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21. august 2015 

 

Godkendelse af budget for den større forundersøgelse ved Bøge-

skovgård  

 

Kulturstyrelsen har modtaget museets udkast til et budget for ovennævnte 

større forundersøgelse og har foretaget en vurdering af museets indstilling. 

 

Styrelsen skal hermed meddele, at et beløb på i alt 1.282.100,00 kr. inkl. 

moms kan godkendes som maksimumsbudget for forundersøgelsen. Museet 

udfører forundersøgelsen for den ansvarlige for jordarbejdets regning, jf. 

museumslovens § 26, stk. 2, 1. pkt. 

 

Ved vurderingen af museets indstilling har styrelsen særligt lagt vægt på: 

- at det skal forundersøges, om der er væsentlige fortidsminder på det 

aktuelle område. Forundersøgelsen skal afklare omfanget af fortids-

minder forud for en evt. dokumenterende undersøgelse. Der forven-

tes en forundersøgelse af i alt 345.000 m2. Såfremt der dukker væ-

sentlige fortidsminder op, kan der forventes en egentlig undersøgel-

se af disse.  

- Der findes ikke erkendte fortidsminder på arealet, men de topografi-

ske forhold gør, at det ikke kan udelukkes. 

- Der er tidligere fremkommet en række væsentlige fortidsminder på 

nærliggende arealer umiddelbart mod vest og nogle hundrede meter 

mod syd-sydvest under tilsvarende topografiske forhold. 

- Budgettet tager forbehold for fund (konserveringsudgifter og natur-

videnskabelig analyse). Det er ikke givet, at denne post aktiveres.  

- Det er ikke muligt på forhånd at afgøre forundersøgelsens omfang. 

Der kan være tale om velbevarede fund og anlæg på stedet, hvilket 

budgettet er estimeret til. Eller der kan være tale om ingen eller for-

styrrelser af konstruktionerne, som derved forringer informationerne, 

og forundersøgelsen bliver dermed mindre end antaget. 

- Museet og bygherre kan eventuelt aftale i fællesskab, om der er om-

råder, som kan bevares urørte for eftertiden, og bygherre derved 

kan spare dele af udgiften til den egentlige undersøgelse. 
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Vurdering af tilskud 

Som led i behandlingen af denne sag har Kulturstyrelsen taget stilling til, 

hvorvidt styrelsen kan yde tilskud til udgifterne til den større forundersøgel-

se i henhold til museumslovens § 26, stk. 2, 3. pkt. På baggrund af neden-

stående har styrelsen fundet, at der ikke kan gives tilsagn om tilskud til 

udgifterne til forundersøgelsen. 

 

Ved vurderingen af muligheden for tilskud har styrelsen blandt andet lagt 

vægt på: 

- at udgifterne til forundersøgelsen ikke udgør en uforholdsmæssig stor 

udgift i forhold til den samlede anlægsudgift. 

 

Godkendelsen gyldig i 1 år 

Godkendelsen af dette budget bortfalder, hvis godkendelsen ikke er udnyttet 

inden 1 år, jf. § 14, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om 

museer mv. I særlige tilfælde kan Kulturstyrelsen dog efter anmodning fra 

den anlægsansvarlige beslutte, at budgetgodkendelsen ikke bortfalder efter 

1 år. Anmodningen skal fremsættes over for Kulturstyrelsen inden udløbet af 

1-årsfristen.  

 

Klagevejledning til den ansvarlige for jordarbejdet 

Afgørelsen kan inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev påklages til 

Kulturministeriet, departementet i henhold til § 12 i bekendtgørelse nr. 1442 

af 12. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kultur-

arvsstyrelsen. Styrelsens beslutning vedrørende tilskud til udgifterne til den 

større forundersøgelse kan dog ikke påklages i henhold til § 12, stk. 4, jf. § 

10, nr. 22, i førnævnte bekendtgørelse.   

  

For at fremme behandlingen af en eventuel klage mest muligt bedes klagen 

adresseret som følger: 

  

Kulturministeriet, departementet, c/o Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Bou-

levard 2, 1553 København V.  

 

Fremsendes klagen digitalt, skal det ske til adressen: 

fortidsminder@kulturstyrelsen.dk 

  

Kulturstyrelsen videresender herefter klagen til Kulturministeriet ledsaget af 

afgørelsen og materialet, der er indgået i styrelsens bedømmelse af sagen. 

Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. Klager 

indsendt inden fristens udløb har opsættende virkning for afgørelsen, jf. § 

13, stk. 5 i ovennævnte bekendtgørelse, medmindre klagemyndigheden 

bestemmer andet. 

 

Hvis du har spørgsmål 

På vores hjemmeside kan du finde ”Vejledning i gennemførsel af arkæologi-
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ske undersøgelser”, der er en vejledning til både bygherre og museer om 

arkæologiske undersøgelser. 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du henven-

der dig, vil vi bede dig om at oplyse sagens journalnummer:  

  2015-7.24.02/MNS-0022 

 

Venlig hilsen 

 

 

Claus Feveile 

Konsulent, arkæolog 


