall ford-som ur

något slags minsta godtagbara standard. Målet börras naturligtvis
jämn och hög kvalitet i det arkeologiska dokumentations-vara en

arbetet.
Särskilt för forskningens ändamål det viktigtär rapporteradeatt

resultat kan bedömas i förhållande till vad tillämpade tekniker och
metoder innebär. Eftersom arkeologiföretag i konkurrenssyfte kan ha
behov skydda detaljerad informationatt utvecklings-av om egna
arbeten inom området skulle detta kunna motverkar forskningens
krav på källkritik. Arkeologiföretagen bör emellertid ha intresse av

sprida kännedom deatt innovationer och därigenomgörom man
vinna tillit till de resultat hävdar. Nödvändigheten kunnaman attav
följa hur hävdat resultat framkommit motiverarett också behovet av
offentlig tillgång till originaldokumenten utöver Det kanrapporten.
därför meningsfullt Länsstyrelsen till sitt förfrågnings-vara att
underlaget också bifogar föreskriver hur tillämpade tekniker ochom
metoder skall redovisas. Detta lämpligengörs hänvisa tillattgenom
allmänna råd från Riksantikvarieämbetet under förutsättning attav
myndigheten åtar sig utforma sådana för ifrågavarande område.att

6.5 Kontroll undersökningsverksamhetenav

I med anbudskonkurrensett system blir det viktigt för kulturmiljö-
vårdande myndigheter kontrollera och följa denatt undersöknings-
verksamhet överenskommits och beslutats enligt kultur-som om
rninneslagen. Redan i nuvarande ordning företar myndigheterna viss
granskning och uppföljning verksamheten, merendels skerav men
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Då det kanavslutats.undersökningarnadetefterochindirektdetta
arkeologiföretagdeltagandeökatsuccessivt somförväntas avett

lyderinteocherfarenheteller ingenhar ringamyndigheterna somav
tillsyn.myndigheternasockså betydelsenoffentligunder växerrätt av

på-underföretaskankontrollerslagsdetsärskiltgällerDetta som
påböruppföljningar görasoch ettKontrolleruppdragsarbete.gående

admini-krångel ochundvikandeför tungeffektivtochenkelt sätt av
ochLänsstyrelsendelastillsynsverksamhetenförstration. Ansvaret av

Riksantikvarieämbetet.

Länsstyrelsen

prövningförfrågningsunderlag,utformningLänsstyrelsensGenom av
enligtbeslutLänsstyrelsensanbudexploatörens samtantagnaav

fast-genomförandeuppdragetsförplanharkulturminneslagen en
sköterövrigtiarkeologiföretagetföljs ochplanAtt dennaställts. att

särskiltviktigtnaturligtvis närtillfredsställandepå sätt ärarbetet ett
erfarenhetlitenLänsstyrelsen haruppdragstagare av.det gäller som

verksamheten ärsiginformeraLänsstyrelsenförenkeltEtt attsätt om
Därvid kanfältarbete.pågåendeunderarkeologiföretagetbesökaatt

iakttagelserdeprotokoll överlämpligt somupprättadet ettattvara
läns-deltillfällenvid utgöraprotokoll kanSådana avengörs. senare

beslutsfattning.förunderlagstyrelsens
eller be-kontrollLänsstyrelsenredanföretarutsträckningvissI nu

enligtbeslutatLänsstyrelsenverksamhetersiktning omsomav
byggnadsvårdsarbetengäller främst ut-Detkulturrninneslagen. som

villHUR-utredningenantikvarisk kompetens.personalförs utanav
be-självtillfällenvidLänsstyrelsenföreslåemellertid som manatt

undersök-tillsynenirutintillfältkontrollgör avstämmer enom
ningsverksamheten.

ingår i5.4. arbetetDeti kap.berördesRapportgranskningen nu
ochundersökningsverksamhetentillsynRiksantikvarieämbetets av

fynd-beslut imyndighetensbl.a. förgrundtillresultaten ligger
nårrapportexemplardetinitieras idagärenden. Denna somavprocess

beslut börLänsstyrelsensförMenRiksantikvarieämbetet. även en
betydelse.väsentliggranskningformell rapporterna avvaraav

läsningtordefältkontrollföreslagnamedTillsammans noggrannen
siginformeraLänsstyrelsenmedlet fördet bästa attrapporter varaav

bristfälligEnundersökningar.sköter sinaarkeologiföretagenhurom
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bör inte nå längre tillrapport Länsstyrelsenän skickas tillbakautan
till den ansvarige arkeologen för omarbetning. Och arkeologi-ett
företag visar allvarliga brister i yrkesutövningen börsom Länssty-
relsen inte anförtro ytterligare uppdrag. Att uppdragen utförs och
redovisas på godtagbart bör såledessättett förutsättning förvara en
Länsstyrelsens tillståndsgivning.

HUR-utredningen vill därför föreslå ordning för hand-att en ny
läggning inrättas. Ordningen börrapporter Länsstyrelsenav attvara
utför primär formell granskning och godkännandeen rapportenav
innan denna skickas till Riksantikvarieämbetet för vidare handlägg-
ning och beslut i ärendet. Vad bör gälla för Riksantikvarie-av som
ämbetets arbete med behandlas i kap. 6.8.rapporterna

Riksantikvarieämbetet

Fornfynd påträffas i eller vid fast fornlämning och harsom en sam-
band med denna tillfaller enligt 2 kap. 4 § kulturminneslagen.staten
Riksantikvarieämbetet får enligt 2 kap. 17 § lag fynd-samma genom
fördelning överlåta till fornfynd pårätt åtarstatens sigmuseum som

vårda det i framtiden påatt tillfredställande Intill detta skettett sätt.
det såledesär Riksantikvarieämbetetstaten tilläger rättensom genom

fynden från arkeologiska undersökningar fasta fornlämningar ochav
därmed bestämmer hur de skall hanteras. Detsom innebärom att

Riksantikvarieämbetet bör ha för fynden under den tidett ansvar som
undersökning pågår inklusive det efterföljandeen rapportarbetet.

Med sådant följer också skyldighetenett till fyndenansvar att attse
hanteras på tillfredsställande Det kanett sätt. inte vidaret.ex. utan

tillåtligt för arkeologiföretag ingreppvara ett i fyndgöraatt genom
provtagning för analys såsom många gånger Detta gällergörs. även
avseende naturvetenskapligt frånprovmaterial fast fornlämning. En
god hantering fynd ställer också krav på lokaler, förvaringsplatserav
och säkerhet. Det finns risk för fynd destrueras eller försvinneratten
på grund bristfälliga förvaringsplatser, felaktigt klimat, olämpligtav
emballage eller bristande säkerhetsanordningar. Vad tillåtligtärsom
vid olika slags ingrepp i fynd, hur de skall fårgöras, göravem som
dem, vad skall gälla avseende lokaler, förvaringsplatser, säkerhetsom
och samråd detta saknas det idag anvisningar HUR-utred-om om.
ningen föreslår därför Riksantikvarieämbetet utarbetaratt allmänna
råd för arkeologiföretagens fyndhantering. Därvid bör beaktas vad
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före-värdefullasärskiltellerunikahanteringförgällaskall avsom
mål.

följs.anvisningarnakontrolleraocksåRiksantikvarieämbetet bör att
myndighetentillinkommitfyndendetmån efterskei visskanDetta

Riksantikvarie-föreslårHUR-utredningen attocksåvilket görs.
arkeologi-ibesökavläggatillinitiativbör attämbetet därutöver ta
gäller sär-Dettafynden.medarbetepågåendederasunderföretagen

ocherfarenhetlitenharmyndigheten avarkeologiföretagskilt som
normalt rättenövertarstår underinte ett sommuseumansvar avsom

efterbör planerasbesökSådanafyndfördelning. sam-till fynd genom
arkeologiföretaget.råd med

förkostnadsansvaretFördelningen6.6 av
fyndhanteringen

Utgångspunkter6.6.1

arkeologiskförkostnadsansvarexploatörensHuvudregeln enom
in-arbetsföretagdennesanledningenmedundersökning görs avsom

fornminnes-tillförarbetena9 §. Iformninneslagårs1942fördes i
förgränsdragningingengjordes19428193860,SOUlagen prop.

medochibörjarfyndhanteringsprocessi denkostnadsansvaret som
blevPraxisdetta.diskuteradeshellerinteochundersökningen

inklusiveutgrävningenför självabetaladeexploatörenemellertid att
registrering,konservering,förkostnadernamedanrapportarbetet

fyndmate-samlingsvårdochförvaringsignering,katalogisering, av
meddokumentationsmaterialet ersattesarkiveringrialet samt av

fyndfördelningvidför detanslagetmedelallmänna över sommuseum
in-efterbeståkommit ävenharordningerhållit materialet. Denna att

kulturminneslag.års1989förandet av
omhänder-ochproduktionenmellanobalansfinns iDet systemet en

medökarFyndmängdernafynd.undersökningarnastagandet av
mottagarsidanpåmedanundersökningssidanpåväxande resurser

ochbevarandetpåverkarDettaeller minskar.konstantaärresurserna
undersökningarnasliksomnegativtfyndentillgängliggörandet av

överhuvudtaget.resultat
behållningensåbalans iskapa attMålet bör avsystemetattvara

såaldrigfält. Ettide insatser görsverksamheten motsvaras somav
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väl genomfört arbete i fält inte bra resultat med mindreett änger att
fyndmaterialets bevarande och dokumentationen kan säkras för om-
världen. Målet uppnås bäst väl avvägda prioriteringar ochgenom
rationaliseringar på både undersökningssidan och mottagarsidan inte-

belasta endera sidan med höjda kostnader.attgenom

6.6.2 Konservering

På enkelt kansätt tudelningett mellan nykonserveringgöras ochen
omkonservering. För verksamheten med exploateringsundersökningar

bara nykonserveringär relevant, medan omkonservering är ett
i kontinuerliga samlingsvård.moment museernas

Erfarenheten visar längre från undersökningsskedet deatt pri-
bevarandeinsatsernamära destogörs problem ochstörre sämre

resultat erhålls. När undersökningarnas ambitionsnivå inte anpassas
efter tillgängliga för nykonservering uppstår eftersläpningar,resurser

leder till ökad nedbrytning och förstörelse fyndensom och tillav
kostnadsfördyringar för det eventuellt skulle kunnasom senare
räddas. Ett rationellt lösa problemetsätt utföra nykonserve-att är att
ringen i undersökningsskedet. sådanEn ordning har flera fördelar

Urvalet fyndföremål0 för olika konserveringsåtgärder kanav
effektiviseras samarbete i fält mellan arkeolog och kon-genom
servator.
Nedbrytningen föremålen0 kan hindras på tidigare stadiumav ett
och konserveringsresultatet blir bättre.
Konserverade föremål0 hanteras säkrare vilket underlättar arbetet
vid rapportskrivningen.

Konservering i kombination0 med röntgenfotografering ökar ofta
informationsmängden vilket bättre faktaunderlag till före-ettger
målens beskrivning och tolkning vid rapportarbetet.

Det inte minstär viktigt eftersom fyndbestämningensenare är en
del undersökningens dokumentation. Resultaten tillförsav rapporten
och arbetas in i den kulturhistoriska tolkningen.

Uppfattningen nykonservering bör integreradatt delvara en av
undersökningen finner stöd hos flertalet de instanser behand-av som
lade frågan i remissvaren till Riksantikvarieämbetets utrednings-



1992137SOUÖverväganden förslagoch160

efterNorge,iVidare börFynd 91. om-att ennoterasrapport man
kulturminner görlagparagraf 10 § lovdentolkning somomav

undersökningen,arkeologiskaför denkostnadsansvarigexploatören
undersökningskostnademainnebärpraxistillämpar attsomennumera

tillframfyndhanteringochkonserveringskall täcka även annan
1992årRiksantikvarieämbetetkanDärtillmagasinering. nämnas att

med exploatörenavtalslutitSödermanlandiUV-undersökningför en
nykonserveringen.bekostardenneinnebär attsom

kvalitetshöjandesåledesundersökningsskedeti ärKonservering en
Åtgärdenresultat.undersökningensförbetydelsedirektåtgärd med

under-ökningleder tillså denvidtasemellertid intebör att aven
måletoförenli mednämligenDetta attkostnad.sökningens totala är

Iställetkvalitet.tillnå lågt prisoch rätthålla kostnaderna ettnere
ambitionsnivåundersökningenssåmåste omprioriteringar göras att

förkostnadsfördyringarnykonserveringbehovettill utanavanpassas
sänkningprincipinnebär iomprioriteringsådanEnexploatören. en

förmån för detambitionsnivå tillgrävningsinsatsensden direktaav
säkerställande.resultatetsochbevarandematerialetsproducerade

uppnås mellannödvändiga balans idenHärigenom kan systemet pro-
förutsättningfynd, vilkenomhändertagandet ärochduktionen enav

oplaneradhandlarbehållning. Det ersättaförbättradför att enomen
ompriori-nämndaAttplaneradmedförstörelseprocess process.en
varjekontrollera isvårtblikanviktigtteringar attär en-görs men

fördelarRiksantikvarieämbetetochLänsstyrelsen ansvaretskilt fall.
kostnadsutvecklingen.uppföljningen av

under-arkeologiskadel denprioriteradNykonservering avsom en
rationaliseringsför-ochbåde kvalitets-såledeserbjudersökningen

dåblirplaneringundersökningensi attdelar. Ett momentnytt
konserveringsbehovet.kostnadsberäknaochbedömauppskattningsvis

överhuvud-svårare utveckla ändetta torde intemetod förEn attvara
Detundersökning.kostnadsberäknai förvägmetoden att entaget

innehåll ipå vadbyggaerfarenheterhel delfinns t.ex.att avseren
preferensergjordaochinsamlingsprinciperfornlämningstyper,olika
naturligtvisblirbetydelsekonservering. Avefterföljandevid största

informations-detoch konservatorarkeologsamverkan mellan samt
förundersökningochsärskild utredningresultatenunderlag avsom

fall.förekommandebildar i
tillambitionsnivåundersökningensEn konsekvens att anpassasav
påberoendevarierautfallet kan kommakonserveringen är attatt
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fomlämningstyp och markförhållanden. Vissa undersökningar kan ge
höga konserveringskostnader jämfört med andra. Det viktigtär att en
strategi utvecklas för vetenskapligt styrda urval för helagenom un-
dersöknings- och fyndhanteringsförloppet. Urval redan i de fallgörs

inte allt.gräver Alla fyndman samlas inte alltid in, och allt det som
samlas in behöver inte alltid konserveras, och allt det konserve-som

behöver inte alltidras lika långt. Detta har diskuteratsprocessas förr
det blir än angelägetmen för arkeologinnu lägga fastmer vissaatt

riktlinjer för pågemensamma vetenskaplig åstadkommaatt grund ra-
tionaliseringar och kostnadsbegränsningar.

Vad gäller nykonserveringen kan den beståsom process treav
huvudsakliga oberoendesteg materialslagav

Preparerande konservering de förberedelserär främst igörssom
fält för underlätta konserveringenatt i ateljé. Dessa förberedelser kan

planering sortering,vara märkningsamt och förpackning material.av
De utförs i samarbete mellan arkeolog och konservator.

Stabiliserandebevarande konservering de åtgärderär vidtas isom
ateljé för eliminera pågåendeatt nedbrytning efter föremålens fram-
tagande. Metoder och tekniker olika beroendeär på föremålens
material och kondition. Metallkonservering den vanligasteärsom
formen omfattar följande huvudsakliga förberedelser,moment ana-
lys, rengöring, fortlöpande observation och dokumentation statusav
och behandling, urlakning, vaxning, borttagande överflödigav vax,
besiktning och rapportskrivning. Det arbetskrävandemest momentet
är rengöring med skalpell, roterande verktyg och bläster. Urlakning
kan lång tidmen kräverta inte så mycket arbete.

Rekonstruerande konservering efter stabiliserandegörs åt-som
gärder i första hand sammanfogningavser fragment till hela ellerav

delarstörre föremål. Det kan ifrågasättasav inte vissa särskiltom
resurskrävande analyser f0rm-, dekorativa och tekniska elementav

återgesom att ursprunglig helhet påavser basis kvarvarandeen av
spår också skall betraktas rekonstruerande konservering.som

För nykonservering i undersökningsskedet bör drasgränsen
mellan stabiliserandebevarande konservering och rekonstruerande
konservering. Det baraär preparerande och stabiliserandebevarande
konservering relevantär för undersökningsskedet.som Sådana åt-
gärder bevarandeutöversom rekonstruera föremål hörattavser
hemma i utställnings- och- forskningsspecifika sammanhang och bör
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särskilthardemandra änbekostasoch sombeställasdärför inte av
därav.intresse

medoch meto-samordning nyamöjligtdetSannolikt är att genom
inykonserveringmedverksamhetenrationaliserateknikerochder

Riksantikvarie-Ikostnaderna.sänkaochkapacitetenökasyfte att
föreslås olikaochdiskuterasFynd 91utredningsrapportämbetets

fort-diskussiondennaönskvärtåtgärder. Det attärkapacitetshöjande
Somarkeologer.ochbåde konservatorerdeltagandemedsätter av

Riksanti-börlandetifyndhanteringenförtillsynsmyndighetcentral
kon-råd förallmännautformaandrasamråd medefterkvarieämbetet

undersökningar.arkeologiskafrånfyndmaterialservering av
läggamöjligt utdet attanbudsförfarande börmed varaI systemet

till-harkonserveringsateljéerpå olika somkonserveringsuppdrag
tillfredsställande sätt.pååtgärdernautföra ettkunskapräcklig att

Riksantikvarie-åvilarfornfyndenfördirektadetEftersom ansvaret
eftermyndighetendetbör somskettfyndfördelningtillsämbetet vara

kompetenskravvilka sombestämmerandra intressentersamråd med
kompe-material. Dessaarkeologisktkonserveringförgällaskall av

länsstyrel-råd. Iallmännaovannämndaiinförassedankantenskrav
såsomföljasskallrådenföreskrivasbörförfrågningsunderlag attsens

Detkulturminneslagen.enligttillståndsgivningförförutsättningen
samverkaarkeologiföretag attanbudsgivandeförviktigtsåledesblir

Riksantikvarie-efterkonserveringsateljéersådanabaramed som
i kon-standardgodtagbaraminstauppfyllerrådallmännaämbetets

arkeologiföretagetfall börtveksammaIserveringsverksamheten.
Riksantikvarieämbetet.medsamråda

dendelprioriteradnykonservering avförriktlinjeEn ensom
punkterföljandeisammanfattaskanundersökningenarkeologiska

arkeologisktupphandlingtill ettförfrågningsunderlagsitt avI0
skallambitionsnivån,Länsstyrelsen an-föreskriver attuppdrag

Riks-bifogasunderlagetTillkonserveringsbehovet.efterpassas
arkeologisktkonserveringråd förallmännaantikvarieämbetets av

material.
konserveringsateljé,lämpligtillsigvänderArkeologiföretaget0

beräknade kost-denspecificerarochkonserveringenprioriterar
anbud.i sittnaden
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Efter det Länsstyrelsen0 beslutat tillstånd enligt kulturminnes-om
lagen skriver exploatören kontrakt med arkeologiföretaget. I
kontraktet regleras för betalningar under uppdragstiden.ansvaret
Vid undersökningen0 samverkar arkeologiföretaget med konserve-
ringsateljéen och samråder vid behov med Riksantikvarieämbetet.
Konserveringsarbetet utförs under uppdragstiden, och arkeologi-
företaget ombesörjer sedan konserverat material tillsammansatt
med Övrigt fyndmaterial överförs till mottagande i enlig-museum
het med Länsstyrelsens föreskrifter.
Rekonstruerande konservering0 bekostas den i särskild ord-av som
ning beställer arbetet.

