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Arkæologisk udtalelse vedr.
 
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev sagsnr: 
 
Arkæologisk udtalelse i henhold til Museumslovens §
 
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev har modtaget 
foretaget arkivalsk kontrol af lokaliteten.
 
Der er ikke registreret jordfaste fortidsminder
ikke er nogen risiko for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde
arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. 
 
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste 
fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. 
juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet
Haderslev adviseres.  
 
Det kan endvidere oplyses, at Kulturarvsstyrelsen i givet fald skal udrede udgifterne til en eventuel 
arkæologisk undersøgelse.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Birgitte Sørensen 
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Museumsinspektør 
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev
Dalgade 7 
6100 Haderslev 
Tlf: 7452 7566 
 
 
planer@museum-sonderjylland.dk (generelle forespørgsler/henvendelser)

 

11/3493-8.1.2 
 

Arkæologisk udtalelse vedr. matr. 132 Husum-Ballum (Tønder Kommune

Arkæologi Haderslev sagsnr: 11/3493-8.1.2 

Arkæologisk udtalelse i henhold til Museumslovens §23: 

Arkæologi Haderslev har modtaget en forespørgsel på ovennævnte lokalitet
foretaget arkivalsk kontrol af lokaliteten. 

Der er ikke registreret jordfaste fortidsminder på eller nær området. Museet vurderer 
risiko for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde, og mener, at en 

arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.  

Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste 
andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. 

juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland 

lturarvsstyrelsen i givet fald skal udrede udgifterne til en eventuel 

___________________________________________ 

Arkæologi Haderslev 

(generelle forespørgsler/henvendelser) 

Kommune). 

ovennævnte lokalitet og har 

Museet vurderer på den baggrund, at der 
og mener, at en 

Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste 
andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. 

Museum Sønderjylland - Arkæologi 

lturarvsstyrelsen i givet fald skal udrede udgifterne til en eventuel 


