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Sammanfattning 

Denna rapport presenterar resultaten av den översyn av regleringen avseende de kyrkliga 

kulturminnena och dess tillämpning som Riksantikvarieämbetet utfört inom ramarna för 

regeringsuppdrag Ku2013/1343/KA.  Rapporten presenterar också de förslag till 

regeländringar som Riksantikvarieämbetet ser behov av utifrån den genomförda översynen.  

 

Utgångspunkten för översynen är att lagstiftningen ska tillämpas enhetligt över hela landet 

och i enlighet med lagstiftarens intentioner. Syftet är att identifiera områden där det råder 

diskrepans mellan den faktiska tillämpningen och det önskvärda tillståndet och där så är 

fallet förklara vad denna diskrepans beror på. I översynen beaktas och analyseras även de 

synpunkter som inkom till Regeringskansliet med anledning av remitteringen av 

Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbetet i en ny tid (SOU 2012:37). 

 

Utöver de förslag till regeländringar som föreslås så finns ett antal rekommendationer inför 

det fortsatta arbetet för ett främjande av en enhetlig och rättssäker tillämpning av 4kap. KML 

och bevarandet av de kyrkliga kulturminnena.  

Slutsatser 

Översynen av tillämpningen av reglerna rörande de kyrkliga kulturminnena visar på att 

tillämpningen, såväl tillståndsprövning som tillsyn, skiljer sig åt mellan länsstyrelserna. 

Orsakerna till detta är flera. I några fall rör det sig om att länsstyrelserna tolkar omfattningen 

av tillsynsansvaret olika, i andra beror det på brist av resurser eller kompetens. I det följande 

sammanfattas kartläggningens resultat tematiskt utifrån tillämpningsområde. 

 

I sin tillsyn tillämpar länsstyrelserna ett enhetligt tillsynsbegrepp i överensstämmelse med 

regeringens skrivelse 2009/10:79. Tillsynen, såväl den händelsestyrda som den 

egeninitierade, är mycket begränsad till följd av begränsade resurser på länsstyrelserna.  

Kartläggningen visar även på att det råder viss oklarhet i vilka objekt som omfattas av 

länsstyrelsernas tillsynsansvar. Orsakerna till detta är en otydlig begreppsapparat i 

lagstiftningen, okunskap om motiveringarna i proposition samt att praxis sedan lång tid inte 

varit i överensstämmelse med lagens formulering. 

 

En viss diskrepans förekommer i länsstyrelserna tillämpning av 4 kap. KML i samband med 

tillståndsprövning. Denna diskrepans rör framförallt gränsdragningen mellan vilka åtgärder 

som är tillståndspliktiga och vilka som är att betrakta som sedvanligt underhåll. Merparten av 
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de tillståndsbeslut som fattas är förenade med villkor. Det förekommer att dessa villkor går 

utöver det som lagen föreskriver att länsstyrelserna kan ställa villkor om, det vill säga hur 

åtgärden ska utföras och vilken dokumentation som krävs. Kartläggningen visar på att 

länsstyrelserna i många fall fattar beslut på undermåliga handlingar och att de inte efterlever 

de krav på handlingar som ställs i 9 § KRFS 2012:2. Riksantikvarieämbetet får inte kopia av 

samtliga beslut som länsstyrelserna fattar utifrån 4 kap. KML. 

 

Majoriteteten av alla tillståndsbeslut är förenade med villkor om dokumentation. 

Länsstyrelserna följer inte alltid bestämmelserna i 10 § KRFS 2012:2 genom att de inte i 

villkoren preciserar vilka dokument som ska tas fram och inte heller vad dessa ska 

innehålla. Orsaken till detta är dels resursbrist, dels kunskaps- och kompetensbrist hos 

länsstyrelsernas handläggare. Såväl länsstyrelsen som Riksantikvarieämbetet har bristande 

system för att följa upp huruvida dokumentationen inkommer till respektive myndighet i 

överensstämmelse med beslut och föreskrifter.  

 

Bestämmelserna om ingripande för att åstadkomma rättelse används mycket sällan. En 

orsaktill detta är att länsstyrelserna anser att de inte har möjlighet att förena beslut enligt 

4kap. 17 § med villkor.  

 

Mycket få beslut enligt 4kap. KML överklagas. En anledning till detta är att länsstyrelserna 

fattar få avslagsbeslut vilket innebär att grund för överklagande sällan föreligger. 

Riksantikvarieämbetet har enligt 1 kap. 2 § KML rätt att överklaga beslut av domstol eller 

annan myndighet. Denna rättighet har endast nyttjats vid två tillfällen de senaste fem åren. 

En förutsättning för att Riksantikvarieämbetet ska kunna överklaga beslut av domstol är att 

myndigheten fått kännedom om beslutet vilket inte alltid sker.  

 

Kartläggningen liksom de synpunkter som inkom på Kulturmiljöutredningens betänkande 

visar på att det finns en rad begrepp och regler i den nuvarande lagstiftningen som upplevs 

som otydliga. Några av dessa är kulturhistoriskt värde, kyrkotomt, begravningsplats, 

väsentlig ändring och beredskapsförberedelser.  Riksantikvarieämbetet gör bedömningen att 

en del av dessa kräver förtydligande i lag, föreskrift eller förordning medan andra kräver 

andra typer av åtgärder såsom exempelvis allmänna råd/vägledning, metodutveckling och 

dialog.  

 

Kartläggningen visar också på att det i de nuvarande bestämmelserna finns behov av att 

ensa reglerna för olika grupper av ägare och förvaltare för de kyrkliga kulturminnena. Det 

faktum att det inte bara är Svenska kyrkan som äger kyrkliga kulturminnen innebär att en del 

bestämmelser i nuvarande lagstiftning inte är i linje med likhetsprincipen i 1 kap. 9 § 
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regeringsformen. Sådana bestämmelser är bland annat de som rör borgerliga kommuners 

skyldigheter avseende kulturhistoriskt värdefulla föremål (15 §), beredskapsförberedelser 

(15 a §), rätt till ersättning (16 §) och ingripande för att åstadkomma rättelse (17 §). 

 

De synpunkter som inkom på Kulturmiljöutredningens betänkande är av mycket olika 

karaktär. En sak de flesta av dem har gemensamt är att de rör områden som inte regeleras i 

nuvarande lagstiftning rörande de kyrkliga kulturminnena. För att hantera situationen av att 

alltfler kyrkobyggnader säljs till annan ägare än Svenska kyrkan har önskemål om och 

behov av att reglera denna fråga i lag framförts. Utifrån att ha analyserat ett antal olika 

handlingsalternativ ser inte Riksantikvarieämbetet några särskilda skäl för att föreslå 

alternativa skyddsformer för dessa försålda kyrkobyggnader då en försäljning i sig inte 

påverkar de kulturhistoriska värdena negativt. Däremot finns det ett behov av att införa en 

regel om anmälan om ägarbyte för att skapa goda förutsättningar för länsstyrelserna att 

utöva sin tillsyn. Frågorna om lagreglering av kyrkobyggnader som sålts har sin grund i den 

tilltagande trenden med kyrkligt övertaliga kyrkobyggnader varför Riksantikvarieämbetet 

har valt att belysa denna fråga ur såväl ett historiskt och nutida som ett nationellt och 

internationellt perspektiv inom ramarna för detta uppdrag. Någon förändring av lagstiftningen 

föreslås dock inte i frågan. 

 

Andra synpunkter som kom in på Kulturmiljöutredningens betänkande var skyddet av det 

immateriella kulturarvet och tredje parts påverkan på kulturhistoriska värden. 

Riksantikvarieämbetet är av den uppfattningen att dessa immateriella värden bäst bevaras 

och utvecklas i samklang med de lagskyddade kyrkliga kulturminnena. För att göra detta 

möjligt har länsstyrelserna i uppdrag att i sin granskning av tillståndsansökningar om 

ändringar av en kyrkobyggnad väga in att denna ska kunna fylla en praktisk funktion som 

rum för församlingens gudstjänster. Den andra frågan om tredje parts påverkan regleras i 

annan lagstiftning än KML. 