Museum vid fyndfördelning0 övertagit arkeologiskt fynd-som ett
material från betalar självt kostnaderna förstaten samlingsvård
och i samband med denna eventuell omkonservering.

6.6.3 Registrering, katalogisering och signering

När balansproblemet lösts för nykonserveringen återstår motsvarande
problem för den övriga fyndhanteringen fram till magasinering.
Denna hantering består flera olika de arbets-momentav mestvarav

registrering,krävande är katalogisering och signering.
Registrering arkeologiska fynd syftar till med olika slags in-av att

formation identifiera det samlade fyndet från undersökning. Regi-en
streringen dels i sambandgörs med undersökningen, dels i samband
med handläggningen fyndärendet i Statens historiska ochav museer
dels i samband med det regionala omhändertagande fynd-museets av
materialet efter fyndfördelning.

Det inte alltid såär registreringarna påatt görs överens-ett
stämmande inomsätt organisation. Olikheter förekommerens samma
vad informationens omfattning, terminologi, utförlighet, regi-avser
sterstruktur och medium för registreringen. Det beror på ochatt var

undersökaren, Statens historiska deten ochav regionalamuseer
registrerar efter sinamuseet principer. I fyndhanteringskedjan finns

därför inte obetydligt inslag dubbelarbeteett eller trippelarbete.av
Vad skulle kunna gånggöras således två eller flerasom görsen nu

gånger. Vid växande fyndmängder bidrar extraarbetet till efter-
släpningar i fyndhantering. Och det principerna förmuseernas att
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jämförande sök-försvårarmellanskiftarregistreringen museerna
lösaskunnaskulleProblemeninformation.och utbyte omningar av

förfyndregistreringssystem gemensamtinfördesarkeologindet i ett
rationaliserings-bådekunnautsikterharsådantalla. Ett att gesystem

effektivitetsfördelar.och
på under-fyndregistrering görsdenSystemet bör bygga att som

Riks-tillöverförasdär kanmåstealltidochsökningssidan göras --
regionaladetillochhistoriskaoch Statensantikvarieämbetet museer

ochkontrollerfrånbortsettarbetasbehövaattutan ommuseerna
ärförutsättersakfel. Deteventuella attjusteringarmindre manav

skalldenhurskall registreras,informationvilkenöverens somom
skallinformationsutbyteförformatvilketstruktureras och an-som

vändas.
datoriseringenvilkentakt iolikatill denmåste hänsynDärvid tas

Utgångspunkten ärmuseisidan. ettochundersöknings-på bådesker
registerblankett.medium ärfyndregistreringssystemmanuellt envars

under-vidproduceratsinformationmyckethurOberoende ensomav
vidareochhandinformationdennasökning och hur processastas om
med ifinnasregisterblankettenifylldaskall dentill skriven rapporten

ochkanmiljömanuell närI rapportenfärdigaden rapporten. en
till-enkelt sättblankettentillinkommitfyndmaterialet ettmuseet

musei-ochkontrollerdet vissaefterfyndregistretföras det egna
gjorts.kompletteringarspecifika

under-bådepågår påtillbakadecenniumnågot drygtSedan
denförADB-miljöskapamedmuseisidan arbetetsöknings- och att en

ovanligtdet intePå museisidan attfyndregistreringen. är manegna
användsADB-systemfyndregistreringen inomsökt lösa somsamma

övrigaochkonsthistoriskaetnologiska,för registrering museetsav
INSAMinomverksamhetentilli relationarbetetOfta skersamlingar.

Nordiskaunder museet.
ADB-integreradegår utvecklingenundersökningssidanPå mot

Medfotografering.inklusivedokumentationallför i settstortsystem
dessalagrasdigitala dataskapartotalstationers.k.användning somav

GIS-system.ellerCAD-behandlas ikan sedanochdatabaserdirekt i
och kart-textbasermellankopplingautomatiskSystemet bygger

kunskapsupp-ochanalysunderlättarvilketinformationbaserad
byggnad.

fyndregistreringallframtid kommeralltför avlägseninteInom en
fynd-förFörutsättningenADB-baserad. gemensamtettatt vara
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registreringssystem i ADB-miljö dock densammaär för detsom
manuella nämligensystemet, är huratt överens registre-man om
ringen skall Engöras. särskilt viktig fråga vilket format förär in-
formationsutbyte skall användas. Digital dataöverföringsom mellan
olika kräver nämligensystem datamodellatt användsen gemensam
för bitarna skall hamnaatt på plats.rätt Dataöverföringen från den
undersökande sidan till museisidan och mellan kan då ske viamuseer
disketter eller telefonnätet för uppdatering det fyndregistret.av egna
Det dockär viktigt den ifyllda registerblankettenatt i dettaäven

finns med isystem då manuell överföringrapporten, alltid måsteen
möjlig säkerhetsskäl ochvara med hänsyn tillav alla inte dato-att

riserar i takt.samma
Ett för arkeologin fyndregistreringssystemgemensamt torde kunna

bidra till effektivare sökrutiner, ökad informationstillgänglighet och
arbetsbesparingar på museisidan. I remissvaren till Riksantikvarie-
ämbetets utredningsrapport Fynd 91 uttrycktes önskemål attom
myndigheten initiativ till utvecklingentar datasystem för svenskettav
arkeologi. Ett sådant utvecklingsarbete pågår inom myndigheten och
har intensifierats under år. Det viktigtär arbetet sker isenare att
samråd med undersökande enheter, och universitet, och detmuseer att
så möjligt kansnart ledas fram till allmänna råd frånsom Riksanti-
kvarieämbetet bl.a. fyndregistrering. Därvid bör datamodellom en
för digitalt infonnationsutbyte kunna fram centralt och levererastas
till alla.

Att nämnda råd följs bör sedan förutsättning för länsstyrel-vara en
beslut enligt kulturminneslagen.sens Länsstyrelsen bör således i sitt

förfrågningsunderlag bifoga föreskrifter fyndregistrering enligtom
Riksantikvarieämbetets allmänna råd.

Angående uppgift hand fynden frånmuseernas att undersök-ta om
ningarna fordras för rationellt och effektivtett arbete klara anvis-
ningar till arkeologiföretagen hur fynden skall ordnadeom närvara
de levereras till Anvisningarna börmuseet. omfatta sortering, identi-
fiering, förteckning och emballering. Det faller Riksantikvarie-
ämbetets och Statens historiska ansvarsuppgift utformamuseers att
allmänna råd för fyndmaterialets ordnande. Också i detta fall bör i
Länsstyrelsens förfrågningsunderlag föreskrivas råden följs.attom

Vad sedan gäller katalogisering och signering dessa arbets-är
museispecifikamoment och bör därför inte införas imomentsom

undersökningsskedet. Katalogisering kan i traditionell mening sägas
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verbal be-utvidgadbeståendebearbetningvetenskaplig enavenvara
fyndföremål iavbildningarochmåttsuppgiftermed avskrivning

iinförs museetsbearbetningenResultatetsamlingar. avmuseets
iden-syfte ärregistreringens attOmsamlingarna.huvudkatalog över

identifierasyftekatalogiseringens attsåfyndetsamlade ärdettifiera
med denmärksföremåleninnebärSigneringföremål. attfyndets
fyndet.tilldelatsamlingarsinaförinventariebeteckning museetsom

materialarkeologisktsigneringochkatalogiseringförRutinerna av
iolika sätt,utföraskanArbetsmomentenskiftar mellan museerna.

sökerviktigtalls. Det attär museernaeller inteutsträckningolika
ADB-Ibehov.faktiskaarbetsinsatsen motbalanserarlösningar som

katalogise-traditionelladenmöjligheter ersättafinnsmiljö attt.ex.
Någrafyndregister.för museetsinomrutinermedringen ramennya

enstakavarjesigneraambitionen attlängesedanhar övergettmuseer
förfrigjordadeanvända resursernavaltochfyndföremål i attett

ibaraskerochselektivoftadå t.ex.Signeringenändamål. ärandra
magasinet.medsamband uttag ur

till-börtillvägagångssätt tasolikagjortserfarenheterDe avsom
förSom ansvarsmuseummellanförmedlasoch museerna.vara

histo-Statensmedeltid harochtidförhistoriski främstkulturhistoria
ibiståochsamordnauppgift i museernaviktig attriska museum en

fynd-förmetodereffektivaochrationellautvecklamedarbetet att
hanteringen.

6.6.4 Förslag

Konservering

frånfyndhanteringenförordningnuvarandeBelysningen avav
HUR-utred-övervägandendeundersökningar somarkeologiska samt

fynd-förkostnadsansvaretfördelningenfråganigjortningen avom
utredningen.frånförslagföljandetillleder framhanteringen

iutförsfynd momentarkeologiska ettNykonservering somav
kost-huvudregeln ärenligtexploatörenvilkenförundersökningen

betalaskallsåledesexploatörerkonserveringDennadsansvarig. som
stabiliserandebevarandekonserveringpreparerandebestår samtav

konservering.
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Nykonservering i undersökningsskedet skall inte medföra att
undersökningens totala kostnad ökar. Det därförär nödvändigt att
undersökningens ambitionsnivå till behovet nykonser-anpassas av
vering kostnadsfördyringar förutan exploatören. En sådan ompriori-
tering innebär i princip sänkning den direkta grävningsinsatsensen av
ambitionsnivå till förmån för det producerade materialets bevarande
och resultatets säkerställande. Länsstyrelsen och Riksantikvarie-
ämbetet delar för uppföljningen kostnadsutvecklingen.ansvaret av

Efter samråd med berörda utformar Riksantikvarieämbetetparter
allmänna råd för konservering fyndmaterial från arkeologiskaav
undersökningar. Däri vilka kompetenskraväven skall gällaanges som
för konservering arkeologiskt material. Riksantikvarieämbetet harav
särskilt för tillsyn konserveringsverksamheten.ansvar av

I Länsstyrelsens förfrågningsunderlag föreskrivs undersök-att
ningens ambitionsnivå skall efter konserveringsbehovet. Tillanpassas
underlaget bifogas Riksantikvarieämbetets allmänna råd för konser-
vering arkeologiskt material. Att Länsstyrelsenav lämnade under-av
lag med föreskrifter följs förutsättningär för Länsstyrelsens besluten
enligt kultunninneslagen.

I med anbudsförfarandesystemet vid arkeologiska exploaterings-
undersökningar skall det möjligt lägga konserverings-attvara ut
uppdrag på sådana konserveringsateljéer kompetens-motsvararsom
kraven. I exploatörens kontrakt med arkeologiföretaget regleras an-

för betalningar intill desssvaret uppdraget slutfört.äratt
Arkeologiföretaget samverkar med konserveringsateljéen och sam-

medråder vid behov Riksantikvarieämbetet. Efter utfört arbete om-
besörjer arkeologiföretaget konserverat material tillsammansatt med
övrigt fyndmaterial överförs till mottagande i enlighet medmuseum
Länsstyrelsens föreskrifter.

Rekonstruerande konservering bekostas den i särskild 0rd-av som
ning beställer arbetet. Museum vid fyndfördelning övertagitsom ett
arkeologiskt fyndmaterial betalar självt kostnaderna för omkonser-
vering i den kontinuerliga samlingsvården.

Registrering, katalogisering, signering

Ett för svensk arkeologi fyndregistreringssystemgemensamt utformas
och införs i undersökningsverksamheten och museiverksamheten.
Systemet skall enkelt och hänsyn till den informationtavara ärsom
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från arkeo-fyndetsamladedetidentifieringförväsentlig enavmest
undersökning.logisk

särskildifyllsundersökningvarjevidpå detbygger enSystemet att
informa-Registerblankettensiinförsregisterblankett rapporten.som

historiskaStatensochRiksantikvarieämbetetstillöverförstion
särskildskallöverföringdigitalVidregister.arkeologiska enmuseets

ochsamordningförMyndighetenanvändas.datamodell ansvarar
medinfonnationsutbyte museerna.

Riksantikvarieämbetetutformarberördasamråd medEfter parter
digitaltförallmänna Därvid konstruerasfyndregistreringen.råd för

ochtillhandahållasskalldatamodellinfonnationsutbyte an-somen
alla.vändas av

föreskrifterbifogasförfrågningsunderlag omLänsstyrelsensI
råd. AttallmännaRiksantikvarieämbetetsenligtfyndregistrering

enligtbeslutLänsstyrelsensförförutsättningföljsföreskrifterna är en
kulturminneslagen.

ochmuseispecifika arbetsmomentsigneringochKatalogisering är
viktigDetundersökningsskedet. är attiinförasintedärförbör

faktiskaarbetsinsatsenbalanserar motlösningarsöker sommuseerna
medarbetetibistå attbörhistoriskabehov. Statens museernamuseum

fyndhanteringen.förmetodereffektivarationella ochutveckla

RiksantikvarieämbetetsförHuvudmannaskapet6.7
undersökningsverksamhetarkeologiska

Utgångspunkter6.7.1

iexploateringsundersökningar ärarkeologiskamedVerksamheten
tillämpningEnkonkurrensutsatt.indirektellerdirektomfattningviss

HUR-utredningen före-riktlinjerefter deanbudsförfarande somav
etablerad konkurrens.tillledaförväntas6.3 kanslagit i kap. meren

regeringenserinrainledningsvisdärförvillHUR-utredningen om
verksamhet.statligpå konkurrensutsattallmänna syn

kon-bil. l199091100,uttalade prop. attregeringFöregående
myndighetsfomibedrivas iverksamhet börstatligkurrensutsatt

samband medIfall böri dessa övervägas.bolagsformenutan att
ibedrivasbörverksamhetenöverväganden börsådana prövas om

lämpligtnormalfallet inte ärdet iframhöllsVidarestatlig regi. att
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med bolag under myndigheter uttalades restriktivsamt påen stat-syn
lig verksamhet i stiftelseform.

Den nuvarande regeringen prop. 19919238 delar föregående
regerings grundsyn tillägger konkurrensutsattmen att verksamhet
bör, inte särskilda skäl talar för detta,om bedrivas i myndighets-
form och i nomialfallet Regeringen finnerstaten. det ocksåav
angeläget vid ombildningatt staten statliga affärsverk och myndig-av
heter till statligt ägda aktiebolag behåller den kompetens och den kun-
skap dessa verksamheter byggtsom Riksrevisionsverket.som upp av
Detta såväl redovisningsrevisionavser förvaltningsrevision.som

Av betydelsestörsta för ställningstaganden i frågan huvud-om
mannaskapet för Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersöknings-
verksamhet detär särskilda har för vård ochansvar statensom
bevarande fasta fornlärrmingar och fornfynd iav landet.

Kulturminneslagens syfte skyddaär och bevara fornlämning-att
När det inte går undvikaarna. fornlämningatt berörsatt en ettav

arbetsföretag får Länsstyrelsen besluta arkeologisk undersökningom
för dokumentera fornlämningen.att Beslut detta slag enligtgörsav
kulturminneslagen och förutsätter det alltid finns någonatt läns-som
styrelsen kan anförtro utföra undersökningatt och kan åta sigen som

dettagöra oberoendeatt ingreppets nödvändiga omfattning ochav var
i landet åtgärden behöver vidtas. I kulturmiljövårdens nuvarande
organisation Riksantikvarieämbetetär garanti för detta. Atten en
sådan garanti kan lämnas fortsättningsvisävenstaten bör enligtav
HUR-utredningens uppfattning med anledning det särskildaav ansvar

har för kulturmiljövårdenstatensom långsiktigt kultur-ettvara
politiskt mål.

I verksamheten med exploateringsundersökningar detär storav
vikt rollfördelningenatt klar ochär tydligt.att parternas äransvar
Den Organisationsform i vilken Riksantikvarieämbetet centralutövar
kontroll undersökningsverksamhetenöver samtidigt jämtesom man
andra organisationer kommunala, stiftelser och enskilda deltar i- -verksamheten landets arkeologiskastörsta enhetgenom intemotsvarar
kravet på klar rollfördelning. Det finns härien uppenbar verkligen
eller omgivningen upplevd risk förav myndigheten inte kan full-att

sinagöra ansvarsuppgifter opartisktett sätt.
Resultaten exploateringsundersökningarav utnyttjas dels direkt i

kulturmiljövårdens löpande verksamhet och dels långsiktigt bas-som
data för arkeologisk forskning. Detta ställer krav på undersök-att
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övervägandenkvalitet. avhögmedbedrivsningsverksamheten
Riksantikvarieämbetetsförverksarnhetsformochhuvudmannaskap

frånutgångspunktmeddärför görasbörundersökningararkeologiska
kunskap,kompetens,frågaibyggtsde omuppatt somresurser
kvalitets-befrämjarsätttillvarateknik kan ettoch sommetodik tas

kravet.

huvudmannaskapochverksamhetsformerAlternativa6.7.2

Myndighetsform

undersökningsverk-arkeologiskförMöjligheten statensatt ansvar
ividaredrivaskunnaskulleexploateringssammanhangisamhet

börmyndighetsform övervägas.
definition är ettmyndighet sam-erinrasskall här perDet att enom

område. Förvisst ut-inommaktbefogenhet ettmedhällsorgan egen
regerings-enligtfinnsförvaltningsuppgifteroffentligaförande av

förvaltnings-kommunalaochstatligadomstolarformen samt
sådanakanregeringsformen§ upp-6kap.11Enligtmyndigheter.

stiftelser,föreningar,bolag,dvs.enskildatillöverlämnasgifter även
innefattaruppgiftsådanOm myn-individer.ellersamfälligheter en

Myndig-lag.stödmedskeöverlämnandetskalldighetsutövning av
ärendehandläggningförvaltningslagenenligt avinnebärhetsutövning

hosbeslutbindandetillledaskallvilkenförvaltningsmyndighethos
disciplinpåföljd,skyldighet,rättighet,förmån,myndighet omsamma

enligtenskildförförhållandejämförbartelleravskedande annat
såledeshandlarMyndighetsutövning omoffentligrättsliga normer.

makt-samhälletsföruttryckäråtgärder ettellerbeslut ytterstsom
medborgarna.relativtbefogenhet

Dentänkbara.organisationertvåmyndighet ärstatligUVFör som
byråUVorganisation äriRiksantikvarieämbetet ennuär varsena

ocksåavdelningdennaDetfornminnesavdelningen. är sominom
denuppföljningochkontrollcentrala avmyndighetensföransvarar
tillrådallmännautarbetarundersökningsverksamheten samtregionala

Riksantikvarie-vidundersökningsverksamhetfortsattEndenna.
ochfomminnesavdelningenfrån gesskiljsUVämbetet förutsätter att

liggerlösningEnorganisation.myndighetensi somställningannanen
RiksantikvarieämbetetsnågontillUVförahandstill att avnära vore
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institutioner, SHM, eller ombilda byrån tillt.ex. institutionatt en egen
inom myndigheten. Verkställighetsfunktionen skiljs därmed från den
centrala kontrollfunktionen inom undersökningsområdet. UV skulle
då utanför Riksantikvarieämbetets avdelningar sidoordnad medvara
övriga institutioner underordnad myndighetens styrelse och riks-men
antikvarien. Lösningen innebär minimum förändringar ochett av
huvudmannaskapet förblir oförändrat.

