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Samarbejdsaftale  
 
angående  
 
VejleMuseernes varetagelse af det arkæologiske ansvar i Hedensted Kommune i 
henhold til museumslovens kapitel 8. 
 
 
 
Baggrund  
Hedensted Kommunes arkæologiske ansvarsområde blev før kommunalreformen 
varetaget af Horsens Museum i den tidligere Juelsminde Kommune, mens Vejle Museum 
løste opgaven i tidligere Tørring-Uldum Kommune og Hedensted Kommune. I forbindelse 
med kommunalreformen, som trådte i kraft i 2007, overtog Horsens Museum ansvaret i 
Ny Hedensted Kommune og har varetaget det indtil Horsens Kommune opsagde aftalen 
med Hedensted Kommune pr. 31. juni 2016.  
 
Eftersom Hedensted Kommune ikke har et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der 
kan varetage det lovpligtige arkæologiske arbejde i kommunen, således som det er 
beskrevet i museumslovens kapitel 8, henvendte Hedensted Kommune sig til 
VejleMuseerne og Vejle Kommune med henblik på at indgå en aftale om, at 
VejleMuseerne fremover skal løse det lovpligtige arkæologiske arbejde.   
 
VejleMuseerne er et statsanerkendt kulturhistorisk hybrid museum, der varetager både 
kulturhistorie og kunsthistorie i Vejle Kommune. Herudover varetager museet det 
lovpligtige arkæologiske arbejde i Fredericia Kommune.  
 
Ved seneste kvalitetsvurdering fik VejleMuseerne følgende vurdering af Kulturstyrelsen: 
”Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at VejleMuseernes opgavevaretagelse er 
tilfredsstillende”. VejleMuseerne løser alle de museale opgaver på højt niveau og har 
stærke samarbejdsrelationer med Glud Museum i Hedensted Kommune og øvrige museer 
i både ind- og udland.  
 
Denne samarbejdsaftale gælder fra 1. juli 2016. VejleMuseerne udfører det arkæologiske 
arbejde i Hedensted Kommune på baggrund af bestemmelserne i museumslovens kapitel 
8 § 23-27 vedrørende ”sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske 
planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., herunder arkæologiske og 
naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil”.  
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Indhold i samarbejdsaftalen  
VejleMuseerne varetager hele det arkæologiske ansvar i Hedensted Kommune, herunder 
sagsbehandling, arkæologiske undersøgelser og de fem museumssøjler, dvs. indsamling, 
registrering, opbevaring, formidling og forskning. Arbejdet kan beskrives som følger: 
 

 Arbejdet udføres i henhold til museumsloven og administrative retningslinjer 
udstukket af Kulturstyrelsen.  

 

 Arbejdet indbefatter al sagsbehandling i henhold til museumsloven, herunder: 

- medvirken ved udarbejdelse af lokal- og kommuneplaner 

- screening af byggesagslister, zonetilladelser og dispensationer fra 
naturbeskyttelsesloven  

- screening af kommunale anlægsprojekter 

- screening af tilladelser til lokale spildevandsanlæg og jordvarmeanlæg 

- rådgivning omkring og kontrol af kommunale dispensationer til 
anlægsarbejder inden for fredningszoner omkring fredede fortidsminder  

- sagsbehandling og udtalelser i råstofsager fra Region Midtjylland 

- sagsbehandling og udtalelser i sager om reolpløjning i forbindelse med 
støttet læbeplantning 

- sagsbehandling af sager fra Naturstyrelsen om statsstøttet skovrejsning 

- sagsbehandling af henvendelser efter museumslovens § 25 fra alle 
interessenter, der skal udføre jordarbejde. 

 

 Arbejdet indbefatter varetagelse af det arkæologiske arbejde i Hedensted 
Kommune, dvs. udførelse af bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser i 
henhold til museumsloven. Ligeledes indbefatter arbejdet, at alle mindre 
arkæologiske forundersøgelser for private bygherrer, dvs. arkæologiske 
forundersøgelser på under 5.000 m², udføres af VejleMuseerne og finansieres af 
Hedensted Kommune. 

 

 Oldsager påtruffet ved de arkæologiske udgravninger indsamles efter 
VejleMuseernes nedskrevne, og af Kulturstyrelsen godkendte, indsamlingspolitik, 
ligesom fundene registreres efter gældende krav og standarder. Fund fra 
arkæologiske udgravninger opbevares i VejleMuseernes magasiner.  

 

 Arbejdet indbefatter sagsbehandling, registrering og opbevaring af fund 
indleveret af private heriblandt detektorfund og danefæ-behandling.  

 

 VejleMuseerne udarbejder de administrativt pålagte forskningsstrategier til brug i 
forbindelse med varetagelse af arkæologiske undersøgelser efter museumslovens 
kapitel 8. 

 
For at dette arbejde kan udføres på tilfredsstillende vilkår af VejleMuseerne, forpligtiger 
Hedensted Kommune sig til følgende:  
 

 At museet inddrages i så god tid som muligt i forbindelse med udarbejdelse af 
kommune- og lokalplaner, ugentlige byggesagslister, zonetilladelser, 
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dispensationer fra naturbeskyttelsesloven, tilladelser til lokale spildevandsanlæg, 
tilladelser til jordvarmeanlæg, tilladelser til etablering af vandhuller, 
dispensationer til anlægsarbejder inden for fredningszoner omkring fredede 
fortidsminder, etc.  

 

 At der foretages arkæologiske forundersøgelser og eventuelle udgravninger på 
kommunale byggemodninger, mens kommunen endnu ejer arealerne. 

 
Økonomi  
Økonomien i forbindelse med ovenstående arbejdsopgaver, undtagen større 
forundersøgelser og egentlige udgravninger i forbindelse med kommenens egne 
anlægsprojekter, afregnes efter forbrugt tid og på samlet regning hvert kvartal. 
Timeprisen og øvrige udgifter følger Kulturstyrelsens retningslinjer for afregning af 
arkæologiske undersøgelser.  
 
Større forundersøgelser og egentlige udgravninger budgetteres og afregnes pr. sag efter 
Kulturstyrelsens retningslinjer og godkendelser. 
 
Ikrafttræden, varighed, opsigelse m.v.  
Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1. juli 2016. Aftalen kan opsiges af begge parter 
med 1 års varsel til udløb 31. december.  
Eventuelle uenigheder mellem VejleMuseerne og Hedensted Kommune vedrørende 
samarbejdsaftalen, herunder fortolkningsspørgsmål skal så vidt muligt løses via dialog.  
Aftalen er indgået under forudsætning af godkendelse fra følgende tre instanser: 
 

- Vejle Kommunes Kultur- og idrætsudvalg 

- Vejle Kommunes Byråd 

- Kulturstyrelsen 
 
 
Dato:    Dato:  
 
 
VejleMuseerne    Hedensted Kommune  
 
 
Ove Sørensen    Peter Hüttel 
Museumschef   Chef for Fritid & Fællesskab 
 

 

 

 