 

Slutligen visar översynen att det finns ett par faktorer som är viktiga förutsättningar för att 

syftet med 4 kap. KML uppnås inom ramarna för en rättssäker tillämpning. Dessa faktorer är 

erforderliga resurser och tillgång till kunskap och kompetens. Samtliga länsstyrelser som 

Riksantikvarieämbetet har varit i kontakt med inom ramarna för översynen har påtalat att de 

lider brist på resurser och att de inom vissa sakområden saknar dels egen kunskap och 

kompetens, dels tillgång till remissinsanser med denna kunskap.  
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Förslag och rekommendationer  

Utifrån resultaten av översynen föreslår Riksantikvarieämbetet en rad justeringar och tillägg 

till nuvarande reglering. Utöver dessa förslag lämnar Riksantikvarieämbetet 

rekommendationer till andra åtgärder för att främja tillämpningen av 4 kap. KML och 

bevarandet av de kyrkliga kulturminnena. 

 

De förslag till förändringar i lag, förordning och föreskrifter som Riksantikvarieämbetet 

lämnar är i korthet följande. 

 

• Begreppen kyrkobyggnad och kyrkotomt  förtydligas i lag. 

• Ny definition av begravningsplats som innebär att endast de begravningsplatser 

som är att betrakta som allmänna omfattas. 

• Länsstyrelsen ges rätt att få tillträde till kyrkliga kulturminnen samt att där vidta de 

åtgärder och undersökningar som behövs för lagens tillämpning. Jmf 3 kap. 9 § 

KML. 

• Bestämmelser om böter införs. Jmf 3 kap. 18 § KML. 

• Bestämmelserna i 4 kap. 15 § KML kompletteras med skrivning om att de 

borgerliga kommuner minst var sjätte år ska kontrollera att alla föremål i 

förteckningen finns kvar. Förteckningen ska därefter tillställas länsstyrelsen.  

• Bestämmelserna i 4 kap. 15 a§ KML utökas till att omfatta samtliga ägare. 

Bestämmelserna ska gälla såväl höjd beredskap som fredstida krissituationer. 

• Riksantikvarieämbetet ska föra en förteckning över de kyrkobyggnader, 

kyrkotomter och begravningsplatser som avses i 4 kap. 3, 4, 13 och 14 §§ KML.  

• Kulturmiljöförordningens exemplifiering av kyrkliga inventarier tas bort och ersätts 

med förtydligande i de fall där det behövs i KRFS 2012:2. 

• KRFS 2012:2 kompletteras med bestämmelser om antikvarisk medverkan. 

• Bestämmelserna i 10 § KRFS 2012:2 revideras i det avseendet att skrivningen om 

kopia till Riksantikvarieämbetet och berört museum tas bort. 

 

Översynen av regleringen av de kyrkliga kulturminnena visar även på en rad problem som 

påverkar tillämpningen av lagstiftningen och bevarandet av de kyrkliga kulturminnena men 

som inte regleras av lagstiftningen. Riksantikvarieämbetet lämnar rekommendationer för 

frågornas fortsatta hantering. 
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De rekommendationer Riksantikvarieämbetet lämnar innebär i korthet: 

 

• Riksantikvarieämbetet bedömer att resursbrist hos länsstyrelserna är den enskilt 

största faktorn bakom den begränsade tillsyn som i dagsläget utövas. För att stärka 

länsstyrelsernas resurser bör alternativa finansieringsformer genom till exempel 

tillsynsavgifter utredas vidare. Tillsynsavgifter är något som förordas av regeringen 

i deras skrivelse 2009/1079 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn.  

• Samverkan mellan länsstyrelserna i frågor rörande de kyrkliga kulturminnena skulle 

kunna utvecklas för att åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande och en 

kompetensförstärkning inom länsstyrelseorganisationen. 

• Riksantikvarieämbetet bör ta fram en plan för hur kunskap och kompetens om de 

kyrkliga kulturminnena kan vidmakthållas och utvecklas inom 

Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, liksom inom länsmuseerna. 

• Frågan rörande kyrklig övertalighet bör utredas av en oberoende part inom en snar 

framtid. Utredningen bör omfatta frågor om lagskydd, processer för att förklara en 

kyrkobyggnad övertalig och ekonomiska förutsättningar för ett fortsatt bevarande. 
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Inledning 

Beskrivning och utgångspunkter för uppdraget 

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av regleringen 

avseende de kyrkliga kulturminnena och dess tillämpning samt vid behov föreslå 

förändringar i regleringen.1  

 

Inom ramarna för uppdraget ska Riksantikvarieämbetet bland annat beakta och analysera 

de synpunkter som inkom till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) med anledning av 

remitteringen av Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 

2012:37). De synpunkter som framkom gällde bland annat skyddet av de kyrkobyggnader 

som säljs till annan ägare än Svenska kyrkan, tidsgränsen 1939 och det generella skyddet 

för kyrkobyggnader och begravningsplatser anlagda före detta årtal, tredje parts påverkan 

på kulturhistoriska värden, skydd av det immateriella kulturarvet samt en rad otydligheter i 

den nuvarande lagens begreppsapparat. Merparten av dessa synpunkter rör förhållanden 

som den nuvarande lagstiftningen inte reglerar och flera har sina utgångspunkter i de 

samhällsförändringar som beskrivs nedan.  

 

Frågan om kyrklig övertalighet har vid flera tillfällen de senaste åren varit uppe till debatt i 

olika forum. Kyrklig övertalighet ligger också bakom några av de andra frågor, exempelvis 

försäljning av kyrkobyggnader, som tas upp i remissyttrandena över Kulturmiljöutredningens 

betänkande. Riksantikvarieämbetet har inom ramarna för detta uppdrag belyst frågan ur 

såväl ett historiskt och nutida som ett nationellt och internationellt perspektiv. Denna 

beskrivning kan ligga till grund för framtida ställningstagande kring de övertaliga 

kyrkobyggnaderna.  

 

Det har gått 25 år sedan kulturmiljölagen (1988:950) (KML) infördes och regleringarna i 4 

kapitlet formulerades. Regleringarna utgår från den situation som rådde i mitten av 1980-

talet då Svenska kyrkan fortfarande var statskyrka och cirka 90 % av befolkningen var 

medlemmar i Svenska kyrkan. Idag ser situationen helt annorlunda ut. År 2000 ändrades 

relationen mellan staten och Svenska kyrkan som därmed blev ett fristående trossamfund 

jämställt med andra samfund. År 2012 hade medlemstalen i Svenska kyrkan sjunkit till cirka 

67,5 % av befolkningen vilket motsvarar närmare 6,5 miljoner medlemmar. Svenska kyrkan 

skriver i rapporten Ett rum öppet för alla att de senaste decennierna har Sveriges sociala, 

                                                           
1 KU2013/1343/KA 
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kulturella och religiösa karta förändrats dramatiskt vilket påverkar Svenska kyrkans arbete 

med de kyrkliga kulturminnena. Rapporten beskriver ett land, och ett samfund, som dras isär 

mellan glesbygd och tätort där förutsättningarna att uppfylla de regleringar som anges i 4 

kap. KML  och överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan i frågor som rör de 

kulturhistoriska värdena inom kyrkan ser mycket olika ut över landet. Detta tar sig bland 

annat uttryck i underutnyttjade och/eller kallställda kyrkor, eftersatt underhåll och i enstaka 

fall försäljning men också ett intensifierat bruk, ibland i form av sambruk eller differentierat 

bruk, med efterföljande krav på förändringar.  Utöver de samhälleliga förändringarna som 

skett sedan KML:s införande så har tillämpningen av 4 kap. KML överförts från 

Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna.2 En förändring som påverkat såväl roller och 

ansvar som själva tillämpningen av lagen då denna idag utövas av 21 fristående 

myndigheter runtom i landet jämfört med tidigare förhållanden.  

 

Trots de förändringar som Svenska kyrkan beskriver är allmänhetens syn på det kyrkliga 

kulturarvet som en del av det offentliga rummet i stort sett oförändrad sedan 

relationsförändringen.3 Detta torde kunna tolkas som att det fortfarande finns ett starkt 

incitament för ett fortsatt starkt lagskydd avseende de kyrkliga kulturminnena. Vilket också 

är den bedömning som regeringen gör i skrivelse 2013/14:152. Regeringen skriver där att 

”Staten bör även fortsättningsvis, tillsammans med Svenska kyrkan, ta ett ansvar för att det 

kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Villkoren för den kyrkoantikvariska 

ersättningen bör präglas av långsiktighet och förutsägbarhet.”:4 Systemet med den 

kyrkoantikvariska ersättningen har sin utgångspunkt i de förfogandeinskränkningar och 

fördyringar i samband med vård och underhåll som bestämmelserna i 4 kap. KML innebär 

för Svenska kyrkan.  

Syfte 

Uppdraget har tre huvudsyften. Det första är att kartlägga hur tillämpningen av det 

nuvarande regelverket rörande de kyrkliga kulturminnena ser ut och vilka eventuella brister 

som finns i denna.  