En tänkbar myndighetsorganisation består i UV ombildasannan att
till myndighet. Samtliga lagar och förordningar regleraren egen som

myndighets verksamhet skulle då fortfarande gälla. Myndighetenen
får styrelse, chef, instruktion och arbetsordning. Eftersomen egen
UV-myndighetens uppgift skulle bedriva externñnansieradattvara
arkeologisk uppdragsverksamhet i exploateringssammanhang kan
ifrågasättas inte myndigheten borde ha ställning affärsverkom av

ämbetsverk.änsnarare av
Affärsverkens uppgift tillhandahållaär och tjänster efteratt varor

affärsmässiga principer. De har ekonomisk målsättning medattsom
intäkter, anslag statsbudgeten, täckaöver kostnaderutan in-egna

klusive avskrivningar därutöver lämna tillfredsställandesamt en av-
kastning på det disponerade statskapitalet. Kostnadstäckningsprincipen
gäller minimikrav. Jämfört med ämbetsverken har affärsverkensom

befogenheterstörre i ekonomiskt avseende. Löpande inkomster får
användas för driftutgifter. Endast överskott redovisas statsbud-mot

Investeringar finansieras utanförgeten. statsbudgetennumera genom
lån och självñnansiering. I övrig gäller förvaltningsrättsligasamma
regler för ämbetsverken bl.a. offentlighetsreglema, justitie-som
kanslems tillsyn och Riksrevisionsverkets revision.

Oavsett UV-myndigheten ämbetsverk ellerär affärsverkett ett
innebär alternativet förändringstörre i föregående fall.än UVen
skiljs från Riksantikvarieämbetet. Med tanke på UV-myndighetensatt
verksamhet skulle bedrivas inom för kultunniljövården torderamen
myndigheten tillsammans med Riksantikvarieämbetet komma att vara
underställd Kulturdepartementet något departement.än annatsnarare
Regeringen bestämmer mål för och ställer krav verksamheten.

Aktiebolagsform

Numera går utvecklingen kring affärsdrivande eller kon-statens
kurrensutsatta verksamhet inte i riktning inrättandet flermot av
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förassociationsformenNär stat-myndigheter tvärtom.utan snarare
äraffärsverkens, omprövassärskiltverksamhet,myndighetersliga
dåHuvudargumenten äraktiebolagsformen.vanligtvisalternativet

kostnads-verksamhetenskullebolagisering göraofta meratt en
till inter-verksamhetenanpassningbättreinnebäraeffektiv och aven

konkurrenssynpunkt.förhållandennationella ur
ekonomiskförassociationsformprivaträttsligAktiebolag är en

aktie-ireglerasAssociationsformenlönsamhetskrav.medverksamhet
aktiebolags-1982739 ochSFSomtryckt i197521385,bolagslagen
bereds inomaktiebolagslagFörslag19751385.förordningen nyom

inteaktieägarna ärför aktiebolagKännetecknande ärregeringen. att
förbindelser.för bolagetsansvarigapersonligen

Stiftarnaflera.ellerkanstiftarebildasAktiebolag vara ensomav
bolags-innehållande förslagstiftelseurkundskall upprätta omen

aktie,för varjebetalasskallhur mycketuppgifterordning, somom
konstituerande stämma.uppgifterochskallbetalningen görasnär om

registrerasskallkonstitution. DenaktiebolagetsBolagsordningen är
förmajoritetsärskildkrävs attoffentlig. Detoch blir därigenom

ioftaanledningdennaAvskall ändras.bolagsordningen upptas
uppgifterVissa ärför bolaget.reglersärskilt viktigabolagsordningen

landet däridenfirma,nämligen dessbolag,för varjeindividuella ort
verksamhetföremålet för bolagets samtskall ha sittbolaget säte,

Ävenmaximibelopp.ochminimi-dettasåtminstoneaktiekapital eller
antaletnominella värdeaktiernasföreskrifter samtvissa om

bolagsordningen.istyrelseledamöter upptas
Därbolagsstämman.aktiebolagetbeslutande i ärDet högsta organet

viktigastebolagsstämmansEnaktieägare.bolagetssammanträder av
Bolagsstämmanbolaget.företräderstyrelseuppgifter väljaär att som

verkställandeochstyrelsensskall granskaockså revisorerutser som
ledamöter.bestå minstskallStyrelsenverksamhet.direktörens treav
vanligtvisochförvaltningorganisation och ärbolagetsförDen svarar

direktör.verkställandeskyldig att utse
i allmän-aktiekapitaletverksamhetaktiebolagets ärBasen för som

dettaMeningensärskilt bankkonto. ärtillkontant atthet betalas
fåraktiebolagslagnuvarandeEnligti företaget.arbetakapital skall
fårminimikapitaletoch50 000 kronorunderstigainteaktiekapitalet

Aktiekapitaletmaximikapitalet.fjärdedelmindreinte änutgöra aven
egendominnebär änvilketockså betalaskan attapport annangenom

för bolaget.tillså skall egendomenfalltillskjuts. I nyttavarapengar
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Varje aktiebolag skall ha ordnad redovisning. Regler för dettaen
finns i bokföringslagen 1976185 kompletteras ll kap.som av
aktiebolagslagen.

Statens bolagisering affarsverk och ämbetsverk kan följaav tre
huvudsakliga linjer, nämligen

blir0 staten ensamägare,

statligt ägande0 med privat minoritetspost,en
privat ägande0 med statlig minoritetspost elleren
100% privat0 ägande.

I vilken utsträckning skall bolaget beror påstaten äga den av-
vägning vill mellangöra graden inflytande och kravet påman av
kostnadseffektivitet. Allmänt kan medsägas andel privatstörreatt
ägande minskar möjligheter till inflytandestatens samtidigt kost-som
nadseffektiviteten ökar.

I statligt bolag kanett verksamheten skrivningarstaten styra genom
i bolagsordningen. inflytandet grundas då aktieinnehavet pågenom
rätten ledamöter i bolagetsatt utse styrelse. Eftersom bolagsord-
ningen bolagsstämmanavgörs säkras inflytande. I hel-av statens ett
statligt bolag kan inflytandet självfallet totalt. I andra fallgöras kan
regleringar användas. Staten kan lagstifta under vilka formert.ex. om
verksamhet inom visst område skall bedrivas. Statenett kan också
ingå avtal med bolaget så detta fömiås vissa riktlinjer.att acceptera

Behovet inflytande i bolaget relaterat tillär de samhällsmålav som
har för verksamhetenstaten och till möjligheten kunnaatt genom-

driva målen. Dessa mål kan slag för affärs-vara ettav samma som
verk eller ämbetsverk och exempelvisett geografisk täckning,avse
prissättning och servicenivå. Möjligheten inflytande kunnaatt genom

verksamheten dessastyra mål allmäntmot är minst lika godasett när
det gäller statliga bolag statsverk.som

Angående kostnadseffektiviteten torde i allmänhet denna bli högre i
helstatligt bolag iett affärsverk.än Det sammanhängerett med att

lönsamheten blir tydligare ledstjärna för bolaget. Att kostnads-en
effektiviteten inte kan förväntas bli lika hög i privat bolag be-ettsom

främst på det statliga bolaget inteatt kanror i konkurs, inte kan
köpas och börsintroduktion inte kanutan förupp marknads-utsättas
värdering. Det den slutsatsär dragits i teoretiskt studiumettsom av
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Bohmoch PostenTeleverketSJ,påverkaskullebolagiseringhur en
199177.al, Dset

bolagiseringockså slutsatsen avdrogs attstudium ennämndaI
anledningmed attDettafördelar. enövervägande avaffärsverken har

ochkonkurrensinternationelltillanpassningbättrebolagisering ger
förut-samtidigtkostnadseffektivitet somhögresamverkan samt

för-uppnås intemål skall kunnaövrigaförsättningarna statensatt
ändras.

be-dendockslutsats attdennaförförutsättningväsentlig varEn
kon-Dennakonkurrens.tillräckligförverksamhetenrörda utsattes

förutsättningarnadärmarknadskonkurrens,såvälkankurrens vara
förförutsättningardäranbudskonkurrens,sådan finns,för som

tillfrånavstå attattSkullesaknas. semarknadskonkurrens staten
samhälls-uppenbartlängreintedettillräckligblir ärkonkurrensen

lönsamhets-tillverkenöverlämnafördelaktigt merenekonomiskt att
associationsform.inriktad

radfinnsmyndigheterochaffärsverk enbolagiseringVid av
till.ställningpersonalpolitisk att taochekonomisk naturfrågor av
till-måsteaktiebolaghelstatligtassociationsformen är ettGivet att
be-kapitalstrukturrimligochaktiebolagettillöverförasgångarna en

främmandeochmellanstorleksförhållandet egetavseendestämmas
dennaeftersomberäknasmåsteÄven storlekpensionsskuldenskapital.

Likaså äraktiebolaget.tillstatsverketfrånöverförasskalllämpligen
dågällaskallförsäkringarvilkaredanödvändigt somdet taatt

sådana.harintenormaltstaten
ocksåmåsteavkastningskravetinklusivemålekonomiskaBolagets
rimligochkostnadstäckningfullvanligtvisMålet enfastställas. är

kapital.förräntning satsat
personalensöverföringförformskall an-personalsidanPå aven

bolagiseringartidigareVidbestämmas. avaktiebolagettillställningar
det iExempelvis kantillvägagångssätt använts.olikaverk harstatliga
allabestämmasaktiebolaget attochmellanöverlåtelseavtalet staten
B0-bolaget.i detanställningtilltillfälleberedasskallanställda nya

uppstått. Ettövertalighet annattillställningkanlaget ta omsenare
samtligautlyserochinrättaraktiebolagetnybildadedetexempel är att

övertalighetEventuelltjänst.respektivefår sökaallavareftertjänster
aktie-statligaItjänsterna.tillsättandetmedsambanddå iregleras av

ireglerasanställningsvillkorenochprivatanställdpersonalenbolag är
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lagen l98280 anställningskydd och lagen 1976580 med-om om
bestämmande i arbetslivet.

För UVs del skulle vid bolagisering helstatligt aktiebolagetten
föredra. Staten har då fulltatt inflytandevara verksamhetenöver och

kan till denna inriktadär vissaatt angivna mål. Någonse mark-mot
nad för Ävenarkeologiföretag finns inte. för UV-bolaget torde en
anknytning till Kulturdepartementet rimlig.vara

Stiftelsefø rm

I många fall har valt stiftelseformen iställetstaten för myndig-t.ex.
hetsformen för bedriva vissatt angivennärmare verksamhet. Deten
kan därför finnas anledning också dettaöverväga alternativ.att

Stiftelseinstitutet har vuxit fram i praxis och i endastär ringa ut-
sträckning reglerat i lag. Tillsyn stiftelseröver regleras lagen
1929116 tillsyn stiftelser.över Bestämmelserom ändringom av
stiftelses ändamål finns i permutationslagen 1972205. Bestämmelser

statliga styrelseledamöter i allmännyttigaom större stiftelser finns i
lagen 1982315 styrelserepresentation för samhället i vissaom
stiftelser. Regler stiftelsers firma finns i ñrmalagen 1974156om
och registrering stiftelser i handelsregisterlagenom 1974157.av
Dessa lagar innehåller dock ingen övergripande reglering stiftelse-av
institutet. Förslag till lag stiftelser har lagts fram i DsJu 198714.om
Arbetet för lag pågår för närvarande inom regeringen.en ny

En stiftelse har inga delägare och inga medlemmar och därförär
egentligen inte någon associationsform. Ingen stiftelseäger en -stiftelsen sig själv.äger Att stiftelser ofta behandlas i sammanhang
med associationsformer beror på stiftelser kan driva näringsverk-att
samhet. Ett typfall arbetstagareär när ideologiska eller andra skälav

företagövertar och driver detett vidare med stiftelsen närings-som
idkare.

En stiftelse kan grundas fysisk eller juridisk be-av person men
traktas sedan i svensk rätt juridisk Någon registreringsom en person.

inteär nödvändig. Stiftelsen kan bilda stiftelser eller aktiebolagnya
detta förenligtär med stiftelsensom ändamål. Som led i bildandetett

stiftelse krävs egendom skiljs frånav en stiftarensatt förmögenhet
och överförs till stiftelsen. Det sker i stiftelseförordnandeett detmen
finns inga formkrav för sådant förordnande. Vanligtvisett detgörs
skriftligen.
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anslagits.förmögenhetdengrundasverksamhet somStiftelsens
s.k.vanligenstiftelsebildning ärvidFörrnögenhetsdispositionen av
för-tillämpligablirgåvareglerna omochkaraktärbenefik om
livs-stiftarensunderredanfungeraförmögenhetenfogandet avsesav

tid.
ända-dethar bestämtstiftarenocksåkrävsstiftelsebildning attFör

stiftelseförordnandet.ivilket görsskall tjänastiftelsenmål som
Ändamåls-varaktigt.månnågonÄndamålet åtminstoneskall i vara

allmäntvilketochmålsättningstiftelsensinnefattaskallbestämningen
skallDentjäna.skallstiftelsenområdeellerbehovenskilteller som

målsättningenbestämdadenomfattasskallvilkaockså avuppta som
uppfyllas.skalldennahurochdestinatärernas.k.de

framgårförvaltningstiftelsensochsammansättningStyrelsens
vidmedverkarstiftarenvanligtDetförordnandet. attärnormalt av

successivtsedanstyrelsenstyrelsenförsta attdentillsättningen menav
självstiftelsenkanförvaltningen ansvaraAngåendesjälv.sigförnyar

Förvaltningenstiftelser.självständigadåtalarochför denna omman
dåstiftelsenoch sägsorganisation varaockså anförtroskan annanen

stiftelsen.företrädabehörigförvaltaren är attEndastosjälvständig.
införsvårt avgörabligångermånga vemattdetEmellertid kan

stiftelsenföreträdakanansvarig ochegentligenstyrelsen är somvem
falletdetisköterStyrelsenstyrelsen.skadeståndskravvid gentemot

ochstyrelsenåvilaraktiebolagiuppgifterallanämligen ettsom
ansvarsfrihetreglernormalt inteharstadgarStiftelsens omstämman.

stiftelsensnågon delintressenterna ägerIngen avför styrelsen. av
förmögenhet.

inte.finnsstiftelserrevision iochredovisningGenerella krav
ekono-driveryrkesmässigtstiftelsendockgällerBokföringslagen om

skillnadtillstiftelser motAnmärkningsvärt är attverksamhet.misk
Debokföringssskyldiga. ärgenerelltinteassociationsformer ärandra

allmän-Förårsredovisningslagen.ibestämmelsernaockså undantagna
räkenskapernanormalstadganenligtgäller attbostadsstiftelsernyttiga

vanligenföretagsstiftelserVidrevisorer.tvåminstgranskasskall av
revisorerarbetsgivarenpersonalstiftelser omochpensions- utser

Läns-tillsynunderstiftelsenStårföreskriver. avstadgan inte annat
be-övrigtIrevisor.särskildtillsättadennahar rättstyrelsen att

hurockså förordnadåoch börrevison manomstiftarenstämmer om
förvaltningen.tillriktasanmärkningartillvägaskall om
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Stiftelser principielltär skattskyldiga för såväl inkomst för-som
mögenhet. Vissa slags stiftelser skattskyldigaär endast för inkomst av
rörelse och fastighet. Då dessa stiftelser vanligtvis har inkomst bara

kapital de iär realiteten skattebefriade.av Denna har ofta bl.a.status
stiftelser vilkas ändamål främjaär vetenskapligatt forskning. För in-
skränkning skattskyldighet krävs kvalificeratav utöver ändamål att
minst 80% kvalificeradeden årliga avkastningen används förav det
ändamålet räknat i genomsnitt årett 5över och inte fåtalatt ett
personer gynnas.

Lagen tillsyn stiftelseröver har så mångaom undantag detatt
många gånger bara pensions-är och personalstiftelser står undersom
tillsyn dåoch Länsstyrelsen. Stiftaren har förordnaav rätt att attom
stiftelsen skall undantagen från tillsyn. För övrigtvara gäller inte
reglerna tillsyn bl.a. stiftelser förvaltasom statsmyndighet.som av

Den kontrollmöjlighet det allmänna har enligt tillsynslagensom är
inte särskilt effektiv. Lagen styrelserepresentation för samhället iom
vissa stiftelser bättre möjligheter. Enligt denna lag fårger regeringen
förordna offentlig styrelseledamot ochom suppleanten i styrelsenen
för allmännyttiga stiftelser har tillgångar 5 miljoner kronoröversom
I förhållande till sin uppdragsgivare, står den offentligestaten,
styrelseledamoten fri och obunden. Genom styrelseledamoten skallatt
iaktta sekretess denneär betrakta självklartatt ellerett styr-som
insynsinstrument för stiftaren.

