Umsókn um leyfi til kjarnaborana/sýnatöku

Umsókn skal senda inn rafrænt á postur@minjastofnun.is ásamt ferilskrá umsækjanda, ljósriti af
prófskírteini og öðrum fylgiskjölum sem þurfa þykir.
1. Umsækjandi
A. Nafn
B. Kennitala
C. Prófgráða
D. Farsími
E. Tölvupóstfang
F. Stofnun/Fyrirtæki
G. Kt. stofnunar
H. Heimilisfang
2. Rannsókn
A. Heiti
B. Leyfisnúmer (ef framhaldsrannsókn)
C. Tegund rannsóknar
björgunarrannsókn
D. Markmið rannsóknar (stutt greinargerð)
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3. Rannsóknarsvæði
Miðjupunktur/‐ar á áætluðu rannsóknarsvæði. Ef um fleiri punkta er að ræða þá vinsamlegast sendið
inn töflu sem fylgiskjal. Þegar rannsókn er lokið skal senda til Minjastofnunar nákvæmari gögn um
staðsetningu.
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4. Aðrir starfsmenn rannsóknar
Nafn
Kennitala

5. Kostnaðaráætlun, alls:
6. Kostun rannsóknar
Heiti

Prófgráða

Tölvupóstfang

Flokkun (opinber aðili, rannsóknarsjóður,
einkaaðili, fyrirtæki
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7. Leyfi landeiganda
A. Hefur umsækjandi fengið leyfi landeiganda til rannsóknarinnar?
B. Athugasemdir varðandi leyfi landeiganda

8. Undirskrift
Dagsetning

Undirskrift
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Hlutverk í
rannsókn
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kostnaði %
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Skýringar með eyðublaði
Eyðublað þetta er ætlað þeim sem eru að sækja um leyfi til rannsókna sem hafa minniháttar röskun í
för með sér, þ.e. kjarnaborun/sýnatöku. Hér er ekki farið fram á að upplýsingar um forvörsluaðila en
taka skal fram að umsækjanda ber að tryggja viðeigandi meðhöndlun á gripum og sýnum.
1. Umsækjandi
A. Nafn: Nafn þess sem sækir um rannsóknarleyfið.
B. Kennitala: Kennitala umsækjands.
C. Prófgráða: Hvaða prófgráðu hefur viðkomandi í fornleifafræði?
D. Farsími: Farsímanúmer umsækjanda.
E. Tölvupóstfang: tölvupóstfang umsækjanda.
F. Stofnun/Fyrirtæki: Heiti fyrirtækis eða stofnunar sem umsækjandi vinnur hjá ef það á við.
G. Kt. Stofnunar: Kennitala fyrirtækis/stofnunar sem umsækjandi vinnur hjá ef það á við.
H. Heimilisfang: Heimilisfang fyrirtækis/stofnunar sem umsækjandi vinnur hjá ef það á við. Ef um
einstakling er að ræða þá setur hann sitt heimilisfang.
2. Rannsókn
A. Heiti: Heiti rannsóknarinnar/verkefnis.
B. Leyfisnúmer: Hér skal koma leyfisnúmer ef um framhaldsrannsókn er að ræða.
C. Tegund rannsóknar:
Archaeological activities
Björgunar‐
Kerfisbundin fornleifafræðileg Rescue
research
carried out when
rannsókn
rannsókn á fornleifum sem
archaeological remains, the
eru í hættu vegna ágangs
existence of which was
náttúrunnar eða hafa komið
previously unknown or had
óvænt upp vegna jarðrasks.
Yfirleitt unnin í kapp við
not been foreseen, are found
tímann og með takmarkað
during the development of
ráðstöfunarfé.
works or are under a threat of
natural hazard. Usually done
under strict time constraints
and limited budget.
Contract
Controlled investigation,
Framkvæmdar‐ Kerfisbundin
recording and removal of
rannsókn
fornleifafræðilega rannsókn á excavation
archaeological deposits under
fornleifum sem ákveðið hefur
threat of destruction from
verið aðrannsaka vegna
major public/private projects.
framkvæmda. Yfirleitt unnin
Usually done under strict time
innan strangs tímaramma og
constraints.
kostnaðaráætlunar
Controlled investigation,
Vísinda‐
Kerfisbundin fornleifafræðileg Scientific
research
recording and removal of
rannsókn
rannsókn á völdum stöðum.
archaeological deposits in
Við vísindalegar rannsóknir er
targeted areas in order to
viðfangsefnið valið í samræmi
answer specific questions
við fyrirfram skilgreinda
relating to a particular
vísindalega áætlun eða
archaeological site or
spurningu.
landscape.
Eðli og umfang
Könnun, yfirleitt gerð af
Trial
Specific excavations (by
minjavörslunni, til að meta
excavation
manual or mechanical means)
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Framkvæmdar‐
eftirlit

eðli og umfang fornleifa eða
lausa funda sem koma óvænt
upp eða meta þarf vegna
frekari ákvörðunartöku.
Eftirlit með framkvæmdum
sem gætu mögulega skaðað
fornleifar á tilteknu svæði.
Minjar sem koma í ljós eru
skráðar og fundurinn
tilkynntur til Minjastofnunar
Íslands sem metur hvað skuli
gera í framhaldinu.

Wathcing
brief

intended to verify the
existence, and understand the
nature and extent, of
archaeological sites.
A formal programme of
observation and investigation
conducted during any
operation carried out for non‐
archaeological reasons that
may damage archaeological
deposits. If archaeological
remains are found during the
operation they are recorded
and made known to
Minjastofnun Íslands/Cultural
Heritage Agency of Iceland
which evaluate the situation.

D. Markmið rannsóknar: Stutt lýsing á markmiði rannsóknarinnar. Ef um viðamikla rannsókn er að
ræða skal ítarleg greinargerð fylgja með sem fylgiskjal.
3. Rannsóknarsvæði: Hér skal gefa upp auðkenni/númer (ID), hnit í ISN83 (X og Y), heiti jarðar og
heiti sveitarfélags á áætluðum rannsóknarsvæði. Nákvæm hnitasetning á hverri holu/sýnatökustað er
svo skilað inn að rannsókn lokinni (með eyðublaði um lok vettvangsrannsóknar/framvinduskýrslu). Ef
staðirnir eru fleiri en tíu skal skila inn samsvarandi töflu fyrir öll svæðin sem fylgiskjali með
umsókninni.
4. Aðrir starfsmenn rannsóknar: Hér skal telja upp þá starfsmenn sem koma að rannsókninni með
umsækjandanum. Ef starfsmennirnir eru fleiri en fimm skal skila inn samsvarandi töflu fyrir alla
starfsmenn sem fylgiskjali með umsókninni.
5. Kostnaðaráætlun, alls: Hvað er áætlað að rannsóknin kosti alls í krónum.
6. Kostun rannsóknar: Hver kostar rannsóknina?
7. Leyfi landeiganda: Þar sem um minniháttar jarðrask er að ræða er það sett í ábyrgð og hendur
umsækjanda að fá leyfi landeiganda fyrir rannsókninni. Ef umsækjandi verður afur á móti uppvís að
því að rannsaka svæðið án leyfis landeiganda mun það geta haft áhrif á áframhaldandi leyfisveitingar
til umsækjanda.