 

                                                           
2 Prop. 1994/95:208 
3 Platser och byggnader, 3, Kyrkbussen 2014, Investigo, Svenska kyrkan, Jonas Bromander; 
Bäckström Anders och Bromander Jonas, Kyrkobyggnaden och det offentliga rummet: en 

undersökning av kyrkobyggnadens roll i det svenska samhället, 1995; Den folkliga 

inställningen till kyrkobyggnader, Jonas Bromander, Statistisk undersökning, Svenska 
kyrkan, 2014. 
4 Regeringens skrivelse 2013/14:152, s. 24.  
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Det andra syftet med uppdraget är att analysera de synpunkter som inkom på 

Kulturmiljöutredningens betänkande. De flesta av dessa synpunkter rör områden som inte 

regleras av den nuvarande lagstiftningen, exempelvis situationen då en kyrka säljs eller 

tredje parts påverkan på kyrkliga kulturminnen.  Många av de synpunkter som inkom på 

Kulturmiljöutredningens betänkande har sin utgångspunkt i frågan om kyrklig övertalighet. 

Denna fråga har varit föremål för utredning vid flera tillfällen sedan 1980-talet men aldrig 

resulterat i några konkreta åtgärder. Riksantikvarieämbetet har valt att inom ramarna för 

detta uppdrag göra en ny utredning i frågan för att identifiera eventuella behov av 

lagregleringer av förhållanden rörande kyrklig övertalighet.  

 

Det tredje syftet är att föreslå förändringar i lagsstiftningen rörande de kyrkliga 

kulturminnena. Dessa förslag ska grunda sig på resultaten av kartläggningen av 

tillämpningen av 4 kap. KML samt analysen av de på Kulturmiljöutredningens betänkande 

inkomna synpunkterna.  

Metod och genomförande 

För att kartlägga hur länsstyrelsernas tillämpning av det nuvarande regelverket sker har 

Riksantikvarieämbetets metod för överinseende enligt 1 kap. 2 § KML använts. Metoden 

innebär att eventuella systemfel och brister i tillämpning och tillsyn utifrån gällande rätt och 

offentligrättsliga principer belyses genom att besvara frågorna: 

 

• Hur borde det se ut? (önskvärt tillstånd utifrån gällande rätt), 

• Hur ser det ut? (genom uppföljning och kartläggning ta reda på hur det faktiskt ser 

ut),  

• Varför ser det ut så? (analysera och belägga de skillnader som finns mellan 

önskvärt och faktiskt tillstånd). 

 

I arbetet med att beskriva hur tillämpningen faktisk ser ut har huvuddelen av paragraferna i 4 

kap. KML processkartlagts avseende händelser, aktörer och kritiska punkter. Kritiska 

punkter är steg i processkedjan där brister kan få negativa konsekvenser för måluppfyllelsen 

av 4 kap. KML. De kritiska punkterna har identifierats i en riskanalys där sannolikhet och 

konsekvens har bedömts. De punkterna som bedömts som mest kritiska är: 

 

• kvaliteten på ansökningarna 

• länsstyrelsernas beslut 

• beslutskopior till Riksantikvarieämbetet 

• länsstyrelsernas tillsyn, samt 
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• kopior av domar till Riksantikvarieämbetet. 

 

I kartläggningen av de tre första punkterna ovan har länsstyrelsernas beslut enligt 4 kap. 

KML för år 2013 legat till grund. Ett mindre urval av de totalt 1744 besluten som inkommit till 

Riksantikvarieämbetet har detaljkartlagts. Urvalet bygger på ett flerstegsurval där en 

tredjedel av länsstyrelserna valdes ut att ingå genom ett stratifierat urval grundat på följande 

parametrar: 

 

• antal beslut enligt 3, 9 och 13 §§ KML (kombinationsbeslut mellan två eller flera 

paragrafer borträknade), 

• antal handläggare av ärenden enligt 4 kap. KML under år 2013, 

• antal kyrkobyggnader inom länet, samt 

• geografisk belägenhet utifrån länsstyrelsernas länsgruppsindelning.  

 

De sju länsstyrelser som kom att ingå i kartläggningen är Uppsala, Västmanland, 

Västerbotten, Västernorrland, Kalmar, Södermanland och Västra Götaland. Länsstyrelsen i 

Stockholm har delvis ingått i undersökningen som försökslän för djupintervjuernas mall.  

 

Det slumpmässiga urvalet av fem, tio respektive femton beslut beroende på det totala 

antalet beslut i respektive län skedde med hjälp av en webbaserad slumptalsgenerator5. 

 

Utöver granskning av länsstyrelsernas beslut enligt ovan bygger kartläggningen på 

djupintervjuer, samtal och dokumentstudier. Djupintervjuer har genomförts med åtta 

länsstyrelser (samma som ovan) enligt en särskild intervjumall.6 Samtal har vidare förts med 

Svenska kyrkan (nationell, regional och lokal nivå), Profi fastigheter (privat fastighetsägare 

till Caroli kyrka i Malmö), Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Stockholms 

kyrkogårdsförvaltning.  

 

I uppdraget ingick också att beakta och analysera de synpunkter som inkom till 

Regeringskansliet (Kulturdepartementet) med anledning av remitteringen av 

Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37).  

De synpunkterna har diskuterats vid två workshopar med deltagare från länsstyrelserna, 

Kyrkokansliet, stift, församlingar/pastorat och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

Resultaten från workshoparna har sedan fördjupats med intervjuer/samtal och 

dokumentstudier.  Riksantikvarieämbetet har delvis parallellt med detta uppdrag bedrivit 

arbete kring frågor rörande kulturhistorisk värdering och urval och det immateriella 
                                                           
5 http://randomnumbergenerator.intemodino.com/se/. 
6 Se bilaga 1. 
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kulturarvet.7 Resultat från dessa arbeten har beaktats och analyserats i relation till de frågor 

som berörs i detta uppdrag. 

Material och källor 

Bestämmelserna i 4 kap. KML avseende de kyrkliga kulturminnena är resultat av en 

sammanläggning av flera olika äldre lagstiftningar vilket än idag präglar dess karaktär. För 

att få förståelse för de olika paragraferna i lagen har det varit angeläget att undersöka 

bakgrunden för de nuvarande bestämmelserna i flera olika källmaterial. Det främsta skriftliga 

källmaterialet har förarbeten, statliga utredningar och betänkande utgjort. Viktiga har också 

de domar av prejudicerande karaktär varit.8 Dessa är dock mycket få när det gäller 4 kap. 

KML.  

 

Stora delar av kartläggningen av tillämpningen av 4 kap. KML grundar sig på uppgifter från 

länsstyrelserna, såväl muntliga som skriftliga. De muntliga uppgifterna har inhämtats främst 

genom intervjuer med handläggare vid åtta länsstyrelser, men även i samband med 

referensgruppsmöten och andra samtal. Muntliga uppgifter har även samlats in från 

Svenska kyrkan och andra berörda aktörer såsom andra ägare/förvaltare av de kyrkliga 

kulturminnena.  

 

Då den här rapporten även behandlar frågor som inte regleras i gällande lagstiftning har det 

varit angeläget att ta hjälp av relevant litteratur och aktuell forskning inom området för att få 

en allsidig belysning av frågorna och de konsekvenser som dessa kan få för de kyrkliga 

kulturminnenas bevarande.  

Disposition  

Rapporten inleds med en sammanfattning av översynens resultat och förslag till förändringar 

i lagstiftningen. Därefter är rapporten, vid sidan av en inledning, uppdelad i tre delar.  
                                                           
7 Plattform Kulturhistorisk värdering och urval – Grundläggande förhållningssätt för arbete 

med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. 2014. 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm. http://www.raa.se/varderingochurval samt Levande 

traditioner. Slutrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det 

immateriella kulturarvet i Sverige. 2014.  Institutet för folkminne och språk.  
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.3540d5a5143fb94a0d1466f/13981510
26415/Levande-traditioner-Unseco-slutrapport-Isof-februari-2014.pdf  
8 RÅ 2004 ref 125; RÅ 2005 ref 55; RÅ 2007 ref 75 
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Del I redogör för resultaten av den översyn av tillämpningen av 4 kap. KML som utförts 

enligt Riksantikvarieämbetets metod för överinseende. Resultatredovisningen följs av 

Riksantikvarieämbetets bedömning och förslag till åtgärder för att förtydliga lagstiftningen. 