Vid stiftelsebildningen kan stiftaren ha förbehållit sig eller för-
valtaren i vissrätten utsträckning ändraatt stiftelseförordnandet.
Vanligtvis handlar det ändra bestämmelserna föratt stiftelsensom
ändamål. Har stiftaren inte förutsett sådant behov kan Kammar-ett
kollegiet ändra bestämmelserna för stiftelsen. Sådana åtgärder sker
med stöd permutationslagen. Gäller permutationsärendetav egendom

betydande värde eller frågaav särskildär vikt från allmänsom av
synpunkt skall ärendet hänskjutas regeringen för avgörande.

l de fall för viss angivenstaten verksamhet valt stiftelseformen i
stället för myndighetsformen regleras stiftelsen författningsföre-av
skrift statligt Ävenbeslutatsom viss myndighets-organ om. om
utövning kan förekomma i sådana stiftelser de inte underkastadeär

regler myndighetersamma avseende bl.a. förvaltningslagenssom reg-
ler, diarieföring, arkivering och statliga lönebestämmelser. Stiftelser

privaträttsligaär institut oberoende vissa offentlighetsprinciperav om
skulle ha tagits i stiftelseförordnandet.upp
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förStiftelser1989422dnrhar iRiksrevisionsverket rapporten
stiftelserstatliga201totaltkartläggninggjortverksamhetstatlig aven
stiftelser136återfinnsdessaAvorganisationer.stiftelseliknandeoch

bärdepartementDessaIndustridepartementen.ochUtbildnings-inom
vilkainomverksamhetstatligför deockså huvudansvaret typer av

vanligt, näm-särskilträttssubjekt ärsjälvständigaanvändningen av
utvecklingsverksamhet.ochforsknings-kulturverksamhetligen samt

undertillkommitharstiftelsernakartlagda201dehälftenOmkring av
1980-talet.

lKulturdepartementet.knytaslämpligenUVskullestiftelseSom an
UV-bo-bildandetförvidtasmåste avåtgärderalla de somstort sett

gällerDetUV-stiftelsen.bildandetförocksåmåste vidtaslaget av
för-styrelse,ändamål,förordnadeförmögenhetsbildning, omt.ex.

mål,ekonomisktrevision,och av-redovisningföreträdare,valtning,
stiftelseförord-ändringtillsamhällsmål och rätt avkastningskrav,

försäkringar.liksomberäknas ävenmåstePensionsskuldennandet.
medintestiftelser automa-grundadestatligtvidpersonalenEftersom

personalensbestämmaviktigtockså an-detblir attstatsanställdtik är
UV-tillanställningaröverförandetförformenställningsform avsamt

stiftelsen.
detstiftelse ärUVmedalternativettillparallelldirekt somEn

iinstitutinrättande etti Norgeförslaget av3 nämndakap. om
förskallvilketNIKUkulturminnesforskning svarastiftelsefonn för

arkeo-området förinomforskningochundersökningarutredningar,
uppdragsverksamhet.logisk

till länsmuseerAnknytning

behandlatsUVförverksamhetsformeralternativaolikaOvan har
myndighets-Såvälhuvudmannaskap.centralttillkopplatsallavilka ett
såledesharstiftelseformen gettsochaktiebolagsforrnenformerna som

ocksådet börMenKulturdepartementet.tillanknytningstatligen
undersökningsverksamhetendecentraliseringinteövervägas avenom

kunde göras.
tillundersökningsverksamhetendecentraliseringIdéer avom en

Riksrevisionsverketbl.a.behandlatstidigareharlänsmuseerna av
arkeologi-1983,kulturminnesvården,iResultat och resurser
vid Riks-internutredningioch198513SOUutredningen en
angåendesamarbetsrådtill länsmuseernasPMantikvarieämbetet
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den arkeologiska undersökningsverksamheten, Margareta Hasselmo
1986-08-12, kompletterad 1987-02-06.

Gemensamt för de synpunkter och förslag lämnas nämndai ut-som
redningar de alla diskuterarär decentralisering under-att en av
sökningsverksamheten inom för kulturrniljövårdens nuvaranderamen
organisation och huvudmannaskap. Frågan har gällt finnaatt en
lämplig form och balans för regional samverkan mellan UV och

skall ha huvudansvaretän för verk-museerna snarare vem som
ställandet exploateringsundersökningarna i länet.av

Om överlämnade till länsmuseerna blir det förstaten ansvaret ett
fullständigt genomförande reformen nödvändigt lägga ned UV.attav
Länsmuseerna måste sedan bygga de krävs för attupp resurser som
ikläda sig och hand undersökningarna. Fleraansvaret ta om museer
skulle kunna ihop och bilda arkeologisk påenheten gemensam
basis UVs regionindelning eller efter någon Såvälprincip.av annan
aktiebolagsformen stiftelseformen skulle kunna tillämpas efter isom

de linjerstort sett som angavs ovan.

Anknytning till universitet

Universitetens roll i exploateringsundersökningarna har hittills varit
blygsam. Frånsett några få undantag har universiteten inte i regiegen
åtagit sig undersökningsuppdrag föranletts kulturminneslagen.som av
Orsaken har kulturutskottets betänkande 199091KrUl1sagts vara

saknat de praktiska och tekniska förutsättningarnaatt tillman att
bygga effektiv organisation för arkeologiska undersökningar.ut en
Inte heller idag sig universiteten ha den organisation krävsanser som
för delta i eventuellt anbudsförfarande någraatt ett även om av
universitetsinstitutionerna skulle kunna för del mindre ochansvara en
medelstora undersökningar. Uppsala universitets arkeologiska institu-
tion har dock ställt sig positiv till vid anbudsförfarande delta iatt
undersökningsverksamheten.

Universiteten statliga myndigheterär med väl utbyggd admi-
nistration och skulle kanske kunna huvudmannaskapet föröverta
Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsverksarnhet. UVs
regionkontor redan belägna iär närheten fyra de fem universi-av av

har arkeologisk institution.tet Kontoren behöver inte nöd-som en
vändigtvis inkorporeras i institutionerna kan bilda friståendeutan
institutioner med representation i varandras styrelser. påSärskilt ut-
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samarbeteetablerat natur-längesedanfinnsbildningssidan somettett
anställdaUVsflertaletomständighetendenförstärks attligtvis avav

skulleUniversitetenarkeologiämnena.idoktoranderfaltarkeologer är
få den kompetenshuvudmannaskapetÖvertagande somett avgenom

fåskulleUVochundersökningsorganisationeffektivförbehövs en
FoU-verksamhet.effektivförbehövskompetensden ensom

Överväganden6.7.3

verksamhetsform harochhuvudmannaskaptill UVs enAlternativen
statligtenderakanUVförvariationsbredd. Ansvaretbegränsad vara

verksamhetsformenfalletförra ärlandstingskommunalt. Ieller
och istiftelse,statsförvaltadelleraktiebolaghelstatligtmyndighet,
ellerstiftelseförvaltadlandstingskommunaltdenfallet ärsenare

aktiebolag.
påbör baserasverksamhetsformochhuvudmannaskapValet av

förväntningarvilkarollfördelningen,ansvarsfrågan,överväganden av
verksamhetsformvilkenochverksamhetenpåställs somoch krav som

för UV.effektivär mest
förut-exploateringsundersökningar ärmedVerksamheten en

kultur-tillämpningenförkulturmiljövården ochförsättning av
gällerbaraintesärskilthärStaten harminneslagen. ett somansvar

arkeologiskutförakannågonfinns ettalltidpå detkravet somatt
verksam-utförandeuppdragensi samtkvalitetenuppdrag ävenutan

föroch kräverlångsiktigtärkostnadsutveckling. Dettahetens ansvar
verksam-isigupprätthållas och utövas statenkunna att engageraratt

verkställighetexploateringsundersökningarnasiEngagemangetheten.
påtillsynsfunktionerochbesluts-kulturmiljövårdensförviktigtär

intebörsynpunktdennanivå. Ur statencentralregional ochbåde
verkställig-iinflytandetillmöjlighetersinaochöverlåta sitt ansvar

hellerinteochkommunalägdaellerstiftelseägdaheten museer
privatägda företag.

arkeo-Övertagandefullständigt statenslänsmuseernaEtt avav
hän-rimligt medhellerinteundersökningsverksamhetlogiska synes

exploaterings-förskiftande intressemyckettill länsmuseernassyn
kravställaskulleÖvertagandesådant storaEttundersökningar.

uppdragsverksamhetenför självabarainteochkompetens resurser
fynd-omhändertagandetfastmer förorganisationoch dess avutan
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materialen med avseende konservering, dokumentation, samlings-
vård, arkivering, magasinering och levandegörande. Att först lägga
ned undersökningsverksamhetstatens och sedan bygga den igen iupp

skepnad andra håll slöseri med Det skulle ocksåny ivore resurser.
grunden ändra förutsättningarna för möjlighet hävdastatens rättenatt
till fornfynd från fasta fornlämningar. Länsmuseerna bör bestämma
själva och i vilken utsträckning vill bedriva arkeologiskom man
undersökningsverksamhet. De vill delta i anbudsför-museer som
farande vid uppdragsgivning detta pågör villkor andrasamma som
uppdragsarkeologiska enheter.

Att fortsättningsvis har för såvälstaten beslut och tillsynansvar
verkställanden inom kulturmiljövården får inte leda tillsom miss-

tankar partiskhet i undersökningsverksamheten oklarom genom en
rollfördelning. Besluts- och tillsynsfunktionen respektive verkställig-
hetsfunktionen bör därför fördelas olika organisationer. Det
räcker inte med bryta UV Riksantikvarieämbetetsatt forn-ut ur
rninnesavdelning och UV tillgöra eller del institu-en egen en av en
tion inom myndigheten. Visserligen kan det förefalla naturligt att
koppla ihop UV med SHM UV kommer ändå delattmen vara en av
Riksantikvarieämbetet och underställd riksantikvarien vilken enligt
instruktionen har beslutsrätt i ärenden berör institutionerna. Densom
formella aspekten rollfördelningen i sammanhangetär viktigare än
den praktiska särskilt den berör tredje Utan uppgiftpart.som att
verkställa exploateringsundersökningar får Riksantikvarieämbetet en
fri och oberoende ställning tveklöst kommer underlättasom att
myndighetens utövande den överordnade tillsynen hur den lag-av av
reglerade arkeologiska verksamheten fungerar i landet. UV bör där-
för skiljas från Riksantikvarieämbetet.

Kravet på klar rollfördelning berör också alternativet där uni-en
versiteten huvudman förär arkeologiska undersöknings-statens
verksamhet. Universiteten ingår inte i kulturmiljövårdens organisa-
tion och har inget myndighetsansvar inom detta område. Deras upp-
gift bedrivaär undervisning och forskning.att Denna uppgift skall
inte kopplas ihop med skyldighet verkställa lagreglerade beslutatten
inom kulturmiljövården.

Det leder bara till beroende inte tjänar målet meddelaett attsom
och producera fri och kritisk kunskap. Universitetens vetenskapliga
kompetens utnyttjas bäst samarbete med kulturmiljövårdensgenom

och uppdragsarkeologiska enheter. Betydelsenorgan denna funk-av
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förändrasmetodikteori ochArkeologinsöverskattas.kan intetion
planeringsåvälförförutsättningochfortlöpandeutvecklas äroch en

förexploateringsundersökningarutförande somoch rationellt av
återföringochresultatenbearbetningvetenskaplig av er-vidare av

och för-Utvecklingundersökningsverksarnheten.tillhållen kunskap
uni-sedanVillstyrka.universitetenssådan kunskapmedling ärav

uppdrags-medprojektsamverkaniregi ellerversiteten i egen
beslutarexploateringsundersökningarideltaarkeologiska enheter

själva.dettaomman
under-nuvarandedenfyllerkulturmiljövårdenförSom resursen

uppgift.viktigRiksantikvarieämbetetvidsökningsverksamheten en
undersök-förberedskap ävenoch hög storabred kompetensharUV
särskildagenomföraförmågan kunnahar UVSamtidigtningar. att

frånexploateringarnabortlederdesådantpåutredningar sätt attett
hållatillochbevarandeökatfornlämningarnavilket till attbidrar ett

huvudmannaskapändratsamhället. Ettarkeologikostnaderna inere
Förvänt-skingras.tillgångardessaleda tillinteUV börför att

itordeuppdragsgivarnaochkulturmiljövårdensfrånningarna organ
utvecklasochsamladehållasskallkvaliteternaallmänhet attvara

be-därförbörundersökningsverksamhetarkeologiskaStatensvidare.
ochföroch inomhuvudmannaskap sammaunderdrivas enramenett

organisation.
denslagetdetbör attverksamhetsformOrganisationens avvara

kon-ocheffektivitetmåluppfyllelse,kvalitet,befrämjarsamtidigt
kravdessamedförenligMyndighetsformen ärkurrensmöjligheter.

möjlighetenocharbeteti attkvalitettillmöjlighetengällerdetnär
servicekaraktärsamhällsmål statendeverksamheten sommot avstyra

generelltmyndighetsformen settställer. Däremotallmänhet äri
ochaktiebolagsformennäringsverksamhet änförmindre lämplig
all-itidigare nämntsKostnadseffektiviteten ärstiftelseformen. som

aktiebolagmedjämförtaffärsverkmyndigheteri ärmänhet lägre som
etableras.tillräcklig konkurrensförutsättningenunder att

följerverksamhetenpåkravmyndighetsformenVidare ställer att
fåenskildaförmöjliggörbestämmelser. Detta attförvaltningslagens

vidanbudsförfarandesituationIärenden.i myndighetensinsyn aven
kunnadärigenommyndighetskulle UVuppdragsgivningen som

arkeologiföretag ärkonkurrerandelägehamna i än somsämreett
myndighets-frånutgångspunktmedRedanstiftelser.aktiebolag eller

anledningnågonfinnsdetifrågasättasegentligenbegreppet kan om



SOU Överväganden1992137 förslagoch 183

till UV skall myndighet, eftersom externfinansieradatt arkeo-vara en
logisk uppdragsverksamhet för målsina knappast har behov av egna
statliga maktbefogenheter eller sådana befogenheterutövaatt gent-av

omgivningen.emot
Avgörandet för valet mellan aktibolagsformen och stiftelseformen

handlar möjlighet till insyn och inverkan, verksamhets-statensom
formens ändamålsenlighet och rättsliga ställning.

Statens för kulturmiljövården, för tillgodoseendet till-ansvar av en
fredsställande service uppdragsgivarna och för god kvalitet ien
undersökningsverksamheten nödvändiggör har inflytandeatt staten

organisationenöver och kan påverka utvecklingen i den riktning som
finner lämpligt. Aktiebolagsformen uppfyller detta Genomkrav.man

aktiebolaget kontroller ocksåäger verksamheten.att staten man
Över stiftelsen kommer ha mindre möjligheter till in-staten att

flytande och kontroll. Staten inte stiftelsen stiftelsen sigäger äger-
själv. Statens inflytande kommer begränsas till själva stiftandet,att
dvs. förmögenhetsbildningen och stiftelseförordnandet. l vilken ut-
sträckning sedan kan ha inflytande stiftelseni och verk-staten styra
samheten osäkert. Om gångär pengari stiftel-staten t.ex. satsaten en

går det Riksrevisonsverket anfört Rapport dnr 1989422 intese som
på laglig få tillbaka dessa eftersom förtsvägatt över ettpengarna

juridiskt subjekt. Om statligt grundad stiftelse fårseparat en
ekonomiska problem kan det också svårtbli för hävda detstaten att
begränsade juridiska stiftare formellt har för stiftelsensansvar som en
ekonomi.

I stiftelser där huvudmannaskapet delas flera stiftare blir statensav
inflytande automatiskt mindre stårän stiftare.när staten som ensam
Eftersom det finns medstiftare hänsyn till påverkar dettaatt ta ut-
formningen stiftelseförordnandet vilket grunden förutgörav
stiftarens möjlighet och ha insyn i verksamheten. Att iatt styra staten
stiftelseform delade huvudmannaskapet för UV med länsmuseerna
torde inte lämpligt med hänsyn till den oklara roll- ochvara ansvars-
fördelning skulle bli följden i med anbud och kon-ett systemsom
kurrens arkeologiska uppdrag.om

Stiftelser bildas främst för ideell verksamhet. När stiftelser idkar
näring bildar ofta bolag för verksamheten eller så har valtman man
stiftelseformen ideologiska skäl. Stiftelsefonnen kan enligt Riks-av
revisionsverket Rapport dnr 1989422 innebära risker vidstora
näringsverksamhet, särskilt för kunder och leverantörer, eftersom ett
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affärs-iosäkerhetallmänråderDärmedregelverk saknas. en
stiftelse.medrelationer en

allmänhetiverksamhetekonomiskförbildas avsesAktiebolag som
näringsverksamhet äreffektivförIncitamentenlönsam. envara

bl.a.berorDetstiftelseformen.aktiebolagsformen iänstarkare i
aktibolagsformeniklarareochroller ärfördelningen ansvaratt av

företagsekonomiskflexibel. Urlagreglerad ochdenna ärsamt att mer
lämplig.därföraktiebolagsformensynpunkt är mer

respektivebolagsordningeniändamål bestämsVerksamhetens
huvuduppgiftUVsbåda fallen kommerstiftelseförordnandet. I vara

efteruppdragsverksamhetarkeologiskexternfinansieradbedrivaatt
vilja bestämmaDärtill kankulturminneslagen.beslut enligt staten

skall iDettaverksamheten.mål förekonomiskaservicemål ochvissa
stiftelseförordnandet.respektivebolagsordningenockså iså fall anges

destinatärernavilkabestämmadessutommåstefalletI statensenare
uppfyllas.skallmålsättningenoch hurskall vara

stiftelse-skydd iÄndamålsbestämningen starkareallmänhetihar
medändamålet barafall kanmångaIaktiebolagsformen.iformen än

försvagasskyddDettapermutationslagen.enligtändrasbesvärstort
iförbehålla sigkanstiftelsebildningen rätten attviddock statenattav

stiftelse-iändringarpunkterstrategiskaoch görautsträckningviss
beslutakanbolagsstämmanungefärpåförordnandet sätt somsamma

praktiken intetorde det iDärvidlagbolagsordningen.iändringarom
verksamhetsformerna.skillnad mellannågonbehöva störrevara

finnsDetprivaträttsliga institut.stiftelseraktiebolag ochBåde är
verksamhets-mellanskillnadavgörandepunktpådock denna en

innebärvilket bl.a.aktiebolag attStatliga ägsformerna. statenav
problem.något rättsligtkapitaltillskott inteoch utgörkapitalbildning

StiftelsernaintedäremotstiftelsergrundadeStatligt ägs staten.av
Riks-enligtstiftelser harbildatmyndighetersjälva. Närsigäger

till detförts1989422 överdnrRapportrevisionsverket resurser
dessatillstånd och ägerrättssubjektetsjälvägande utanutan man

tilldelatsanslagdeförfogaMyndigheternas överrätt att somresurser.
Dessaregeringsformen.iändamål reglerasspecifikaförriksdagenav

Det kanstiftelsebildningar.utnyttjas förvidareinteanslag kan utan
sådana stiftelse-ifrågasättasRiksrevisionsverketenligtäven om

giltighet.bildningar äger
anför Riks-verksamhetför statligstiftelserI sin översyn av

inne-lagregleravsaknadensammanfattningsvisrevisionsverket att av



SOU 1992137 Överväganden och förslag 185

bär stiftelsen enkelatt är och diffus verksamhetsfonnen men vag att
använda sig Tolkningssvårigheter kan därför uppstå i olika situa-av.
tioner och det blir oklart vilka åtaganden skilda intressenter gjort.
Vilka regler gäller kan avhängiga domstolsutslag isom vara av en-
skilda fall. Mot denna bakgrund Riksrevisionsverketanser att staten
bör försiktig och restriktiv i sin användning stiftelseformenvara av
för statlig verksamhet.

