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Vedr. lokalplanforslag Beauvaisgrunden II.
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte lokalplanforslag og har foretaget en gennemgang af sagen.
Som en del af baggrunden for de arkæologiske kommentarer er der foretaget en
gennemgang af dels Fund og Fortidsminder, Kulturstyrelsens database over arkæologiske fund i Danmarki, samt en gennemgang af Københavns Museums Topografisk Arkiv.
Beauvaisgrunden ligger i en del af København, hvor oplysningerne om arkæologiske fund er forholdsvis sparsomme. Der haves således kun en enkelt efterretning
fra selve grunden og kun få nærliggende arkæologiske forekomsterii. Dette udelukker dog ikke, at man ved anlægsarbejder, der involverer opgravninger, kan støde
på arkæologiske levn.
Der haves ikke mange levn fra de forhistoriske perioder i området, men det må
formodes, at der har været tale om et åbent kulturlandskab med spredte gårde og
tilhørende marker. I historisk tid har området ligget ca. mit mellem de to middelalderlige landsbyer Emdrup og Serridslev og har som sådan lagt areal til landsbyernes enge og marker.
Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. Museet skal dernæst
vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at museet vil indstille til Kulturstyrelsen, at der udstedes påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov
om museer mv. §26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum
står, som Kulturstyrelsens repræsentant, til rådighed for en vurdering af kommende
anlægsarbejder med henblik på at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdets begyndelse. En arkæologisk forundersøgelse vil
kraftigt reducere risikoen for en uplanlagt, midlertidig standsning af arbejdet.
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