 

Del II redogör för och analyserar de synpunkter som inkom med anledning av remitteringen 

av Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37). I del II 

finns även en fördjupning kring frågan om övertalighet.  

 

I del III presenteras de förslag till lagändringar som Riksantikvarieämbetet avser att remittera 

under våren 2015. Förslagen grundar sig på de resultat och resonemang som presenterats i 

del I och II. 
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Del I: Översyn av tillämpningen 

av 4 kap. KML  

Enligt regeringens beslut 9  ska Riksantikvarieämbetet göra en översyn av regleringen 

avseende de kyrkliga kulturminnena och dess tillämpning samt vid behov föreslå 

förändringar i regleringen. Bakgrunden till uppdraget är att det i flera remissyttranden på 

Kulturmiljöutredningens betänkande påtalas att det finns oklarheter och problem i 

regleringen av de kyrkliga kulturminnena som inte hanterats inom ramarna för 

Kulturmiljöutredningen.  

 

I del I presenteras den kartläggning av länsstyrelsernas tillämpning av 4 kap. KML som 

Riksantikvarieämbetet låtit utföra under 2014. Kartläggningens resultat presenteras 

tematiskt varefter en analys av resultaten och den eventuella risk som dessa innebär för 

bevarandet av de kyrkliga kulturminnena följer. Denna analys ligger till grund för de förslag 

till lagändringar som läggs fram i del III. Hela kartläggningen, paragraf för paragraf, återfinns 

i bilaga 2.  

 

Del I inleds med en presentation av den nuvarande lagstiftningen rörande de kyrkliga 

kulturminnena, dess bakgrund och syfte samt de roller och ansvar som åligger de av 

lagstiftningen berörda parterna. Presentationen avser att ge en förståelse för hur den 

nuvarande lagstiftningen vuxit fram och vilka omvärldsfaktorer som legat till grund för 

tidigare lagförändringar. 

 

  

                                                           
9 Ku2013/1343/KA 
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Bakgrund och syfte med den nuvarande 

lagstiftningen  

Merparten av Sveriges kyrkor omfattas av skydd enligt 4 kap. KML. Förutom 

kyrkobyggnader omfattar 4 kap. KML även kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 

begravningsplatser.  

 

De kyrkor som ägdes av Svenska kyrkan i samband med relationsförändringen med staten, 

år 2000, omfattas idag av 4 kap. KML. Denna omständighet är avhängig av att kyrkorna 

historiskt har betraktats som offentliga byggnader där staten har haft stor insyn över den 

kyrkliga utvecklingen, såväl byggnadsmässigt, kyrkopolitiskt som ekonomiskt.10 Kyrkor 

uppförda efter 2000, då Svenska kyrkan blev ett enskilt samfund och inte längre en 

statskyrka, omfattas emellertid inte av bestämmelserna i 4 kap. KML. I de fall ett lagskydd 

anses motiverat för denna kategori kyrkor, liksom för andra byggnader, kan länsstyrelsen 

besluta om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap. KML. 

 

Lagskyddet för kyrkor kan föras tillbaka till landets medeltida lanskapslagar, men det är först 

under 1600-talet som de antikvariska frågorna, om skyddet av fornlämningar och äldre 

byggnader, blir föremål för mer ingående diskussioner och reglering. År 1630 utfärdades ett 

Memorial om Allehanda Gamble Monumenter och Saker och år 1666 kom även den mer 

omfattande Placat och Påbudh om Gamble Monumenter och Antiqviteter, vilka utgör 

grunden för lagstiftningen på området.  

 

Diskussionerna om en mer reglerad monumentvård fördes som mest intensivt decennierna 

runt sekelskiftet 1900. De så kallade stilrestaureringarna av landets församlings- och 

domkyrkor, samt slott och andra profana byggnadsminnen, hade framkallat en massiv kritik 

av då rådande skyddslagstiftning. Ur denna kritik växte en tydlig insikt om behovet av en 

mer reglerad byggnadsvårdslagstiftning. Flera utredningar gjordes därför under tidigt 1900-

tal vilka kom att ligga till grund för 1920 års kungörelse med föreskrifter rörande det 

offentliga byggnadsväsendet som lade fast riktlinjerna för den statliga 

byggnadsminnesvården. Kungörelsen föreskrev bland annat att nybyggnad av kyrka, 

utvidgning av kyrkogård eller ändring av kyrkobyggnad var tillståndspliktigt.  

 

Kungörelsen från 1920 gällde fram till och med att KML trädde ikraft 1988. En viktig skillnad i 

den nya lagen gentemot äldre lagstiftning gällande kyrkorna är att den statliga tillsynen är 

begränsad till kulturhistoriska intressen och inte längre till tekniska eller 
                                                           
10 Prop. 1998/99:38, s. 134 f.  
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konstruktionsmässiga frågor. I praktiken innebär det att nybyggnad/nyanläggning av 

kyrkobyggnad, kyrkotomt och begravningsplats inte tillståndsprövas av någon statlig instans.  

 

Justeringar i 4 kap. KML har skett vid tre tillfällen sedan lagens införande.  

 

• 1995 då tillsynen av de kyrkliga kulturminnena överfördes till länsstyrelserna.  

• 2000 då relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan trädde i kraft och 

reglerna om den kyrkoantikvariska ersättningen tillkom. 

• 2014 då beslutanderätten avseende yngre kyrkobyggnader och begravningsplatser 

överfördes från Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna.  

 

Syftet med de generella skyddsbestämmelserna i 4 kap. KML är i korthet att de kyrkliga 

kulturminnena ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas. 

Förvaltningen ska präglas av respekt för egendomens och miljöernas särskilda karaktär och 

antikvariska krav ska beaktas.11 

Roller och ansvar 

Alla har enligt 1 kap. 1 § KML ett ansvar för kulturmiljön. Såväl enskilda som myndigheter 

ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön Den som planerar eller utför ett arbete ska 

se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. 

 

I 4 kap. KML med tillhörande förordning och föreskrifter12 regleras de roller och ansvar som 

ägare/förvaltare, Svenska kyrkan (stift och Kyrkokansli), länsstyrelser och 

Riksantikvarieämbetet har gällande de kyrkliga kulturminnena.  

Ägande och förvaltning 

Genom sina församlingar/pastorat äger och förvaltar Svenska kyrkan huvuddelen av de 

kyrkliga kulturminnen som 4 kap. KML reglerar. Andra ägare kan även förekomma då det 

gäller kyrkobyggnader som sålts efter den 1 januari 2000, för kyrkliga inventarier och för 

begravningsplatser. 

 

Ägaren av ett kyrkligt kulturminne har enligt 4 kap. KML ett ansvar bland annat då det gäller 

vård och underhåll, att hålla förteckning över och förvara och vårda kyrkliga inventarier väl, 

samt att söka tillstånd för väsentliga ändringar och vissa andra typer av åtgärder. 

                                                           
11 Prop. 1998/99:38, s. 135. 
12 Kulturmiljöförordning (1988:1188), KRFS 2012:2 och 2013:4. 
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Riksantikvarieämbetet har i föreskrifter för de kyrkliga kulturminnena (KRFS 2012:2) 

föreskrivit att ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser har ett ansvar 

att se till att en vård- och underhållsplan finns för dessa objekt. Planen ska redovisa hur 

objekten ska vårdas och underhållas för att deras kulturhistoriska värde inte ska minskas 

och deras utseende och karaktär inte förvanskas. 

 

I prop. 1998/99:38 påtalas att de två personer som har ansvar för att föra förteckning enligt 4 

kap. 7 § KML har ett personligt ansvar att förteckningen förs och att inventarierna förvaras 

och vårdas väl.13 

Kontroll av inventarieförteckningar och fördelning av 

kyrkoantikvarisk ersättning 

Stiften har ett utpekat ansvar enligt 4 kap. 8 § KML att vart sjätte år kontrollera att alla 

föremål i församlingarnas inventarieförteckningar finns kvar. Stiften ska även utföra sådan 

kontroll vid byte av någon av de personer som utsetts att ansvara för att föra förteckningen.  

 

Svenska kyrkan på nationell nivå beslutar om fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning 

mellan stiften, medan stiften fattar beslut om fördelning till konkreta vård- och 

underhållsprojekt. 

Tillämpningen av 4 kap. KML 

Länsstyrelsen har enligt 1 kap. 2 § KML ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet. De 

har därmed ansvar för tillståndsgivning enligt 4 kap. KML och tillsyn över de kyrkliga 

kulturminnena inom respektive län. Utöver tillstånds- och tillsynsansvar för de kyrkliga 

kulturminnena ska de också enligt 4 kap. KML ges möjlighet att yttra sig över fördelning av 

kyrkoantikvarisk ersättning inom respektive län.  