6.7.4 Förslag

Belysningen den arkeologiska undersökningsverksamheten i landetav
de överväganden HUR-utredningensamt gjort fråganisom nyttom

huvudmannaskap för Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersök-
ningsverksamhet leder fram till följande förslag från utredningen.

Riksantikvarieämbetets byrå för arkeologiska undersökningar skiljs
från myndigheten och ombildas till aktiebolag vilket till alla delarett
ägs Det arkeologibolagetstaten. underställs någotav departe-nya av

Redovisningsrevisionmenten. och förvaltningsrevision handhas av
Riksrevisionsverket.

Aktiebolagsbildningen måste med utgångspunktgöras från att staten
långsiktigt förtar undersökningsverksamheten.ett Arkeologi-ansvar

bolaget huvuduppgift bedriva externfinansierad arkeo-ges attsom
logisk uppdragsverksamhet i samband med markexploatering och en-
ligt kulturminneslagen. Därvid bör verksamheten inriktad motvara
vissa sarnhällsmål servicekaraktär. sådantEtt mål verksam-ärav att
heten skall rikstäckande. Det innebär arkeologibolaget åläggsvara att
skyldigheten utföra arkeologiska uppdragatt helst i landet detvar
finns behov detta och oberoende uppdragens och omfattning.av artav
Förutom anbudsförfaranden skall arkeologibolaget ha bered-genom
skap åta sig uppdrag till vilka ingenatt uppdragstagare finns.annan

Arkeologibolagets ekonomiska mål bör full kostnadstäckning.vara
Det innebär bolaget skall bära sinaatt kostnader inklusiveegna
kapitalkostnader.

Det viktigt såvälär kulturmiljövårdande, vetenskaplig och eko-ur
nomisk synpunkt arkeologibolagets verksamhetatt präglas högav
kvalitet. Ambitionen bör arkeologibolaget skall ledandeattvara vara
inom undersökningsverksamheten vad kompetens, kunskap,avser
metodik och teknik. Bolagets ledning för nödvändiga åt-attansvarar
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forskningsarbetenStörrevidtas.utvecklingsverksamhettillgärder
uppdragsverksam-fråninkomstermedfinansierasinteskall dock

sektors-ansökaarkeologibolagetfårsådana falli omheten, utan
fonder.vetenskapligafrånmedelellerforskningsmedel

densådandenbör attsammansättningstyrelsensgällerVad vara
tillgodoseendeVerksamhetsmål. Förarkeologibolagets avbalanserar

detverksamheten äriaspektervetenskapligaochkulturmiljövårdande
representerade.universiteten ärochRiksantikvarieämbetetrimligt att

frånredaneffektivtfungerakanarkeologibolagetviktigtDet är att
s.k.denskulle rapport-dettahinder förallvarligtbörjan. Ett vara om

undersök-arkeologiskabyrå förRiksantikvarieämbetetsskuld som
Riksantikvarie-Vidarkeologibolaget.tillflyttadesharningar över

Riksrevisionsverketfrånrekommendationerpågår efter enämbetet
lösningenbästaDenrapporteftersläpningen. omvoreöversyn av

efter-handsjälvtmöjligheterRiksantikvarieämbetet taatt omgavs
släpningen.

arkeologibolagetsförslaglämnar inget orga-HUR-utredningen om
organisa-särskildtillsätterregeringenförutsätternisation att enutan

ändamålet.tionskommitté för
föreslåsorganisationsförändringardeBudgetkonsekvenser somav

Riks-förkonsekvenserekonomiadminstrativaochpersonal-liksom
6.1i kap.redovisasantikvarieämbetet

myndighetsfunktionencentrala6.8 Den

innebärarkeologibolagstatligtfriståendeUV tillOmbildningen ettav
undersöknings-inommyndighetsuppgifterRiksantikvarieämbetetsatt

överordnademed dentill de hängerområdet begränsas sammansom
fungerarverksamhetenarkeologiskalagregleradehur dentillsynen av

anbudskonkurrensmedinförandetGenomlandet.i omsystemettav
myndighets-centralafår denexploateringsuppdragarkeologiska

uppgifter.delvisochbetydelsefunktionen ökad nya
tillifria ställningRiksantikvarieämbetets system mermanar en
länsstyrel-tillriktad delsmyndighetsfunktionkoncentreradaktiv och

arkeo-till dendelsfornminnesärenden ochhandläggning avsens
myndighetsfunktionsådanundersökningsverksamheten. Enlogiska

vissainsatsernaeffektivtstrategifordrar sätt motstyrettsomen
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bestämda mål. målDessa bör sikte funktion i alla ledta systemets
från tillståndsansökan till fyndfördelning.

Systemets funktion bygger Länsstyrelsens tillståndsbeslutatt
medgörs avvägningrätt mellan bevarandeintressen och exploate-

ringsintressen, de arkeologiska uppdragen rimligatt ambi-ges en
tionsnivå till kostnad, arkeologiföretagenrätt sköter och genomföratt
sina uppdrag efter överenskommen plan, dokumentationen ochatten
fynden överlämnas till förvaltande institution i föreskriven ordning,

fyndfördelningar genomförs påatt rationellt och effektivtett sätt, att
förvaltande institutioner sörjer för omhändertagande do-ett gott av
kumentationen och fynden, erfarenheter och kunskapersamt att vunna
dels återförs in i och dels förmedlas till forskare ochsystemet all-
mänhet.

Alla aktörer i detta delar för dess funktion. Läns-system ansvaret
styrelsen har det grundläggande för undersökningsverksam-ansvaret
heten i länet detta i dialog med ochtar med stöd Riks-men ansvar av
antikvarieämbetet har övergripande för den totalaettsom ansvar
undersökningsverksamheten i landet. Den centrala myndighetsfunk-
tionen skall verka i bakgrunden stödjande och styrande handsom en
vilken reglerar och samordnar allaaktiviteterna i fören gemensam
riktning. För den centrala myndighetsfunktionens målatt skall kunna
nås fordras Riksantikvarieämbetet aktivt följeratt och stöderupp
verksamheten analys, utvärdering, metodutveckling, in-genom
formation, rådgivning, kontroll, utbildning och kunskapsförsörjning.

De förändringar undersökningsverksamheten HUR-utred-av som
ningen föreslår ställer delvis krav på och uppgifter för Riksanti-nya
kvarieämbetet. En utgångspunkt de hittillsvarandeär bristerna iatt
tillsynen och uppföljningen den arkeologiska dokumentationenav av-
hjälps. Det därförär angeläget de omprioriteringar och denatt om-
organisation Riksantikvarieämbetet gjort för förstärka ochsom att ut-
veckla verksamheterna och funktionerna så möjligt kansnart som
ledas fram till resultat.ett gott

I nämnda sammanhang vill HUR-utredningen erinra förslaget iom
kap. 6.5 angående rapportgranskningen. Det Länsstyrelsen inteär -
Riksantikvarieämbetet bör den primära formellagöra gransk-som-
ningen och godkännandet Riksantikvarieämbetetsrapporten.av
rapportgranskning bör istället inriktas på systematisk utvärdering av
den arkeologiska dokumentationen i syfte det arkeologiskaatt styra
arbetet till jämn dokumentation med hög kvalitet. Som viktigaen
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fort-ochutbildninginformation,råd,framstår allmännastyrmedel
länsstyrelserna.samråd medlöpande

idagsaknaskostnaderundersökningarnasfråganVad gäller om
Riksantikvarie-utanföranalyserochsammanställningarfortfarande

anbuds-medIundersökningsverksamhet. systemämbetets ettegen
uppföljning.kostnadsutvecklingensbetydelsenökarkonkurrens av

uppfölj-förbättrarRiksantikvarieämbetetangelägetdärförDet är att
kostnads-och dessundersökningsverksamhetentotaladenningen av

ambi-mellansambandenutvärderingochanalysutveckling avgenom
viktigtbildabörUtfalletresultat.och ettkostnaderarbete,tioner,

med till-sammanhangibedömningarLänsstyrelsensförunderlag
ståndsgivning.

delasundersökningsverksamhetenuppföljningenochTillsynen av
förformerNuvarandeRiksantikvarieämbetet.Länsstyrelsen ochav

undersök-detoch efterindirektskeruppföljningochtillsyn som
på-underuppföljningaktivmedbör kompletterasslutförtsningarna
be-innebär dettaLänsstyrelsenFöruppdragsarbete. attgående man

uppdragenhursiginformeraroch ut-utgrävningsplatsernasöker om
sammanhangetuppgift i ärRiksantikvarieämbetets attförs. operera

fynd-arkeologiföretagenssärskilt följaochlänsgränsernaöver upp
Riks-förmöjligtborderapportarbetet. Detunderhantering vara

besökaarkeologiföretagensamråd medefterantikvarieämbetet att
omfattningiöverläggningarochinformationfördessa som manen

bestämmersjälv om.
behovökatutsträckningolikaikommer attlänsstyrelsernaFör ett
med för-sambandiminståtgärder intekompetensstödjandeuppstå av

innehållet ibedömningochförfrågningsunderlagberedelser an-avav
Riksantikvarieämbetetangeläget attdärförbud. Det genomär att

inomförfogarmyndigheten överbreda kompetensdensamordna som
bistå läns-aktivtförbereder sigfältetarkeologiskahela det att
länsstyrel-deltagande ifrågor medenskildasåvälstyrelserna i som

referensgrupper.sernas
exploaterings-arkeologiskaanbudskonkurrensmedSystemet om

rådgivning iRiksantikvarieämbetetspåställer kravuppdrag attnya
undersökningsverksam-ochLänsstyrelsenråd tillform allmännaav

HUR-de förslagenligtDärvid börfördjupas.utvecklas ochheten som
följande funk-förråd utarbetasallmännautredningen lagt ovan nya

tioner
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Särskild utredning;0 syfte, innehåll och omfattning med avseende på
lämpligheten etappindelning med byrå- och fältinventering,av
fosfatkartering schaktgrävning; därtill frågorsamt gräns-om
dragning arkeologisk förundersökning kap.mot 5.2.2, 6.3.3.
Kompetenskrav för0 verksamheten med arkeologiska exploate-
ringsundersökningar. Råden bör krav på utbildning ochavse
praktisk erfarenhet avseende såväl särskild utredning arkeo-som
logisk undersökning. Kraven bör inte utformas så de formelltatt
hindrar enskilda arkeologiföretag få delta i undersöknings-att
verksamheten kap. 6.3.3.

Krav på företagarförsäkring0 för enskilda arkeologiföretag. För-
säkringen bör täcka samtliga kostnader för givet uppdragett samt
förlust fomfynd olycka eller brott kap. 6.3.3.av genom
Hantering0 upphovsrättsliga och bildrättsliga frågor iord-av samt
ningsställande dokumentationsmaterial arkivsynpunkt ochav ur
överlämnande materialet till förvaltande institution kap. 6.4.av
Utformning0 särskildöver utredning, arkeologiskrapporterav
förundersökning och särskild undersökning kap. 6.4.
Utformning arkeologisk0 dokumentation med beaktandeav av
de krav kan påställas dokumentationen arkivsynpunktsom ur
kap. 6.4.

Redovisning tillämpade0 tekniker och metoder i undersöknings-av
verksamheten kap. 6.4.
Arkeologiföretagens0 fyndhantering med avseende på ingrepp i
fynd, lokaler, förvaring, säkerhet fyndmaterialets iordnings-samt
ställande för leverans till förvaltande institution. Hantering av
unika eller särskilt värdefulla föremål bör beaktas kap. 6.5,
6.6.3.

Riktlinjer för konserveringi fyndmaterial från arkeologiskaav
undersökningar kap. 6.6.2.
Kompetenskrav0 för verksamheten med konservering fynd-av
material från arkeologiska undersökningar kap. 6.6.2.
Riktlinjer för fyndregistreringI och digitalt informationsutbyte i ett
för svensk arkeologi kap. 6.6.3.gemensamt system
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läns-förtill grundliggaråd kommerdessa allmännaFlera attav
ochrättighets-kompetens,föreskrifterstyrelsens ansvars-,om
fastundersökningochutredningsärskildordningsförhållanden vid av

råd förallmännaRiksantikvarieämbetetsHittills harfornlämning.
undersökningsverksam-och förfornminnesärendenhandläggning av

till-mindreelleriutförande ocholikaheten presenterats mergetts
HUR-utred-enligtDetskrivelser.enskildaochgängliga serier vore

kunderådallmännamyndighetensuppfattning braningens engesom
skriftserie. Detta ärbestämdipublicerasochutformningenhetlig en

funktionavseddarådensallmännadehänsyn tillviktigt medminstinte
exploateringsundersökningar.verksamheten medi

bestårkärna nämntsmyndighetsfunktionenscentralaDen avsom
kunskaps-ochrådgivningsamordning,uppföljning,aktivtillsyn,

ajourföringenområde hörkunskapsförsörjningensförsörjning. Till
registrenarkeologiskacentraladeutbyggnadenvidareoch den avav

publikochforskningplanering,förtillgängliggörandet dessasamt av
hittills-deangelägetdetfinnerHUR-utredningenverksamhet. att

avhjälpsfornlämningsregistretajourföringenivarande bristerna av
ADB-utvecklingutbyggnad ochmedpågående arbetetoch det avatt

utnyttjandeeffektivtförprioriterasarkeologiska registrende ett av
forskningen.ochkulturmiljösektomregisterdata inom

uppgiftenockså viktigaden attinrymmerKunskapsförsörjningen
resultat.exploateringsundersökningarnasbearbetavetenskapligt

uni-handförstamed iRiksantikvarieämbetetdelaruppgiftDenna
Riksantikvarie-verksammaarkeologisktoch deversiteten museerna.

för-uppgift medfastlagdapolitisktsindärtill attämbetet har genom
organiseraochledasektorsforskningsmedelanslagnavaltning av

uppfölj-försärskiltkulturmiljösektornFoU-arbetet inom ett ansvar
HUR-utredningensbör enligtundersökningarna. Dettaning ansvarav

driverochinitierarRiksantikvarieämbetetsåhanterasuppfattning att
under-kunskapsåterföring tilleffektivaresyftar tillprojekt ensom

antikvariskaförförbättrade underlagtillochsökningsverksamheten
sådana projektockså angelägetdetSamtidigt ävenbedömningar. är att

ochför skyddteknikerochfinna metoderpåinriktadeär attsom
iprioriteraslandskapsmiljöerolikafornlämningar ibevarande av

FoU-arbetet.
arkeologiskautnyttjarnämnda slagNågra projekt somav

FoU-förinombedrivs redanmetoder och källorantikvariska ramen
ochundersöknings-arkeologiskadenområdena Utveckling av
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dokumentationsverksamheten, Odlingslandskapets kulturvärden
Luftföroreningarsoch och försurningens skadeverkningar på det

fasta kulturarvet. Ytterligare projekt aviserade till periodenär
199394-199596. Det angeläget pågåendede projekten bedrivsär att
och slutförs planenligt så resultaten kan komma kultunniljövården,att
undersökningsverksamheten och den vetenskapliga forskningen till del
inom rimlig tid.

6.9 Den regionala myndighetsfunktionen

Länsstyrelserna har det grundläggande för kulturmiljö-ansvaret
vården och undersökningsverksamheten i länen. Om HUR-utred-
ningens förslag genomförs kommer länsstyrelsernas ställning att

påstärkas det regionala planet. Förutom handlägga fornminnes-att
ärenden och för beslut enligt kulturmjnneslagen skall läns-ansvara
styrelserna sköta upphandlingen arkeologiska uppdrag exploa-av

Därtill kommertörerna. uppgiften bedriva aktiv tillsyn och kon-att
troll undersökningsverksamheten. l detta ligger primärtav att gran-
ska och godkänna följa undersökningsarbetet fält.irapporter samt att

Det för anbud och upphandling utredningen föreslårsystem som
innebär viss anpassning till länsstyrelsernas förhållandenuvarandeen
till exploatörer och arkeologiska aktörer. Systemet erbjuder nämligen
länsstyrelserna föra dialog med exploatörerna anbuds-ochatt en

sågivarna möjliga hänsyn kan till såvälstörsta antikvariska ochatt tas
vetenskapliga ekonomiska intressen. I denna dialog det läns-ärsom
styrelsen skall ha initiativet.som

Detta ställer ökade krav arkeologisk kompetens och integritet,
och länsstyrelserna bör därför i sin personalrekrytering lägga större
vikt vid arkeologisk kompetens efter de behov finns i länen. Attsom
utbildning och vidareutbildning för personalen kan ocksåäga ärrum
viktigt. Länsstyrelserna kan på andra stärka sin kompetensäven sätt
och sina bl.a. samverkan länsgränserna ochöverresurser genom

samarbetenärmare med universiteten via de referensgruppergenom
föreslagits i kap. 6.3.3.som

De tillkommande arbetsuppgifterna för länsstyrelserna innebär
otvivelaktigt ökad arbetsbörda inte minst då UVs och läns-en

biträdande roll måste ändras. Som framförts i kap. 5.2.2museernas
och 5.3.1 har UV biträtt länsstyrelserna med underlag för deras
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konkurrens-möjligt ilängreblir intemyndighetsutövning. Detta en
länsstyrelsernatillstödhinder förprincipiellaSammasituation. upp-

uppträderdessautsträckningi denstår för länsmuseerna somsom
arkeologiföretag.konkurrerande

anslags-nuvarandemedviktigLänsmuseerna utgör somresursen
länsstyrelsernasstå tillborde kunnafortsättningenikonstruktion även

villkorenbörgenomförsförslagHUR-utredningensOmförfogande.
exploateringsundersökningarmedverksamhet ut-länsmuseernasför

bistår läns-innebärföruppgifterredas. De att manmuseerna som
flerarespektivemyndighetsutövningi deras ettstyrelserna att som av

uppdrag börtävla sär-anbudarkeologiföretag viakonkurrerande om
rollfördelningochtydligaremedförEventuelltskiljas. ansvars-en

finan-ochhuvudmannaskapomfördelningbehovhäräven avav
direktivHUR-utredningensingått i attemellertid intesiering. Det har

exploaterings-iför länsmuseernasbehandla formerna engagemang
undersökningarna.

tillfredsställandemening inteHUR-utredningens attenligtDet är
praktikenisigomfattningbetydandeilänsstyrelserna atttvungnasett

myndighetensklaraförorganisationerpå andrasigförlita upp-att
Kultur-undersökningsverksamheten.arkeologiskainom dengifter
besluts-ochuppgifterområde viktigadettainomminneslagen lägger

måstetill sittlevaFörpå länsstyrelserna.funktioner att ansvarupp
läns-områdenpå andraområde, liksomdettalänsstyrelserna som

Attkompetens.ochtillräckligaför, hastyrelserna resurseransvarar
ilänsstyrelsernahåll innebär intemångafalletså varitinte att
Inödvändig kompetens.sigskaffaklaraskulleframtiden inte att

sinaaktivtförutsättningargodalänsstyrelsernadagsläget har styraatt
ompriorite-kanverksamhetsområden. Manolikatill genomresurser

Verksamhetsuppföljningochresultatanalyser ut-baseraderingar
sektorsområdenasolikaefter desinabalanseraveckla och resurser

ochlänmellan olikavarierar övergivetvisvilkavikt och behov,
tiden.

länsstyrel-övertygelsefastaHUR-utredningensdärförDet attär
förgenomförs, kommerförslagutredningens att ta ansvarserna, om

undersökningsområdet.arkeologiskainom detarbetsuppgiftersina
fått1992 harjulifr. den 1länsstyrelsernadetta kommerTill att o. m.

innebär kun-länsnivå.konkurrensfrågor Dettaför vissa attansvar
kommerregelsystemetochvikten konkurrens attskaperna omavom

samhälleliga fördelarnadeökad insiktmedföraöka. Detta bör omen
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med det föreslagna med anbudskonkurrens inomsystemet den arkeo-
logiska undersökningsverksamheten. Länsstyrelserna också alltsatsar

på tillsyn och uppföljning inom olikamer områden. Detta bör gene-
rellt också länsstyrelsernassett i tillsyn ochgynna kon-engagemang
troll exploateringsundersökningarna.av

För länsstyrelsernaatt effektivt ska kunnasätt skötaett sina
uppgifter med den arkeologiska undersökningsverksamheten detär
nödvändigt det förslag HUR-utredningenatt lägger ökat stödsom om
från Riksantikvarieämbetet genomförs. Detta stöd kommer särskiltatt
behövas under omställningsskede innanett metoder och rutiner ut-
vecklats, de allmänna rådt.ex. utredningen bör utarbetassom angett

Riksantikvarieämbetet.av
Sammanfattningsvis innebär HUR-utredningens förslag läns-att

styrelserna aktivt hittills måsteett sätt levaän till sittmer upp an-
inom det arkeologiska undersökningsotrtrådet.svar Länsstyrelserna

har för många olika verksamheter ochansvar skickliga påär att
dimensionera sina efter varierande behov i de olika länen.resurser
Sektorsområdena såledeshar skillnader i bemanningstora mellan
olika länsstyrelser alltefter länens storlek, befolkning, närings-natur,
liv Påetc. regionalsätt utveckling, planväsendet.ex.samma som
respektive lantbruksfrågor varierar starkt resursmässigt mellan olika
länsstyrelser kommer därför i framtiden kulturmiljöresursernaäven

idagatt behövaett sätt än till frågornasannat ochanpassas art om-
fattning i länen och tiden. Dennaöver ökade flexibilitet utred-menar
ningen dagens länsstyrelser har förutsättningaratt klara.att

6.10 Forskning, utveckling och levandegörande

Arkeologiska undersökningar led iär kontinuerlig kunskaps-ett en
uppbyggnad. Resultaten redovisas i och utnyttjas delsrapporten
direkt i kulturmiljövårdens löpande verksamhet långsiktigtdels som
basdata för arkeologisk forskning. Rapporten såledesutgör grunden
för ytterligare forskning och vetenskaplig bearbetning samtidigt som
den första ledär i levandegörandetett kulturarvet och formav en av .redovisning till exploatören.

Ett stående, mål för arkeologiföretagen,gemensamt Länsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, universiteten och bör denmuseerna attvara
vetenskapliga och populärvetenskapliga behållningen exploate-av



371992 lSOUÖverväganden förslagoch194

mindremed ännåsmål kan inteökar. Dettaringsundersökningarna
igällerreglerochuppgifterför deinom somparternaatt ramen

levande-ochutvecklingforskning,förfallrespektive tar ansvar
nytt undersök-förförslag systemHUR-utredningens ettgörande. om

ändringprincipiellingeninnebär ansvars-ningsverksamheten av
ochföransvarstagandepåkravväl varfördelningen störreettmen

en.

utvecklingochForskning

genomförsundersökningarnaförArkeologiföretagen attansvarar
kulturmiljövårdande veten-såvälkvalitetgodtagbar sommed ur

följerarkeologiföretagenbyggerAnsvaretsynpunkt. attskaplig
försigintresserarföreskrifter, veten-ochanvisningarLänsstyrelsens

ochforskningdelden ut-utförochproblemställningarskapliga av
Till-uppgiften.klaraförbehövasig attveckling avansermansom

anbuds-mediböravseendendessa systemi ettkortakommanden
möjlig-arkeologiföretagsförutslagsgivandedirektbli ettkonkurrens

HUR-utredningensenligtDetverksamhet. ärsinfortsättahet att
arkeologi-undersökningsverksamhetenför attfördeltillmening stor

ochutbildningtillpersonalenstimulerararbetsgivareföretagens
renommé ärochkvalitetKompetens, gott an-vidareutbildning. ett

konkurrensmedel.bästabudssystemets
dock intekanutveckling görsochforskninginsatserDe somav

be-exploatörenstillmed hänsynskäligtvadlängre ärdrivas än som
kost-kravställerbegränsningDennakostnadsansvar.gränsade en

be-möjligaundersökningsverksamhet störstanadseffektiv som ger
dehållning satsas.pengar somav

ställs. Förfrågordeinteundersökningar lämnarAlla somsvar
förnyaproblem,olika slagslösaresultaten,överblickskaffa överatt

verksamhetenifrågeställningarnaochutgångspunkternafördjupaoch
ochsammanställningar ut-gånger nödvändigtmånga göradet attär

härDetundersökningar. ärfrån tidigareresultatenvärderingar av
omedelbarai detforskninginomvetenskaplig teo-frågainte enom

ochförhistoriamänniskanskunskapenhuvudsyftet ökaretiska att om
deförutvecklingsverksamhetochforsknings-historia utan enom
tillerfarenhetsåterföringeneffektiviseraspecifika syftena attmer

anti-förunderlagetförbättraundersökningsverksamheten samt att
bedömningar.kvariska
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Att systematisk resultatuppföljning och utvärdering kanen äga rum
har alla i undersökningsverksamheten liksom denparter vetenskapliga
forskningen Detta slags FoU-arbete i normalfalletnytta inteav. ryms
inom för exploatörens kostnadsansvar måste medramen ersättasutan

Årligenallmänna medel. placerar Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet, Riksbanksfonden, Vitterhetsakademien och andra

rörliga medel i arkeologisk forskning. Dessa medel har dockorgan
varit avsedda för främst kostnadskrävande forskning utanför fast stat
och utanför uppdragsverksamhet. De har därför i praktiken fåmed
undantag inte varit tillgängliga för FoU inom verksamheten med
exploateringsundersökningar. Intressanta vetenskapliga forsknings-
projekt med exploateringsundersökt källmaterial borde kunna ha
möjlighet erhålla anslag från de statliga forskningsråden.att

Huvudansvaret för FoU-verksamheten åvilar Riksantikvarieämbetet
i samverkan med universiteten, också med arkeologiskmen museer
undersökningsverksamhet bör för det uppföljande ochta ut-ansvar
värderande arbetet.

Riksantikvarieämbetet har sedan 1990 politiskt ålagt förett ansvar
initiera, leda och organisera FoU-verksamhetenatt inom kulturmiljö-

sektorn. Myndigheten förvaltar de sektorsforskningsmedel som rege-
ringen för ändamålet. Ansvaret förutsätteravsatt FoU-arbetetatt
drivs i växelverkan med universiteten. Systematisk uppföljning och
utvärdering erfarenhetsåterföring till undersökningsverksam-samt
heten mycket viktigär del FoU-ansvaret.en av

I nuvarande FoU-program ingår några projekt bedrivs isom
nämnda syfte kap. 5.4. HUR-utredningen vill understryka vikten av

verksamheten fortsätter ochatt satsningar för framtiden.görsatt nya
Det bör möjligt i samverkan med universiteten identifieraattvara
problemområden och organisera FoU-projekt inriktade påärsom

vissa exploateringar,t.ex. landskapsformertyper eller fornläm-av
ningsstrukturer och berör undersökningsverksamheten vid flerasom
olika arkeologiföretag i landet.

Behovet systematiska sammanställningar och utvärderingarav av
undersökningarna emellertidär de sektorsforskningsmedelstörre än

kan för ändamålet.avsättas Det därför viktigt ocksåärsom andraatt
finansierasätt och organisera verksamhetenatt söks. Exempel på

sådana lösningar de initiativ tillär särskilda projekt vissasom museer
tagit kap. 5.3.5. Att fortsättningsvisäven utnyttjar demuseerna
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uppföljningmedstödja arbetetfinnsmöjligheter egnaatt avsom
vikt.naturligtvisundersökningar är storav

de insatserockså framhållas betydelsenbörI sammanhanget somav
Många dok-forskarutbildning.i sinarkeologidoktorander gör av

för sinafältarkeologeruppdragsanställdanämligentoranderna är som
från ellermaterialochresultatavhandlingsstudier använder egna

studiernassidanvilket videxploateringsundersökningar,andras om
undersök-tillerfarenhetsåterföringocksåhuvudsakliga syfte ger

ningsverksamheten.
inomkunskapsförsörjningenhuvudansvaret förharUniversiteten

ordinariedendelskanarkeologiområdet. Detta utövas genomansvar
särskildagrundutbildningen delsforskarutbildningen,och genom

Riksantikvarieämbetet,medsamverkandelsforskningsprojekt, genom
internationelladetdelsarkeologiföretagen ochoch genommuseerna

kunskaps-arkeologiskadenviktigt förforskningsutbytet. Det är
deltar ipå olikauniversitetenutveckling sättförsörjningens upp-att

denkällmaterialet ideleftersomdragsundersökningarna, stor aven
uni-landetsbedrivs vidvetenskapliga forskningarkeologiska som

fornlämningar.exploateringsundersöktafrånversitet härrör
förförutsättningarskapasuniversitetensGenom enengagemang

undersökningstekniker iochidéer, metoderfruktbar utveckling av
arkeo-påverkan dendet möjliggörsamtidigtverksamheten avensom

källkritiskhålla god standardtilldokumentationenlogiska att syn-ur
forsk-vetenskapliggrund förnödvändigpunkt. i sinDetta ärtur en

särskiltAvarkeologiska kunskapen.levandegörande denning och av
ingåttnyligendå universitetenfallsammanhanget deintresse i är

exploateringsunder-deltar iarkeologiföretag ochmedsamarbeten
sökningar.

på olikafinnsutvecklingforskning ochmöjligheter tillDe som
såeffektivtmåste tillverksamhetennivåer arkeologiskai den tas vara

så möjligt.erhållas låg kostnadtillvetenskapligt utbyte kanatt ett som
antikvariskavidareoch denfrån undersökningarnaUteblir resultaten

heller ingenfinnsforskningsverksamhetenoch vetenskapliga ny
levandegöra.kunskaparkeologisk att

Levandegörande

lokaltrespektiveregionaltoch kommunala harLänsmuseerna museer
idagDetkunskapsförmedlingen till allmänheten.för görs avansvar
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insatser med formvariation för berätta under-museerna stor att om
sökningarna och skapa intresse hos allmänheten för människors för-
hållanden i äldre tider. I denna verksamhet deltar ofta uppdragsan-
ställda arkeologer individuella eller organiseratgenom engagemang
samarbete.

För det publika arbetet behöver fortsatt frånstöd övrimuseerna ga
i undersökningsverksamheten. Det börparter angeläget förvara

arkeologiföretagen och samarbeta i kunskapsför-attmuseerna
medlingen tävlaräven med varandra uppdrag. I slut-om man om
ändan skall resultaten stå till allas fria disposition och tillgängliggöras
för forskning och allmänhet. Den information arkeologi-som
företagen dokumentationenutöver kan tillhandahålla blir ettmuseerna
värdefullt bidrag till det pedagogiska arbete i de flesta fallstora som
krävs för undersökningsfyndengöra utställningsbara.att

Erfarenheten visar frivillighetens ibland kan väl såvägatt vara
framkomlig regleringarnas. Vid vissa tillfällen har nämligensom
exploatörerna bidragit till informationen undersökningarnaom

vid sidan det lagreglerade kostnadsansvaret beställaatt ochgenom om
betala för utställningar och olika slags skrifter. Detta tillskott till den
ordinarie informationsverksamheten inte bara behållningextrager en
för publiken också för arkeologerna får anledning kon-utan attsom
kretisera iresultaten för olika målgrupper. I med anbuds-ett system
konkurrens där exploatören blir delaktig i undersöknings-mer
verksamheten torde denna åstadkomma levandegörandeväg att ett
kunna utvecklas ytterligare och för arkeologiföretagensättett attvara
öka behållningen populärvetenskapliga framställningar.av

Det centrala för levandegörandet äldre tiders kultur iansvaret av
landet åvilar Statens historiska Denna uppgift skall fullgörasmuseum.

bakgrund den europeiska kulturutvecklingenmot under för-av
historisk tid och medeltid. Som för det kultur-ansvarsmuseum
historiska område skall Historiska bl.a. bistå musei-museet annan
verksamhet särskilt på regional nivå. Ansvarsuppgifterna kräver en
omfattande verksamhet med forskning och utveckling, utställningar
och i samband därmed visningar, populärvetenskapliga och andra
skrifter, läromedel, undervisning föreläsningar,och information och
rådgivning. Verksamheten bygger såväl produktionegen som sam-
verkan med regionala Riksantikvarieämbetet, universitetenmuseer,
och utländska institutioner.
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periodenföranslagsframställningfördjupadeHistoriskaI museets
utredning-bakgrundHUR-utredningen199394-199596 vill mot av

frånUVskiljandeochanbudskonkurrensförslag ett avomens
HistoriskabetydelsenunderstrykasärskiltRiksantikvarieämbetet av

fyndhanteringADB-baseradeför museetsavsättermuseet resurser
verksamhet,museipedagogiskaföremålsregister,nationellt an-med

utställningsverksamhet.utvecklingochforskningsvarsmuseiroll, samt
regio-åt denstödökatinnebärfunktionerdessautbyggnad ettEn av

Historiskaförstärkningsamtidigtochmuseiverksamhetennala aven
förhistoriskadetinomkunskapsförsörjningmedarbeteegetmuseets

kompetens,harHistoriskakulturområdet. Att museethistoriskaoch
inomutvecklingochforskningförarbetsmöjligheterochresurser

fullgörandetförbetydelsestrategisksamlingsområde avärmuseets av
iminstinteskallDettaochcentral-rollen sesansvarsmuseum.som

byggaochbasutställningarproduceratill behovetrelation att nyaav
Utställningarutställningar.tillfälligamed senareverksamheten avut

för denvandringsutställningartillomvandlasfördel re-medkanslag
utställningar sär-tillfälligaDessutommuseiverksamheten. ärgionala

nationellaomfattandeHistoriskaavseendemed museetsviktigaskilt
ansvarsuppgiftentillmed hänsynfynd ocharkeologiskaaccession av

iarkeologi görsdenallmänhetenförfortlöpande berätta somomatt
Sverige.

personaladministrativaochEkonomiska6.11

konsekvenser

harförslagochövervägandenredovisatsföregående har somdetI
I detdirektivet.enligtuppgifterHUR-utredningenssamband med

medförslagensammanfattning görasskall förstföljande av-aven
landstingkommuner,förkonsekvenserpå ekonomiskaseende staten,

Riks-förkonsekvenserpersonaladministrativaexploatöreroch samt
finan-förslagutredningenlämnarDärefterantikvarieämbetet. om

kostnader.vissasiering av
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6.1l.1 Sammanfattning kostnaderom

HUR-utredningens förslag syftar till förbättringar verksamhetenav
med arkeologiska exploateringsundersökningar och innebär relativt

förändringar. De områden inomstora vilka förslag läggs anbudär
och upphandling, fördelningen kostnadsansvaret för fynd-av
hanteringen, huvudmannaskapet för UV, de centrala och regionala
myndighetsfunktionerna forskning, utveckling och levande-samt
görande.

Anbud och upphandling

Målet för det föreslagna med anbud och upphandling isystemet
undersökningsverksamheten nå lågt pris till kvalitet förär rättatt ett
de arkeologiska uppdragen. Genom arkeologiföretagen på likaatt
villkor får tävla uppdragen befrämjas konkurrens i principom som
skall lågt pris till kvalitet för undersökningarna.rätt Huruvidaettge
detta verkligen blir följden beror till pådel i vilken utsträckningstor
konkurrens kan etableras. Vid utebliven konkurrens finns risk för en

effekt i det fall arkeologiföretagmotsatt pris-ärett ensamt om
sättningen. - . vAnbudssystemet medi sig förenat merarbete såvälär för läns-
styrelserna och Riksantikvarieämbetet för exploatörerna. Desom
länsstyrelser hittills kostnad biträtts UV i handläggningenutansom av

fornminnesärenden kan inte längre påräkna den hjälpen. Detta stödav
får i respektive fall antingen läggas länsmuseet fåreller läns-över
styrelsen själv hand arbetet.ta om

I den löpande verksamheten tillkommer för Länsstyrelsen uppgif-
tjänst exploatörenten sköta upphandlingenatt arkeolo-som en av

giska uppdrag. Därutöver bör Länsstyrelsen enligt utredningens för-
slag öka insatserna tillsyn och kontroll undersökningsverksam-av av
heten. Det innebär arbete hittills måste läggasstörre ned påatt änett

besöka undersökningsplatsemaatt och granska inkomnaatt rappor-
ter.