 

Inom ramarna för sitt ansvar för kulturmiljöarbetet i länet ska länsstyrelsen samverka med 

kulturmiljövårdande organ inom länet, särskilt länsmuseerna och motsvarande museer.14 

 

Riksantikvarieämbetet har i föreskrifter för de kyrkliga kulturminnena (KRFS 2012:2) 

föreskrivit att varje länsstyrelse ska föra en förteckning över de i länet belägna 

                                                           
13 Prop. 1998/99:38, s. 157. 
14 2 § kulturmiljöförordningen (1988:1188). 
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kyrkobyggnaderna, kyrkotomterna och begravningsplatserna som omfattas av 4 kap. KML:s  

tillståndsplikt.  

 

Länsstyrelsen ska snarast efter att ett beslut fattats enligt KML skicka en kopia av beslutet 

till Riksantikvarieämbetet. Syftet med regeln är att Riksantikvarieämbetet ska kunna utnyttja 

sin överklaganderätt. Riksantikvarieämbetet har möjlighet att överklaga beslut av domstol 

eller annan myndighet. Riksantikvarieämbetets överklagande ska ha inkommit senast tre 

veckor från det att beslutet fattades.  

 

Riksantikvarieämbetet har enligt 1 kap. 2 § KML överinseende över kulturmiljöarbetet i 

landet. Överinseenderollen har av Riksantikvarieämbetet tolkats som att myndigheten 

självständigt ska granska hur länsstyrelserna hanterar, bedömer och prövar 

bestämmelserna i kulturminneslagen med tillhörande förordning och föreskrifter samt utövar 

tillsyn enligt KML.15 

Samråd 

Länsstyrelsen ska inom ramarna för sitt ansvar för kulturmiljöarbetet i länet samverka med 

kulturmiljövårdande organ inom länet, särskilt länsmuseerna och motsvarande museer.16 

 

Enligt 18 § kulturmiljöförordningen (1988:1188) ska Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen 

samråda med stiftet om det behövs. I prop. 1987/88:104 framhålls som viktigt att ett kyrkligt 

organ får tillfälle att anlägga teologiska och liturgiska brukarsynpunkter på kyrkorummets 

utformning såväl vid bedömning av byggnadsärenden som i frågor som rör de kyrkliga 

inventarierna.  

  

                                                           
15 Överinseende. Resultat av 2012 års arbete med överinseendearbetet. 
Riksantikvarieämbetet 2013.  
16 2 § kulturmiljöförordningen (1988:1188). 
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Kartläggning av tillämpningen av 1 kap. 1 § 

samt 4 kap. KML 

Kartläggningen beskriver och analyserar tillämpningen av bestämmelserna i 4 kap. KML 

samt hur länsstyrelserna utövar tillsyn över de kyrkliga kulturminnena i förhållande till 

gällande rätt. Hela kartläggningen, paragraf för paragraf, återfinns i bilaga 2. 

 

Kartläggningen har utförts med stöd av Riksantikvarieämbetets metod för överinseende 

enligt 1 kap. 2 § KML. 

 

Kartläggningen bygger på intervjuer med åtta länsstyrelser, samtal med företrädare för 

Svenska kyrkan på nationell, regional och lokal nivå samt andra berörda aktörer samt 

granskning av länsstyrelsebeslut och andra relevanta dokument.  

De resultat som kartläggningen paragraf för paragraf har kommit fram till presenteras 

tematiskt. Dessa teman är: 

 

• Länsstyrelsernas tillsyn  

• Tillståndsansökningar och beslut 

• Dokumentation 

• Begäran om rättelse 

• Överklagande 

• Otydliga begrepp och regler samt gränsdragning mot annan lagstiftning 

• Roller och ansvar 

• Resurser 

• Kompetens  

 

De fem första temana som berör tillämpningen av 4 kap. KML presenteras utifrån 

överinseendemetoden, det vill säga att den utgår från de tre frågorna Hur borde det se ut, 

Hur ser det ut? Och Varför ser det ut så? De övriga fyra temana har en delvis annan 

karaktär och handlar huvudsakligen inte om tillämpningen av 4 kap. KML utan snarare om 

de förutsättningar som krävs för att en rättssäker tillämpning av 4 kap. KML ska komma till 

stånd.  

 

Resultatredovisningen för respektive tema avslutas med Riksantikvarieämbetets bedömning 

av de risker för att målet med 4 kap. KML inte ska uppnås och vilka behov av eventuella 

lagändringar som Riksantikvarieämbetet bedömer att det finns inom respektive tema.  
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Länsstyrelsernas tillsyn 

Hur borde det se ut? 

Utifrån lagstiftarens intentioner borde länsstyrelsernas tillsyn över de kyrkliga kulturminnena 

bedrivas så att KML:s krav tillgodoses.17 Länsstyrelsernas tillsyn ska vara ensad över landet 

vilket innebär att tillsynsbegreppet har samma innebörd inom samtliga länsstyrelser. Inom 

ramarna för sitt ansvar för kulturmiljöarbetet i länet ska länsstyrelsen samverka med 

kulturmiljövårdande organ inom länet, särskilt länsmuseerna och motsvarande museer.  

Respektive länsstyrelse ska ha en upprättad förteckning över de kyrkobyggnader, 

kyrkotomter och begravningsplatser som omfattas av tillsynen inom det egna länet. Till stöd 

för tillsynen ska länsstyrelserna även ha tillgång till församlingarnas vård- och 

underhållsplaner för ovanstående objekt samt till församlingarnas förteckningar över 

kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier. 

 

Enligt Riksrevisionens rapport Statens insatser för att bevara de kyrkliga kulturarven ska 

Riksantikvarieämbetet vägleda länsstyrelserna i deras tillsynsarbete och följa upp att denna 

tillsyn sker på ett likartat sätt över landet. Grunden för denna bedömning är den 

sammanhållande roll som Riskantikvarieämbetet tilldelats genom överinseendet.18 

 

Hur ser det ut? 

Intervjuer med länsstyrelserna visar att de tillämpar ett enhetligt tillsynsbegrepp som i hög 

grad överensstämmer med den i regeringens skrivelse 2009/10:79. Tillsynen är i de flesta 

län tämligen begränsad och utgörs huvudsakligen av så kallad händelsestyrd tillsyn. Den 

händelsestyrda tillsynen utgörs framförallt av granskning av villkorad dokumentation och 

jämförelse mellan denna och länsstyrelsen tillståndsbeslut. I de fall som denna granskning 

uppmärksammar brister eller felaktigheter vidtar länsstyrelsen mycket sällan åtgärder enligt 

4 kap. 17 § KML.19  

 

Mycket få länsstyrelser, endast en av de intervjuade länsstyrelserna, samverkar med andra 

kulturmiljövårdande organ i länet inom ramarna för tillsynsansvaret.  

 

Flera länsstyrelser har eller håller på att upprätta förteckningar över de kyrkobyggnader, 

kyrkotomter och begravningsplatser som omfattas av tillsynen. I samband med att dessa 

förteckningar upprättas uppkommer ofta osäkerhet kring vilka objekt som omfattas av 

tillsynen. Länsstyrelserna anser att det är oklart om det endast är de tillståndspliktiga 
                                                           
17 Prop. 1987/88:104, s. 56 f. RiR 2008:2, s. 12. 
18 RiR 2008:2, s. 12f.  
19 Under 2013 fattade länsstyrelserna 2 stycken beslut enligt 4 kap. 17 § KML. 
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objekten eller samtliga objekt tillkomna fram till och med 1 januari 2000 (kyrkobyggnader 

och kyrkotomter) respektive idag (begravningsplatser) som omfattas.  

 

Länsstyrelserna har inte tillgång till samtliga vård- och underhållsplaner för församlingarnas 

kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser. För många objekt, framförallt 

begravningsplatser, finns inte vård- och underhållsplaner upprättade. Mycket få länsstyrelser 

har tillgång till församlingarnas förteckningar över kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga 

inventarier. 

 

Riksantikvarieämbetet har inte väglett länsstyrelserna i fråga om omfattning och inriktning på 

deras tillsyn. Riksantikvarieämbetet har under 2010 följt upp länsstyrelsernas tillsyn 

avseende begreppets definition och vilka tillsynsåtgärder som då utförts.20  

 

Varför ser det ut så? 

Att länsstyrelserna idag tillämpar ett enhetligt tillsynsbegrepp har flera förklaringar som 

bland annat står att finna i de utredningar och uppdrag som skedde kring decennieskiftet 

2010.21 Orsakerna till den relativt begränsade tillsyn, såväl händelsestyrd som egeninitierad, 

som länsstyrelserna bedriver är flera men det otvetydigt vanligaste är otillräckliga resurser.  

 

Denna brist på resurser kan också vara orsaken till att länsstyrelsen inte vidtar några  

åtgärder i de fall som tillsynen uppdagar brister eller felaktigheter. Andra orsaker till denna 

underlåtenhet är att länsstyrelsen anser att ett föreläggande enligt 4 kap. 17 § KML är för 

ingripande.22 En tredje orsak är att länsstyrelsen bedömer att bristen eller felaktigheten inte 

är av avgörande betydelse för bevarande av kulturhistoriska värden eller att ett avbrytande 

av åtgärder eller rättelse inte kan återskapa värden som redan gått förlorade.23 

 

Majoriteten av de länsstyrelser som Riksantikvarieämbetet intervjuat inom ramarna för 

kartläggningen anger att de inte samverkar med de regionala museerna inom ramarna för 

tillsynsuppdraget, eller för den delen inom tillståndsprövningen, på grund av museernas 

dubbla roller som dels kunskapsinstitutioner, dels konsulter på en fri marknad.  

 

                                                           
20 Riksantikvarieämbetet: Kartläggning av länsstyrelsernas tillsyn enligt 

kulturminneslagen. Opublicerat rapportmanus dnr 309-03250-2010. 
21 Exempelvis Länsstyrelsernas tillsyn – dagsläge, möjliga förbättringar, framtidsutsikter; 
Samverkan ger styrka! Redovisning av uppdrag 39 i 2009 års regleringsbrev; Regeringens 
skrivelse 2009/10:79. 
22 Statskontoret, 2012, s. 11. 
23 Uppgift som framkom i flera intervjuer med länsstyrelserna, maj-augusti 2014.  
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Definitionen av kyrkobyggnad i 4 kap. 2 § KML är otydlig i förhållande till länsstyrelsernas 

tillsynsuppgift i så måtto att den ger intryck av att alla kyrkobyggnader uppförda före 1 

januari 2000 omfattas av tillsynen vilket inte har något stöd i förarbetesuttalandena.24  

 

Oklarheterna kring definitionen av begravningsplats i 4 kap. 12 § KML beror på att praxis, så 

långt tillbaka i tiden som innan tillsynen flyttades över från Riksantikvarieämbetet till 

länsstyrelserna, har varit att endast allmänna begravningsplatser enligt begravningslagens 

definition ansetts omfattas av kulturmiljölagens bestämmelser. Att andra begravningsplatser, 

så kallade enskilda begravningsplatser enligt begravningslagen, skulle omfattas av 4 kap. 

KML har av de kulturmiljövårdande myndigheterna ansetts strida mot grundprinciperna i 4 

kap. KML. Grundprinciper som går ut på att endast ”kyrkliga kulturminnen” som utgjort en 

del av Svenska kyrkan eller det allmänna omfattats av bestämmelserna.25  

 

Många vård- och underhållsplaner för framförallt kyrkobyggnader är upprättade innan 

Riksantikvarieämbetets föreskrifter med krav på vård- och underhållsplaner trädde ikraft.26 

Detta innebär att länsstyrelserna inte alltid haft möjlighet att yttra sig över dessa planer och 

att de därför inte heller fått tillgång till dokumenten. Svenska kyrkan prioriterade i många stift 

att upprätta vård- och underhållsplaner för kyrkobyggnaderna vilket innebär att det finns en 

viss eftersläpning när det gäller sådana planer för begravningsplatser.  

 

Det har funnits och finns fortfarande på vissa håll en rädsla för att de kopior av 

församlingarnas förteckningar över kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier som ska 

skickas in till länsstyrelserna skulle kunna komma att användas i brottsligt syfte.27 Detta är 

en av orsakerna till att länsstyrelserna i mycket få fall har fått in sådana kopior. En annan 

orsak är att det ansetts som byråkratiskt och föråldrat att skicka in en kopia av förteckningen 

varje gång den kontrollerats av stiftet. Begreppet kopia har tolkats som en 

fotostatkopia/papperskopia av förteckningen. Såväl Svenska kyrkan som länsstyrelserna 

anser att det finns andra sätt att låta länsstyrelsen ta del av den information som 

förteckningen innehåller.28  

                                                           
24 1987/88:104, s. 56 f.  
25 Uppgift som framkom i flera intervjuer med länsstyrelserna, maj-augusti 2014. 
Riksantikvarieämbetet har inom ramarna för denna kartläggning inte uppmärksammat 
något beslut enligt 4 kap. 13 § KML som berör en enskild begravningsplats enligt 
begravningslagens definition.  
26  11 § KRFS 2012:2. 
27 Länsstyrelserna: Preliminär slutrapport. Nationell tillsynsinsats – kyrkliga inventarier 
daterad 2014-03-18. 
28 Uppgift som framkom bland annat i samband med Riksantikvarieämbetets arbete med 
vägledning och föreskrifter för 4 kap. KML 2011-2012.  
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Tolkningen av vad som ingår i Riksantikvarieämbetets överinseendeuppdrag har skiftat över 

tid och också beroende på vem som gjort tolkningen (olika parter).29 Riksantikvarieämbetet 

har sedan 2012 tolkat överinseendeuppdraget som en självständig granskning av hur 

länsstyrelserna hanterar, bedömer och prövar bestämmelserna i KML med tillhörande 

förordning och föreskrifter samt hur de utövar sin tillsyn enligt samma lag. Inom denna 

tolkning finns inte den tillsynsvägledande rollen med. 

 

Riksantikvarieämbetets bedömning och förslag 

En grundläggande förutsättning för att kunna utöva tillsyn över de kyrkliga kulturminnena är 

att ha kännedom om vilka objekt som omfattas av tillsynen. Denna kunskap ska borga för 

rättssäkerhet för de parter som berörs av bestämmelserna i 4 kap. KML men också att 

allmänhetens intressen avseende de kyrkliga kulturminnena tas tillvara. Om inte denna 

grundläggande förutsättning uppfylls identifierar Riksantikvarieämbetet två potentiella risker. 

Den ena är den att kulturhistoriska värden hos objekt som enligt lagstiftarens intentioner 

omfattas av bestämmelserna i 4 kap. KML går förlorade för att ägare/förvaltare inte har 

kännedom om och/eller efterlever dessa bestämmelser. Den andra risken är att 

länsstyrelsen tillämpar bestämmelserna i 4 kap. KML gentemot objekt som lagstiftaren inte 

haft för avsikt att skydda vilket skapar en rättsosäker ställning för ägare/ förvaltare av dessa 

objekt.  

 

En annan grundläggande förutsättning för tillsynen är att tillsynsmyndigheten ges tillträde till 

objekten. En sådan bestämmelse saknas när det gäller kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser medan en regel om besiktning av kyrkliga inventarier däremot redan 

finns.  

 

Förtydligande av vilka objekt som omfattas av länsstyrelsens tillsyn 

Då det i intervjuer med länsstyrelserna framkommer att det råder oklarhet gällande vilka 

kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som omfattas av 4 kap. 2 och 11 §§ 

KML:s vård- och underhållskrav och därmed länsstyrelsernas tillsyn vore det önskvärt att i 

lagtexten förtydliga lagstiftarens intention enligt skrivelserna i prop. 1987/88:104. Detta 

skulle innebära att endast de kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 

som omfattas av tillståndsplikt enligt 4 kap. 3, 4, 13 och 14 §§ KML omfattas av 

länsstyrelsernas tillsyn vilket varit lagstiftarens intention redan vid lagens införande 

1988.  

 

                                                           
29 Exempelvis RiR 2008, Länsstyrelsen Södermanlands län rapport 2009:9, SOU 2005:80. 
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Tillträde till tillsynsobjekt 

Kartläggningen har inte visat på några problem för länsstyrelserna att få tillträde till de 

kyrkliga kulturminnena i samband med tillsyn. Riksantikvarieämbetet anser dock att en 

bestämmelse som regler detta tillträde bör införas i 4 kap. KML i likhet med 

bestämmelserna i 3 kap. 9 § KML för att ensa bestämmelserna rörande det byggda 

kulturarvet oavsett skyddskategorier eller ägarskap.  