För klara de arbetsuppgifterna torde länsstyrelsernaatt iav nya
olika omfattning behöva på utbildning och vidare-satsa resurser
utbildning för den befintliga personal arbetar med fornminnes-som
ärenden. Detta bör rimligen kombineras med länsstyrelserna i sinatt
personalrekrytering lägger ökad vikt vid arkeologisk kompetens efter
de behov finns i länen. Ett tillkommande stöd för arbetet kansom



1992137SOUÖverväganden förslagoch200

vilket intereferensgrupperinrättaerhållalänsstyrelserna attgenom
utgifter.ökademedförabehöver

med-vidareutbildningochutbildningmerarbeteSåväl nämnda som
fornminnes-handläggninglänsstyrelsernasförökade kostnaderför av
tjänstenkostnadsökningar attdekompenseraärenden. För somatt

HUR-utred-föreslårmedförexploatörernaupphandlingensköta
avgiftsför-enligtavgiftfåskallLänsstyrelsenningen uttaatt en
länsstyrel-behållasfåravgiftsmedelinkomnaordningen, och avatt

preciserautredningenförmöjligtövrigt intei attDet mer-ärserna.
råder mellanidagförhållandende olikaberoendekostnadema som

konkurrensundersökningar, samtexploateringar,gällervadlänen
kompetens.arkeologiskainklusivepersonalresurserLänsstyrelsens

omställ-ibehöva görasarbetsinsatsernadeGenerellt torde största
utvecklats.uppgifternaför derutinerningsskedet innan nya

förarbeteökatuppgifter ochocksåmedför ettAnbudssystemet nya
fram-VadhistoriskaStatensochRiksantikvarieämbetet manmuseer.

allmännamångadeframomgående arbetabehöver ärför allt göra att
vissaföreskrifterLänsstyrelsensgrund förråd skall utgöra omsom

arkeo-vidordningsförhållandenrättighets- ochkompetens-, ansvars-,
relativtfordrararbeteDettafornlämning.fastundersökninglogisk av

länsstyrel-stödockså ökatförbehövsResurserinsatser. ettstora
länsstyrelsernasdeltagande ifrågorenskildasåväli genomsomserna

utredningensenligtbör myndighetenVidarereferensgrupper. upp-
undersökningsverk-uppföljningenochtillsynenförstärkafattning av

arkeologiskakostnadsutvecklingen, denavseendemedsamheten
pågåendedenprioriterafyndhanteringenochdokumentationen samt

ADB-området.utbyggnaden inomochutvecklingen
pla-RiksantikvarieämbetetåtgärderuppgifternaDe är somsenare
råd-utökadedetmedan behovetbörjat vidtaredaneller avnerat

förslagutredningensföljdfår direktgivningsarbetet omavsom enses
detstorlekendenRådgivningsarbetet attanbudsförfarande. är av

verksam-Förkostnadsökningar.klarastorde kunnaknappast utanav
begränsaskostnadsökningen kunnaråd dockbörallmännaheten med

genomföra arbetet.till den tid det atttar

fyndhanteringenkosrnadsansvaret förFördelningen av
vil-fyndhanteringenpraxis förföreslår ändradHUR-utredningen en
förfynd inomnykonservering görsinnebärken bl.a. ramenatt av
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undersökningen. Undersökningskostnaden för vilken exploatören är
Åt-ansvarig såledesskall täcka behovet nykonservering.även av

gärden bör emellertid inte vidtas så den leder till ökningatt en av
undersökningens totala kostnad. Istället det uppfatt-utredningensär
ning omprioriteringar måste på innebärgöras sättatt ett attsom
undersökningens ambitionsnivå till behovet nykonser-anpassas av
vering kostnadsfördyringar för exploatören.utan

En konsekvens förslaget kommunernas ochär att statens,av
landstingens utgifter förupphör den del den arkeologiska konser-av
veringen direkt relaterad till nykonservering betalasochärsom som

respektive samhällsorgans budget.över Hur dessa utgifter ärstora
låter sig dock svårligen beräknas. Problemet de befintliga kon-är att
serveringsresurserna i landet 30 år 1991ca enligt Riks-personer
antikvarieämbetets utredningsrapport 91Fynd bara räcker för sam-
lingsvård, omkonservering och expertmedverkan för be-samt en
gränsad del nykonserveringen, alternativt på sikt arbeta denattav av
ackumulerade mängden okonserverade fynd resultatär ettsom av
obalansen mellan produktionen frånoch omhändertagande fyndav
undersökningarna.

Resursbehovet för nykonservering från år årvarierar till beroende
bl.a. undersökningarnas volym. I nämnda utredningsrapport be-av

räknas resurstillskott 10-12 skulle tillsammans medatt ett av personer
den tidigare tillgängliga personalen kunna klara konserveringsbe-av
hovet under normalår. Med nuvarande år 1992 manårskost-ett en

pånad Riksantikvarieämbetets institution för konservering RIK om
468 000 kronor blir kostnaden för 12 6 miljoner kronorpersoner ca
vilket omkring 7% den totala undersökningskostnaden landet.är iav
Allt lika detta den enligt RIKs fördjupadeärannat summa som an-
slagsframställning för perioden 199394-199596 måste skjutas till av
allmänna medel för undanröja obalansen inte exploatör-att om en
finansiering nykonserveringen införsjav

Väl märka innebär HUR-utredningens förslag resursbehovetatt att
för nykonservering gjorda omprioriteringar skallgenom rymmas
inom för oförändrad undersökningskostnad i enskiltvarjeramen en
fall. Sådana omprioriteringar baserade vetenskapliga kriterier bör
kunna leda till relativ minskning både den totala fyndmängdenen av
och nykonserveringsbehovet.av

HUR-utredningens förslag får konsekvenser också sådanaför
arkeologiska undersökningar bekostas med rörliga medel frånsom
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Även nykonser-förslagetfall innebäri dessaforskningsfonder. att
blihärkanDetundersökningen.förinomskallveringen göras ramen

kost-huröverenskommelsernåfrån fallfall tillnödvändigt omatt
skallnykonserveringen ersättas.förnaderna

för-utredningensinnebärfyndregistreringenbeträffarVad sedan
fynd-Ennågonderaförkostnadseffekter part.mätbaraingaslag

Attundersökningsskedet.i ett stan-alltidmåsteregistrering göras
överförssedanocharbetedettavidfyndregisterdardiserat upprättas

rationaliseringsfördelarocheffektivitets-mottagandetill germuseer
informa-arkeologisksökerallaoch förhela somprocessengenom

tion.

UVHuvudmannaskapet för

RiksantikvarieämbetetfrånskiljsUVföreslårHUR-utredningen att
ekonomiskFörslagetaktiebolag.helstatligtombildas tilloch ger urett

konsekvenser.huvudsakligatvåsynpunktpersonaladministrativoch
bolags-andradenochmyndighetsseparationenberörDen ena

bildningen.
Riksanti-inomställningfriståenderelativtidagredanUV har en
adminis-sinhandbyrån självoch merpartenkvarieämbetet avtar om

hosinhämtatHUR-utredningenvadEnligtekonomi.ochtration
beröravdelningadministrativa ettRiksantikvarieämbetetsförchefen

personal-halvochlöneassistenttjänsthalvUVbortfall enenav
myndighetensinomflerautspritthandläggartjänst personer

Därtill be-för.UVbetalartjänsteravdelning. Dessaadministrativa
avdelnings-tillknutnaarbetsuppgifter ärdel derörs somaven

dennadå idetfornminnesavdelningmyndighetenschefstjänsten i
UV.chef föröverordnadingårtjänst att vara

aktie-tillöverförastillgångarmåste UVsbolagsbildningenVid
be-kapitalstrukturrimligochbildasaktiekapitalbolaget, ett en

främmandeochmellanstorleksförhållandetavseende egetstämmas
dennaeftersomÄven måste beräknasstorlekpensionsskuldenskapital.

Likasåaktiebolaget. ärtillfrån statsverketförasskalllämpligen över
ha.skallbolagetförsäkringarvilkabestämmanödvändigtdet att

medanförkostnadervissasåledesmedför statenBolagsbildningen
harHUR-utredningensjälvbärande.skalldärefterverksamheten vara

organisa-på denöverlåter dettakostnaderberäknat dessainte utan
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tionskommitté utredningen utgår från regeringen tillsätter förattsom
bolagsbildningen.

De centrala och regionala myndighetsfunktiønerna

De arbetsuppgifter tillkommer Riksantikvarieämbetet ochnya som
länsstyrelserna HUR-utredningens förslag införandetgenom om av
anbudskonkurrens i undersökningsverksamheten och skiljandeett av
UV från myndigheten har sammanfattats under avsnittet Anbudovan
och upphandling. Några ytterligare kommentarer till myndighets-
funktionerna kostnadssynpunkt har inte utredningen.ur

Forskning, utveckling levandegörandeoch

Som tidigare framförts finns det alltid ekonomiska förmotiv en
fortlöpande rationalisering undersökningsmetoderna. Ett sätt attav
minska kostnaderna för undersökningarna undersöknings-är göraatt

såmetoderna effektiva möjligt. Arkeologiföretagen och derassom
huvudmän bestämmer själva vilka insatser behövs ändamåletförsom
och till de görs.attser

Riksantikvarieämbetet har i samverkan med universiteten huvud-
för sektorsforskningen inom kulturmiljöområdet föransvaret vars

ändamål regeringen anslagit särskilda FoU-medel. Uppföljning och
utvärdering de arkeologiska undersökningarna viktig delärav en av
sektorsforskningen. Det ankommer Riksantikvarieämbetet i dia-att
log med universiteten initiera och anslagna förmedelreservera
sådana FoU-projekt inom arkeologiområdet myndigheten finnersom
angelägna. HUR-utredningen lägger inga förslag innebär änd-som
ringar utgifter för FoU-verksamheten.statensav

Universiteten har huvudansvaret för arkeologisk utbildning och
inomvetenskaplig forskning. påAtt universiteten de självasätt som
bestämmer sig i exploateringsundersökningarna ochom engagerar
stimulerar till studier och forskning kring undersökningarnas resultat
ligger inom för ansvaret.ramen

HUR-utredningens överväganden angående verksamheten med att
levandegöra kulturarvet berör inte direkt kostnadsaspekter be-av
tydelse för den arkeologiska undersökningsverksamheten. åtagan-De
den exploatörerna kan tänkas vilja ligger utanför det lag-görasom
reglerade kostnadsansvaret för undersökningarna. Statens historiska
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verksam-arkeologiskmedlokalaochregionalasamt museermuseer
resultatetundersökningarnasförnivåerpå olikahet har attansvar

måndenallmänheten. Iförlevandegörstillgängliggörs och museernas
ochpopulärvetenskapligaförstärka institutionernasönskarhuvudmän

utgifter förökadeinnebäranaturligtviskan dettapublika arbete
landstingen.ochkommunernastaten,

merkostnadervissaFinansiering6.11.2 av

HUR-utred-konsekvensernaekonomiskadeRedovisningen avav
länsstyrel-vidkostnaderökadevissainnebär bl.a.ningens förslag att

Utredningen betonartäckas.behöverRiksantikvarieämbetetochserna
frågadetmyndigheternauppgifter vid ärochde funktioner somatt

arkeologiska under-föreslagnaför detbetydelseär attstorom av
fungera.ochskall kunna etablerassökningssystemet

be-föruppfattning kanHUR-utredningens sättEnligt attstatenett
inves-resursökningarnañnansieringsfrågandöma att som ensevara

undersökningsverksamheten.effektiviseringenteringskostnad för av
all-kostnaden med detkoppladå naturligtkanDet att sammanvara

myndigheterna.årligen åläggerrationaliseringskravmänna statensom
rationalise-avräknaskanresursökningenFinansieringen motav

myndigheterna.ringskraven
Riks-länsstyrelserna ochuppfattningHUR-utredningensDet attär

måste tillomställningsperiodunder denantikvarieämbetet, omsom
för starkgenomförs,förslag kommer utsättasutredningens att press

detmyndigheternaform ochfunnit sininnan det samtsystemetnya
Sär-omställningar.respektivearkeologibolaget klarat sinaavnya

länsstyrel-tillförasdärför via Civildepartementetskilda medel bör
länsstyrelsernatillfördelningövergångsperiod förunder enserna

beräknasuppskattningsviserfordras kanmedelefter behov. De som
treårspe-årsverken fördelade10miljoner kronor ca övertill 4 en

år-vid denbistå CivildepartementetbörRiksantikvarieämbetetriod.
Övergångsperioden årbörmedel.dessaliga fördelningen trevaraav

Riksantikvarie-tiden. Förkan successivtoch medlen överavtrappas
statsmedelresurstillskottföreslår utredningenämbetet ett omav

fördelade6 årsverkenca över-2.5 miljoner kronor över samma
gångsperiod.
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HUR-utredningen vill för sin del betona nödvändigheten deattav
det kräver verkligenresurser Utredningensystemetsom avsätts.nya

bedömer det inte sannoliktatt är länsstyrelserna och Riks-annars att
antikvarieämbetet skall kunna utföra uppgifterna på tillfredsstäl-ett
lande sätt.
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Särskilt yttrande

ÅkeAv Hyenstrand och Gustaf Trotzig

Det arkeologiska kulturarvet åtnjuter starkt lagskydd i Sverige.ett
Detta har 300-årig tradition och har blivit mönsterbildande fören
internationell lagstiftning området. Fasta fornlämningar har karak-

statligttären servitut den mark där de belägna. fårDe endastärav
förändras eller bort exploateringsintresset väsentligttas vägerom

bevarandeintresset.över Fornfynd påträffas i fast fornläm-som en
ning tillhör staten.

Ett normalt villkor för tillstånd bort fornlämning äratt ta atten
den blir föremål för vetenskaplig undersökning bekostasen som av
den önskar fornlämningen borttagen. Beslut tillstånd fattassom om

länsstyrelserna också fastställer villkoren för detta. I särskildaav som
fall sker därvid samråd med Riksantikvarieämbetet. Beslutet kan
överklagas till regeringen. Om de ekonomiska villkoren ifrågasätts av
den sökande kan talan väckas vid fastighetsdomstol. vårEnligt upp-
fattning har undersökning och borttagning fornlämningar inslagav av
både myndighetsutövning forskning.och Undersökningstillstånd ges
idag i princip endast till institutioner.

För tillvarata samhällets intressen ifrågaatt det arkeologiskaom
kulturarvet och service markägare och exploatörer finns idagge ett

institutioner med arkeologisksystem kompetens åtar sigav attsom
undersöka och bort Ävenfornlämningar till självkostnadspris.ta en-
skilda, välmeriterade arkeologer möjlighet till detta. förut-Enges
sättning det sker iär samarbete med någon arkeologiskatt institution

kan för dokumentationsmaterialta och fynd.som Denansvar nuva-
rande undersökningsorganisationen väl anpassadär till samhällets be-
hov arkeologisk service.av

Vi detta i sig alla förutsättningaratt system föranser rymmer att
undersökningarna skall kunna utföras så effektivt möjligt, för attsom
de skall ingå i generell kunskapsuppbyggnad landets historia,en om

dokumentationsmaterialsamt och fyndmaterialatt skall bli väl om-
händertaget och snabbt komma allmänheten och forskare tillgodo,
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såledesVirättsskydd.sitttredjesamtidigt ansergaranterasmansom
arkeo-ifrågaanbudsförfarandebetingatkommersielltinte omatt ett

kansamhället. Tvärtomför etttill vinsterundersökning lederlogisk
fornläm-bortifrågatrycket ökarmedföra att tasådant istället att om
arkeolo-detbevarasamhälletsstrider strävanvilket attningar, mot

vetenskapligunderstrykaemellertidvillVikulturarvet. attgiska en
börforskningssammanhang,företeelse inormalkonkurrens, ensom

institutionerna.undersökandedemellanstimuleras
gällerdetrollutomordentligt närspelarLänsstyrelserna storen

kan konstateras,Det attarkeologiska kulturarvet.dethanteringen av
kulturmiljö-länsstyrelsernasåvilarredanarbetsbördaden nusom

dekontrollochuppföljningförså dessasenheter avär stor, att ansvar
uppdragetföljer attundersökningarna,arkeologiska avsom

kan be-endastfornlämningar,borttagningtillstånd tillmeddela av
omfattning.begränsadi mycketaktas

den kompetensmedarkeologeroftasaknarKulturmiljöenheterna
utsträckningde iställningstaganden ärsina storerfordras. Försom

tillhan-sakkunskappraktiskaochvetenskapligadenberoende somav
skallförslagutredningsdennaenligtinstitutionerdahålles de somav

Riksantikvarieämbetetsanbud, dvs.varandramedkonkurrera genom
institutioner.andravissaochlänsmuseerundersökningsverksamhet,

kravuppgifterutökadefålänsstyrelsernaSamtidigt genomavses
observerasbörDetkontroll attuppföljning, enanbudsunderlag, m.m.

resultaten.vetenskapligadeockså måstesådan kontroll avse
mark-striktmedföreslagnasåledes, det ettVi systemetattanser,

slå söndermåstenödvändighetmed ettanbudsförfarandenadsinriktat
kollegialtpåuppbyggtnätverkfungerande ärvälflexibelt och som

snabbkulturminnesvård ochforskning ochför ser-intresse gersom
nyordningdennakräversådan. Samtidigtbehöverdem envice som

inomärendehanteringenbyråkratiskadenutbyggnadomfattande av
erfordras kandå ävenregelverkkompliceradeDetLänsstyrelsen. som

enskilde,denmellanansvarsfördelningenoklarheter itillupphovge
servicen.arkeologiskaoch denmyndigheterna

arkeologiskamedsysslaridagsamhällsinstitutionDen största som
undersök-Riksantikvarieämbetetsuppdragsbasis,undersökningar

Riksantikvarieämbetetstillknutenförnärvarandeningsverksamhet, är
uppfattning denutredningsmannensfornminnesavdelning.Vi delar att

institution.avskiljasbör som en egen
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Detta kan dock ske kommersiella förtecken verk-utan attgenom
samheten blir självständig institution med starkt forskningsmedve-en
tande, någoni form anknuten till Riksantikvarieämbetet exempelvis
på övriga myndighetsinstitutionersätt SHM ellersamma som som
RIK. En förutsättning självklart den påbörjade ekonomiskaär att sa-
neringen fullföljes. En möjlighet bildar friståendeär attannan man en
stiftelse ingårvari länsmuseerna, universitetsforskningen,staten,

för näringslivet och Riksförbundet för hembygdsvård.representanter
Vi allmänna och enskilda intressen, liksom sambandetattanser

mellan undersökningar pågåendeoch forskning bäst tillgodoses
sådan ordning.genom en



.

.
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Chefen för kulturdepartementet, statsrådet Birgit Friggcbo anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredare tillkallas föratt organisationenÖveren att se
oeh huvudmannaskapet för riksairtikvzrrieänulwetets arkeologiska undersök-
ningsverksztrtrhet.

Arkeologiska undersökningar vid exploatering

Under l95tl-tzilet ökade markexploateringarnzt kraftigt i Sverige. Det
gällde ll.a. den omfattande dåtåitorlsutbyggttzrd sin början liksomtogsom
de vattenkraftuthyggnzrtlernzt genomfördes istora Norrland. Exploate-som
ringarna skapade efterfrågani sin arkeologiskatur undersökningar ien
enlighet dåmed den gällande lornrninneslagcns bestämmelser. Ursprungli-

komplettering till utgrävningar byggdes inom riks-gen som en museernas
RAÄzuntikvzrrieiirnhctet särskild undersökttitrgsenltet.upp en

Undersökaingsverksanrheten UV, idag byråsärskildiir inomsom en
RAÄ, har därefter kommit för mycket andel denatt storansvara en av ar-
keologiska trppdragsvolyrnerr i landet uppskattningsvis för närvarande ca-
23. tidigare har UV för högreän volymandcl. Flertalet regionalasvarat en
och kommunala arbetar ocksåemellertid med arkeologiska under-museer
stökningzrr, iän viixlarntle utsträekniitg. En viss enskild konsultverksamhetom

ocksåfinns inom området.
Frågor de irkeologiska uppdragen har beretts i olika sanrmanltang.om A1 hudgetpropositionen prop.1987 198687l00 bil. 10 387-395, KrUs.