 

Förteckning över tillsynsobjekt 

Enligt 14 § kulturmiljöförordningen ska Riksantikvarieämbetet föra en förteckning över 

byggnadsminnena i landet och länsstyrelserna ska föra motsvarande förteckning för 

respektive län. Sedan 2005 registrerar Riksantikvarieämbetet uppgifter om byggnadsminnen 

i myndighetens bebyggelseregister som är tillgängligt via myndighetens hemsida. KRFS 

2012:2 har en motsvarande regel för länsstyrelserna att föra en förteckning över de i länet 

belägna kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som omfattas av tillståndsplikt 

enligt bestämmelserna i 4 kap. KML. Det har vid flera tillfällen, bland annat i samband med 

remitteringen av KRFS 2012:2 och Kulturmiljöutredningens betänkande, framförts åsikter 

om att motsvarande regel även borde införas avseende Riksantikvarieämbetets ansvar i 

frågan. Riksantikvarieämbetet delar denna åsikt och föreslår att en regel liknande den 

i 14 § kulturmiljöförordningen införs gällande de kyrkliga kulturminnena. 

 

Kopia av Inventarieförteckningar 

Det gemensamma tillsynsprojekt som länsstyrelserna genomförde under 2013 visade att de 

allra flesta församlingar lever upp till lagens krav om att ha upprättat en förteckning över 

kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier även om förteckningen inte alltid tillställts 

länsstyrelsen i kopia.30 Utifrån detta resultat anser inte Riksantikvarieämbetet det vara 

befogat med någon förändring i denna fråga. Ett förtydligande av vad som kan 

omfattas av begreppet kopia bör införas i Riksantikvarieämbetets föreskrifter om de 

kyrkliga kulturminnena. 

 

Samordning av länsstyrelsens tillsyn 

Länsstyrelsernas begränsade egeninitierade tillsyn var föremål för Riksrevisionens kritik 

redan 2008. Riksrevisionen gjorde då bedömningen att den bristande tillsynen kunde få till 

följd att länsstyrelserna missar de kyrkomiljöer som församlingarna valt att inte prioritera och 

att dessa miljöer därmed skulle kunna komma att förfalla. 31 Orsakerna till den begränsade 

                                                           
30 Nationell tillsynsinsats – kyrkliga inventarier. Länsstyrelserna, preliminär slutrapport 
daterad 2014-03-18. 
31 RiR 2008:2, s. 8. 
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egeninitierade tillsynen är med största sannolikhet flera men de flesta länsstyrelser som 

Riksantikvarieämbetet har talat med inom ramarna för denna kartläggning har angett 

bristande resurser som den enskilt största orsaken. Hur länsstyrelserna fördelar sina 

resurser är inte en fråga som Riksantikvarieämbetet råder över och inte heller en fråga som 

regleras av KML. Riksantikvarieämbetet gör bedömningen att frågan är av sådan 

betydelse för måluppfyllelsen av 4 kap. KML att länsstyrelserna rekommenderas att 

se över samordningen i frågor rörande de kyrkliga kulturminnena. 

Tillståndsansökningar och beslut 

Hur borde det se ut? 

För att uppnå lagstiftarens intention ska länsstyrelsen bedriva sin tillståndsprövning i 

enlighet med kraven i KML. Detta innebär att tillståndsprövning ska ske avseende de objekt 

och åtgärder som anges i 4 kap. 3,9 och 13 §§ KML. Tillståndsbeslut får förenas med villkor 

om hur åtgärden ska utföras och vilken dokumentation som behövs. Länsstyrelsen ska 

samråda med stiftet i de ärenden där det behövs. Ansökningshandlingar ska innehålla de 

handlingar som anges i 9 § KRFS 2012:2. Kopior av fattade beslut ska genast skickas till 

Riksantikvarieämbetet.  

 

Hur ser det ut? 

Länsstyrelserna uppfyller i stora drag de intentioner som lagstiftaren haft med 

tillståndsprövningen enligt 4kap. KML. Granskning av länsstyrelsernas beslut visar att det 

råder en hög grad av konsensus kring vilka objekt som omfattas av 4 kap. KML.  Det 

förekommer i enstaka fall att länsstyrelsen fattar beslut om objekt eller åtgärder som inte 

omfattas av tillståndsplikt enligt 4 kap. 3, 9 och 13 §§ eller att de förenar beslut med villkor 

som inte är förenliga med lagen. Länsstyrelserna uppger i intervjuerna att de i mycket få 

ärenden har samrått med stiftet i frågor av liturgisk art. 

 

Riksantikvarieämbetet kan genom de intervjuer och granskningar av beslut som skett inom 

denna kartläggning notera att i det ofta förekommer att länsstyrelserna inte tillämpar 

föreskrifternas bestämmelser om ansökningshandlingarnas innehåll. Denna avvikelse 

varierar dock starkt mellan länsstyrelserna.  

 

Riksantikvarieämbetet får inte kopia av samtliga beslut som länsstyrelsen fattar enligt 4 kap. 

KML. Huvuddelen av de beslutskopior som skickas in till Riksantikvarieämbetet är skickade 

genast eller inom en till tre dagar efter att beslutet fattats. Det finns dock länsstyrelser som 

dröjer med att skicka in kopian i upp till tre veckor efter att beslutet fattats.  
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Varför ser det ut så? 

I de fall det förekommer att länsstyrelserna fattar beslut om åtgärder på andra objekt än de 

som lagstiftaren avsett är enligt Riksantikvarieämbetets bedömning beroende på någon av 

följande orsaker: 

• försumlighet i att undersöka aktuellt objekts skyddsstatus, 

• okunskap om lagstiftningens syften, eller 

• en vilja att styra eller påverka åtgärder på annars oskyddade objekt i direkt 

anknytning till de kyrkliga kulturminnena.  

 

I de fall där orsaken är den sistnämnda spelar ofta möjligheten att finansiera vårdåtgärderna 

med kyrkoantikvarisk ersättning en avgörande betydelse.  

 

Anledningen till att länsstyrelserna ibland förenar beslut med villkor som inte är förenliga 

med lagens bestämmelser uppges huvudsakligen vara brister i ansökningshandlingarna och 

att länsstyrelserna ser behov av att reglera dessa frågor för att uppnå syftet med 4 kap. 

KML. Flera länsstyrelser framför vid intervjuerna att det finns behov av att kunna ställa 

ytterligare villkor än de som lagen idag medger.  

 

De länsstyrelser som inte tillämpar bestämmelserna i 9 § KRFS 2012:2 fullt ut uppger i 

intervjuer att de dels anser att det är en större arbetsbelastning att begära in kompletteringar 

för att uppnå föreskrifternas krav, dels att de anser att föreskrifternas krav är för långtgående 

och att det därmed är orimligt att kräva dessa handlingar innan beslut om tillstånd och 

eventuellt kyrkoantikvarisk ersättning föreligger. De länsstyrelser som tillämpar 

föreskrifternas krav konsekvent uppger i intervjuer att de upplever att arbetsbelastningen 

minskat och handläggningstiden minskat. 

 

Riksantikvarieämbetet gör bedömningen, efter kontakt med enskilda 

länsstyrelsehandläggare, att det finns en viss okunskap kring bestämmelserna i 3 § 

kulturmiljöförordningen vilket är den troliga orsaken till att inte samtliga beslut skickas i kopia 

till Riksantikvarieämbetet. Samma okunskap är troligen orsaken då kopior inte skickas 

omgående utan kommer in först en eller ett par veckor försent. 

 

Riksantikvarieämbetets bedömning och förslag 

Ansökningshandlingar 

En enhetlig tillämpning av KML mellan länsstyrelserna är viktig dels för att säkra den 

enskildes (ägerens/förvaltarens) likabehandling inför lagen, dels för att se till att 

medborgarnas intressen tas tillvara på ett rättssäkert sätt och att de kyrkliga kulturminnenas 
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kulturhistoriska värden värnas. Det får därför anses vara av största vikt för att uppnå målet 

med 4 kap. KML att få till stånd en enhetlig tillämpning utifrån gällande regelverk.  

 

I och med att den kyrkoantikvariska ersättningen finns så anser Riksantikvarieämbetet att 

argument om att det är oskäligt att låta förvaltarna ta fram fullgoda ansökningshandlingar är 

irrelevanta. Kyrkoantikvarisk ersättning kan enligt Svenska kyrkans villkor för ersättningen 

beviljas för ” Inventeringar, utredningar och projekteringar som förbereder, underlättar och 

förbättrar förutsättningarna för vård och underhåll”.32 För de ägare av kyrkliga kulturminnen 

som inte kan ta del av den kyrkoantikvariska ersättningen finns möjlighet att söka 

kulturmiljövårdsbidrag. 