15, rskr. 280 dåvaranderedovisade den sålundaregeringen sina övervägan-
den och förslag med zmlednirtg arkeologiutredningeits betänkande SOUav
198513 Fornlänmingzir RAÄoeh exploatering. Särskilda krav ställdes
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Re-undcrsökningsmetoderna.arkeologiskafråga deutvecklabl.a. i attom
ändamål.också för dettaanvisadessurser

behandlatl990911lKrU ettnyligenhar an-kulturutskottRiksdagens
inomanbudskonkurrensarkeologifrågor, bl.a.riksdagsmotionertal omom

ökaförförutsättningarnauppdragsområdet attoch an-detarkeologiska om
uppdragsverksamhet.bedriverinstitutionertalet som

gjortriksdagenregeringen ochställningstagandenledning deMed somav
arkeologiskaönskemål deövergripandenågrakansammanhangi dessa om

följandeenligtsammanfattasundersökningarna
behållningenpopulävetenskapligainklusive denvetenskapligaDen -- -

öka.börexploateringsundersökningararkeologiskaav
Ökningarna begränsas.börökar.undersökningarnaförKostnaderna- många aktörerfinnsdetmål angelägetnå somdet attdessaFör äratt- dem.sprids mellanuppdragenochundersökningararkeologiska attutför

undersökningarfrån arkeologiskafornfyndhanteringenKostnaderna for av
arbetsföre-ettmarkexploatörförkostnadsansvaretBestämmelser enom

kul-1988950lageni kap.finns 2undersökningararkeologiska omvidtag
exploatö-huvudsakiinnebärkulturminneslageit. attDeturminnen m.m.

för denkostnadernaansvarig förundantag ärangivnai lagenvissamedren
exploateringen.motiverasundersökningarkeologiska avsom

RAÄ principiinkluderar samt-tillämpatsundersökningstzixztDen avsom
kostnadenintedockundersökning,medförenadekostnader ärliga ensom

påträffasfornfynddeförvaringoch fortsattvård, konservering somför av
samlingarnatillförsregelmässigtfornfyndenEftersomundersökning.vid en

läns-ellerhistoriska ettvanligennågot offentligt statens museeri museum,
kostnaderna ersättsnämndadeutvecklats avpraxis atthar sommuseum,

medel.allmänna

Uppdraget
med-aktörermed fleraverksamhetÖnskemålet arkeologiskfrämjaatt en

RAÄ huvud-ärorganisationen därnuvarandedenbör överför att seman
Utgångspunkt förundersökningsverksamhet.dominerandelandetsförman

frånskiljs iim-organisatorisktuppdragsverksamhetenbör attöversynen vara
stället be-ibörsammanhangetiuppgiftermyndighetenscentralabetet. Den

hurtillsynenöverordnadedenmed avhängertill degränsas sammansom
landet.ifungerarverksamhetenarkeologiskalagregleradeden

huvud-vilketunderförslag nyttoch IiintnziskallUtredaren överväga om
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Övervägan-mannaskztt tmdersökningsverksanwheten kan drivas vidare.som
dena bör vägledas ambitionen finna Organisationsform ärattav en ny som

kulturmiljövårdens,ägnad främja den arkeologiska vetenskapens ochatt
trppdragsgivztrnzts intressen. ocksåUppmärksamhet bör sambandenägnas
mellan arkeologisk undersökningsvcrksamhet och uppgift att tamuseernas

frånhand dokumentation och fynd understäkningztrnzt förmedlasamt attom
nndersökningsresttltxrtcn vidare till forskare och allmänhet.

Utredaren bör i rimlig omfattning orientera sig arkeologiskhur under-om
sökningsverkszunhet regleras och organiseras i andra länder i Europa och
särskilt Norden frånbeakta de erfarenheter finns olika organisa-saint som
tionsmodeller.

Eventuella budgetkonsekvcnser de organisationsförändringar fö-av som
reslås bör redovisas liksom personal- och ekonomiadministrativa konse-

RAÄ.kvenser för
För närvarande gäller länsstyrelsen beslutar skall utföraatt om vem som
arkeologisk tillståndtrnderséökningeller uppdrag kräverett annaten som en-

måsteligt kulturminneslzrgen. Länsstyrelsen därvid förvissa sig denattom
får uppdrag har tillräcklig kompetens.ettsom

framgårv kulturutskottcts betänkande 199091 l det förenat medäratt
svårighetervissa tillämpa anbudsförfarztnde för tvgöraatt ett att vcm som

skall arkeologiskt uppdrag. Utredaren bör dåirftät lämna förslag tillettges
utgångspunkter riktlinjeroch för hur länsstyrelserna skall tillämpa och inte-

anbud och upphandling i underlaget för sitt beslut skallgrera om vem som
rådaantörtros undersökningsttppdratg. Att konkurrensneutrztlitet kanett

mellan olika ttppdrztgstttgztre viktigt.är
De förändringztrriabehandlade inom den arkeologiska ttppdrztgsverkszrm-

RAÄsockså påverkas,heten innebär roll kommer bl.a. det gällernäratt att
formerna för tillsynen hur de arkeologiska uppdragen Utredarenutförs.av
bör samlad preeisering vilka krav och uppgifter ellerbörge en av nya som
kommer riktas myndigheten det inte längre den organisa-äratt mot om egna
tionen inför huvuddelen uppdragen.som av

Lltretlaren bör slutligen igenom praktiska principiellade och motiven
rådande frågalr praxis i fördelningen kostnadsansvaret för ltante-nu om av

frånringen fornfynd arkeologiska undersökningar mellan ochstatenav cx-
ploatörerna. Utredaren bör bedöma det bakgrund de grundläg-motom av

utgåttgstuutrkternzt åliiggagande kulturminneslztgenför skäligt exploa-är att
såvidgat kostnadsansvzir.Iörerna Om bedöms fallet bör formernaett vara

lör regleringen detta behandlas.av ansvar
Utredaren gångbör lämpliga tidpunkter under arbetets informera be-

rörda huvudorganisationer tillfälle framföraoch bereda dem synpunkter.att
Förutom vad här införts rörande förslagens finansiering utreda-börsom

beakta samtliga angåendevad i direktiven till särskildasägs utredareren son
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beaktandeangående19845dir.inriktningutredningsförslagens samt av
198843.EG-aspekter dir.

månad årutgången augustiredovisas föreUtredarens uppdrag bör av
1992.

llcnrstiillarl

be-regeringenhemställerjaganförtvadjag har atthänvisning tillMed nu
kullurdepartementetchefen förmyndigar

kommittéförordningcnomfattadsärskild utredaretillkallaatt aven -
huvudman-organisation ochförslaguppgift lämna1976119 med att om- undersökningsverksztmhetarkeologiskariksantikvzxrieänrbetctsnaskap för

m.m.,
ålbiträdeövrigtoch ut-sekreteraresakkunniga,besluta experter,att om

redaren.
beslutarregeringenhcmståillerjagVidare att

Utredningarhuvudtitclns anslagelfteskull belastakostnaderna m.m.att

Beslut
bifallerochövervägandenföredragandenstillsigRegeringen ansluter

hemställan.hennes
Kulturdcpartementct
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arvsfonden.förslagEG 120.Allmännalivsmedelsindustriför vegeta-om- Fi.mervärdeskattefrägor.ekoloochden Vissa121.livsmedelsexportenbiliesektom, tillövergångochstudiestödbakgrund122.Socialproduktionen.Jo.giska -ochorganisation studier.U.högrebehov,verksamhet-Veterinär88. påvägAMU-Gruppen motmöjligheterhav123.Ettfinansiering.Jo. av -utbildningsmarknad.A.billigare. 2000-taletsrättvisareenklareBostadsbidrag89. --- Översyn svenskadetomprövning.BiståndunderJo. 124. avframtiden.Biobränslenför90.
UD.Moçambique.medutvecklingssamarbetetBilagedel.Jo.framtiden.Biobränslenför91. ochÅtgärder jordbmkSverigesförberedaför125.U. attPliktleverans.92. animalie-förslaglivsmedelsindustriförEG omvärlden.U.skolaiSvensk93. -

Jo.sektom.bildning.U.för94.Skola
M.Debt.Environmentalprojektkapitalför Swedish126.svenskamarknaden95.Den

Fi.verksamhet.ochuppgifterframtidaroll.N. Boverket-och 127.nuvarandestatens- C.uppdragsverksamhet.arbetslivet.diskrimineringi Kommunal128.etniskFörbud96. mot handikapp.ochvidsjukdomMerkostnader129.Ku. ochlotterierfolkrörelsemasförsvinnasarnhälls-Hushållssparandeti eller130.Vinnaförlitevi97.Sparar -C.framtiden.ispelFi.ekonomin.
Sjöfylleri.Ju.kartläggning RattfylleriochGrovtsocialbidrag 131.98.Kommunernas aven- mål-totalförsvaret-för ettverksamhetFrivillig132.kostnaderm.m.normer, resultatperspektiv.Fö.trädgårds-ochjordbruket ochinomRådgivningen99. Ku.flyktingar.ochasylsökandeMottagandet133.näringen.Jo. av C.kommunalaföretag.HandlingsoffentlighethosFi.arbetsgivarorganisationerna. 134.ochStaten100. handräckningskostnader.ochMiljöskadeförsälcringsjukvård.Fö.och 135.hälso-Försvarsmaktens101.

förvaltningskostnader MMyndigheternas102. Svenskt utvecklingsmöjligheter.ochnulägeFi. fiskelöneförändringar.och 136.pris-budgeteringav -- Jo.FHU92.A.103.
Ku.exploatering.ochhandlingsplan Arkeologi137.Rio svenskuppgiftefterVär104. -M.2000-talet.inför
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Utrikesdepartementet Psykiatrinochdesspatienter levnadsförhållanden,-vårdensinnehållochutveckling.[37]ÖversynBiståndunderomprövning. detsvenskaav Begreppetarbetsskada.[39]utvecklingssamarbetetmedMoçambique.[124] Livskvalitetförpsykisktlångtidssjuka
Justitiedepartementet forskningkringservice,stödochvård.[46]-Avgifterochhögkostnadsskyddinomäldre-ochBundnaaktier.[13] handikappomsorgen.[50]EES-anpassningkreditupplysningslagen.[22]av Ettsamhälleföralla.[52]Översyn sjöpolisen.[51]av Välfärdochvalfrihet service.stödochvårdför-Ettreformerataklagarväsendc.DelA ochB. [61] psykiskt [73]störda.Utredningen vissainternationellainsolvens-om Psykisktstördai socialförsäkringen kunskaps-ett-fragor.[78] underlag.[77]Kriminologiskochkriminalpolitiskforskning.[80] Bostadsbidragenklare rättvisarebilligare.[89]- - -Trafikpolisen dubbeltbättre.[81]änmer Kommunernassocialbidrag kartläggningen av-Genteknik uunaning.[82]en- kostnader [98]normer, m.m.AktiebolagslagenochEG.[83] Arvodenförvårdhosprivatpraktiserandeläkare.[118]Ersättningförkränkning brott.[84]genom Allmännaarvsfonden.[120]VAL, OrganisationTeknikEkonomi.[108] Merkosmadervidsjukdomochhandikapp.[129]Investeringari arrendejordbruketochandraarrende-

frågor.rättsliga [109] Kommunikationsdepartementet
Informationoch den InformationsTeknologinnya - NyaInlandsbanan.[32]straff-och frågorprocessrättsliga [110]m.m. Radförforskning ochkommunikation.transporteromLag företagsrekonstruktion.[113]om Radför forskning ochkommunikation.transporteromGrovtRattfylleriochSjöfyllcri. [131] Bilagor.[55]
Försvarsdepartementet Färjorochfarleder.[56]

Telelag.[70]Forskningochutvecklingför totalförsvaret-förslag ÖverenskommelseMalmöregionenstrañksystem.till atgärder.[62] åtgärderi trafikensinfrastruktur.[114]omFörvaltning forsvarsfastigheter.[85]av Kontrolli konkurrensavveckling SvenskABav-Försvarsmaktenshälso-ochsjukvård.[101] Bilprovningsmonopol kontrollbesiktning.15]Administrativt tillstöd Försvarsmakten.[105]
Civilbefälhavama.[106] Finansdepartementet
Frivilligverksamhetför totalförsvaret mal-ett- Koncessionförförsäkringssammanslutningar.[S]ochresultatperspektiv.[132] Nymervärdesskattelag.
Socialdepartementet Motiv.Del- Författningstextochbilagor. [6]Del-Psykisktstördassituationi kommunerna Fastighetstaxering Bostadsrätter.[8]m.m.-probleminventeringsocialtjänstens [3]perspektiv.-en ur Fastighetsskatt.Psykiatrini jämförandeNorden perspektiv.[4]ett- Langtidsutredningen1992.[19]Kroppenefterdöden.[16] Kontrollfrâgori tulldatoriseringen [23]m.m.Densistaundersökningenobduktioneni ett- Avregleradbostadsmarknad.[24]psykologisktperspektiv.[17] Kartläggning kasinospelenligtinternationellaav -Tvangsvardi socialtjänsten ochinnehåll.[18]ansvar- [28]regler.Statenshundskola.Ombildningfrånmyndighettill KreditförsäkringNågraaktuellaproblem.[30]-aktiebolag.[20] Risk-ochskadehanteringi statligverksamhet.[40]Bostadsstödtill pensionärer.[21] Avregleradbostadsmarknad.DelIl. [47]Rättentill folkpensionkvalifikationsregleri- Effektivarestatistikstyming statligaDen statistikens-internationellaförhållanden.[26] finansieringochsamordning.[48]Smittskyddsinstitutet organisationförSverigesny- Skatt dieselolja.[53]nationellasmittskyddsfunktioner.[29]
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Bilagedel.[91]framtiden.[57] förnaturaförmåner BiobränslenvissaBeskattning m.m.av ochjordbruket[60] inomstatsanställda. RådgivningenförreglerEnklare

Del [99]företagsbeskattningen. trädgardsnäringen.reformeringFortsatt av ll]skogsvärdsorganisationen.framtidaDen[67] studielâgprisbutiken.Enoch[71] avformer.Bostadsförmedlingi Konsumenternanya dagligvaruhandeln.[117][75] iochi krig.kriserunder ändradeköpvanorpolitikEkonomisk
utvecklingsochorganisation.[79] nulägeträdgârdsnäringlokaleroch SvenskfastigheterStatens ny -- samhälls-i [119]Hushållssparandet möjligheter.liteförSparar

ochÅtgärder jordbrukSverigesförberedaför[97]ekonomin. att
animalie-EG förslag[100] livsmedelsindustriförarbetsgivarorganisationema. omochStaten -förvaltningskostnader [125]sektom.Myndigheternas

[136]utvecklingsmöjligheter.[102] ochlöneförändringar. nulägeoch fiskepris- Svensktbudgeteringav -- kanslihuset.Administrationeni Arbetsmarknadsdepartementet[112]Bilaga.administrationenKlara - strategi.[7]nationell[121]mervärdeskattefrâgor. KompetensutvecklingVissa en-[127] Årsarbetstid.verksamhet.ochuppgifter 271Boverket- [103]FHU92
[116]arbetskraft.uthyrningochförmedlingPrivat avUtbildningsdepartementet påAMU-Gruppen vägmotmöjligheterhavEtt av - [123]utbildningsmarknad.Grundutbildningens 2000-taletskompetens.Frihet ansvar--villkor Kulturdepartementethögskolan.[1]i

[10][12] rundradiosändningar.högskoleutbildning. förKonstnärlig bolagEttnytt [31]perspektivnågra TV-program.högskolan satellitsändningariledarskapoch LagstiftningLedning avom- [36][15] TV imöjligheter. ochoch Radio ett.
3-årig [69]med asylförläggning.försöksverksamheten påvistelseUtvärdering Meningsfullav [96]arbetslivet.[25]gymnasieskolan. diskrimineringiutbildningi etniskyrkesinriktad Förbudmot

elevavgifter. [107]och ombyggnad.Bidragskolor. KulturstödvidFristående
[133][44] flyktingar.grundutbildning. ochasylsökandehögskolansför MottagandetResurser av

[137]exploatering.[59] ArkeologiochLäraruppdraget.
[86]betygssystem.Ettnytt Näringsdepartementet[92]Pliktleverans.
[93]i världen. SPochskola inomSvensk mätteknikochProvningprivat-Prova

bildning.[94]Skolaför [74]europaperspektiv.SMPi
tillövergångochstudiestödbakgrundSocial projektkapitalför statensmarknadensvenskaDen- -[122]studier. [95]högre roll.framtidaochnuvarande

Jordbruksdepartementet
handelsgödsel.[14]ikadmiumMindre

Huvudbetänlcande.200-talet.införSkogspolitiken
[76]

[76]Bilagor2000-talet.införSkogspolitiken
[76]II.Bilagor2000-talet.införSkogspolitiken

Åtgärder jordbrukochSverigesförberedaföratt
vegetabilie--förslagEGlivsmedelsindustriför om

ekologiskaochdenlivsmedelsexportensektorn.
[87]produktionen.

organisationochbehov,verksamhet-Veterinär
[88]finansiering.

[90]framtiden.förBiobränslen
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Civildepartementet
Ekonomioch i kyrkan.[9]rätt
Kasinospelsverksamheti folkrörelsemastjänst [33]
EES-anpassningmarknadsföringslagstifl .[49]av
Merförmindre styrformerförbarn-ochnya-ungdomspolitiken.[S4]
Regionalaroller perspektivstudie.[63]en-Utsikt framtidensregioner sjudebattinlägg.[64]mot -Kartboken.[65]
Västsverigeregioni utveckling.[66]-Detkommunalamedlemskapet.[72]
Kommunaluppdragsverksamhet.[128]
Vinna försvinna folkrörelsernaseller lotterieroch-speli framtiden.[130]
Handlingsoffentlighethoskommunalaföretag.[134]
Miljö- och naturresursdepartementet
Regler risker. seminariumför Ett varför tillåterom

föroreningarinne [2]änute.mer
Fastighctsdatasystemets [34]datorstruktur.
Kart- måmingsutbildningarioch skolformer.[35]nya
Angåendevattenskouar.
Kretslopp förhållbarBasen stadsutveckling.[42]-EcocyclesTheBasisofSustainableUrbanDevelop--[43]ment.
Miljöfarligtavfall ochriktlinjer.[45]ansvar-Miljöskulden.En hurmiljöskuldenutveck-rapportom
las vi ingenting [58]gör.om
Långsiktigmiljöforskning.[68]
VaruppgiftefterRio svenskhandlingsplaninför-2X0-taIeL[104]
SwedishEnvironmentalDebt.[126]
Miljöskadeförsälcringochhandräckningskosmader.
[135]
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