 

I 9 § KRFS 2012:2 förtydligas vad ansökningshandlingar för tillstånd enligt 4 kap. 3 §, 9 § 

första stycket 3 och 13 § KML ska innehålla. I och med att föreskrifterna är bindande 

regler ser Riksantikvarieämbetet inga behov av ytterligare lagändringar i frågan. 

Däremot krävs ytterligare implementering av bestämmelsen hos såväl länsstyrelser 

som ägare/förvaltare. Riksantikvarieämbetet har ett ansvar att arbeta vidare med 

vägledning i denna fråga. 

 

Villkor 

Majoriteten av alla beslut enligt 4 kap. KML förenas med villkor om att arbetena ska följas av 

antikvarisk expertis/medverkande. Detta är ett villkor som tas upp som skäligt redan i prop. 

1987/88: 104. Antikvarisk medverkande arbetar på uppdrag av förvaltaren som också har att 

stå för kostnaden för denna medverkan. Detta innebär att länsstyrelsens möjlighet att 

påverka vem som utses till antikvarisk medverkande är liten och även att ställa specifika 

krav på dennes kompetens. Riksantikvarieämbetet ser ett behov av att förtydliga 

begreppet antikvarisk medverkan i föreskrifter.  

Dokumentation 

Hur borde det se ut? 

Enligt 4 kap. 3, 9 och 13 §§ KML har länsstyrelsen möjlighet att förena beslut om tillstånd 

med villkor om dokumentation. Om länsstyrelsen förenar tillstånd med villkor om 

dokumentation ska villkoren enligt KRFS 2012:2 ange vilka dokument som ska tas fram och 

vad de ska innehålla. Vidare föreskrivs att fastighetsägaren ska inge dokumentationen till 

länsstyrelsen och länsstyrelsen ska i sin tur sända kopia av dokumentationen till 

Riksantikvarieämbetet samt berört museum. 

                                                           
32 Svenska kyrkan: Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning. Antagna av kyrkostyrelsen 2012-
09-24. 
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Hur ser det ut? 

Majoriteten av alla tillståndsbeslut som Riksantikvarieämbetet har granskat inom ramarna 

för denna kartläggning är förenade med villkor om dokumentation. Vem som ska utföra 

dokumentationen preciseras i ungefär hälften av besluten. Det kan vara den antikvarisk 

medverkande, den sökande eller den utförande entreprenören, oftast en konservator. I 

hälften av besluten anges att det är den antikvarisk medverkande, den sökande eller 

entreprenören som ska skicka kopia av dokumentationen till Riksantikvarieämbetet samt 

berört museum. I den andra hälften av besluten står endast att dokumentationen ska 

skickas in till länsstyrelsen. 

 

Ungefär hälften av de sju länsstyrelserna vars beslut Riksantikvarieämbetet har granskat 

inom ramarna för denna kartläggning preciserar i någon form vilka dokument som ska tas 

fram, oftast en rapport, och vad denna ska innehålla. Endast i ett ärende har 

Riksantikvarieämbetet noterat att specifika krav på vad rapporten ska innehålla har 

formulerats. 

 

Riksantikvarieämbetet har ingen uppfattning om i hur stor andel av ärendena som är 

förenade med villkor som dokumentation skickas i kopia till myndigheten. Ett par 

länsstyrelser uppger att de alltid skickar kopia till Riksantikvarieämbetet, medan de som 

överlåtit denna uppgift på antikvarisk medverkande, den sökande eller entreprenören inte 

har någon kännedom om detta sker eller ej. Ungefär en tredjedel av länsstyrelserna som 

ingått i kartläggning uppger att de inte har någon systematisk uppföljning av huruvida 

dokumentationer kommer in till länsstyrelsen eller ej.  

 

Varför ser det ut så? 

Vikten av att dokumentera åtgärder som utförs på de kyrkliga kulturminnena är stor och 

detta råder det stor konsensus om inom kulturmiljövården vilket är den troliga anledningen 

till att en så stor andel av tillståndsbesluten förenas med villkor om dokumentation.33 Vem 

som är mest lämpad att utföra denna dokumentation beror på objektet och åtgärdens 

karaktär varför detta varierar i olika beslut. Tillgången på personer med relevant kompetens 

är också en faktor som styr vem som länsstyrelsen anger ska utföra dokumentationen. De 

länsstyrelser som i villkor anger att det är den antikvarisk medverkande, den sökande eller 

entreprenören som ska skicka in kopia av dokumentationen till Riksantikvarieämbetet samt 

                                                           
33 Uppgift som framkommit i intervjuer med länsstyrelserna och samtal med bland annat 
Svenska kyrkan, maj-oktober 2014.  
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berört museum anger att detta sker på grund av resursbrist hos länsstyrelsen. De anser att 

detta är en administrativt betungande arbetsuppgift.34  

 

En förutsättning för att kunna precisera vilka dokument som ska tas fram och vad de ska 

innehålla är att länsstyrelsernas handläggare har relevant kunskap och kompetens om de 

objekt och åtgärder som beslutet omfattar. Riksantikvarieämbetet bedömer att så inte alltid 

är fallet. Denna bedömning görs utifrån de intervjuer som gjorts med länsstyrelserna inom 

denna kartläggning. En annan förutsättning är att det finns tillräckligt med resurser, 

framförallt i arbetstid, för att hinna göra de bedömningarna i enskilda ärenden.  

 

Få länsstyrelser har system för att följa upp huruvida de dokumentationer som beslut är 

villkorade med inkommer till myndigheten eller ej. Inte heller Riksantikvarieämbetet har 

något system för att följa upp om de får kopia av denna dokumentation enligt 

bestämmelserna i 10 § KRFS 2012:2.  

 

Riksantikvarieämbetets bedömning och förslag 

System för uppföljning 

I länsstyrelsens tillsynsansvar ingår att följa upp efterlevnaden av tillståndsbeslut och med 

dessa förenade villkor. Dokumentationen av utförda åtgärder är ett viktigt underlag för denna 

händelsestyrda tillsyn. Avsaknad av system för att dels följa upp huruvida åtgärder i 

tillståndsbeslut kommer till stånd eller ej, dels om villkor för tillståndsbeslutet efterlevs är en 

brist som kan ha negativ påverkan för måluppfyllelsen av 4 kap. KML. Länsstyrelsen bör ta 

fram ändamålsenliga system för denna uppföljning. 

 

Kopia av dokumentation 

Länsstyrelsen som tillstånds- och tillsynsmyndighet för 4 kap. KML har enligt arkivlagen 

ansvaret för att bevara och vid efterfrågan tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar 

för denna myndighetsutövning. Dokumentation som inkommer till länsstyrelsen till följd av ett 

villkor i ett tillståndsbeslut är en del av dessa handlingar. Att denna dokumentation också 

skickas in till Riksantikvarieämbetet och berört museum har gammal hävd, vilken dock kan 

ifrågasättas utifrån nuvarande roller och ansvarsfördelning. Riksantikvarieämbetet bör 

utifrån detta upphäva delar av 10 § KRFS 2012:2. 

                                                           
34 Uppgift som framkommit i intervjuer med länsstyrelserna, maj-augusti 2014. 
Synpunkterna framfördes även i remissvar över KRFS 2012:2, PM daterat 2012-02-08, dnr 
312-01138-2010. 
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Begäran om rättelse 

Hur borde det se ut? 

För att uppnå syftet med 4 kap. KML har lagstiftaren gett länsstyrelsen möjlighet att 

förelägga den som är ansvarig för förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne att vidta rättelse 

eller avbryta pågående åtgärder för att säkra efterlevnaden av föreskrifter och beslut enligt 

detta kapitel.  

 

Hur ser det ut? 

Kartläggningen visar att länsstyrelserna mycket sällan förelägger någon att vidta rättelse 

eller avbryta pågående åtgärder. Förelägganden med vite har i några mycket sällsynta fall 

förekommit. Inte i något fall som Riksantikvarieämbetet känner till har det förekommit att 

länsstyrelsen förelagt någon för underlåtenhet att vårda och underhålla av ett kyrkligt 

kulturminne. 

 

I de fall där länsstyrelsen får kännedom om att åtgärder påbörjats eller utförts utan 

länsstyrelsens tillstånd fattar de oftast ett beslut i efter hand eller så begär de in en skriftlig 

förklaring från förvaltaren och avslutar ärendet med ett meddelande.  

 

Varför ser det ut så? 

Anledningen till att så få beslut om föreläggande fattas av länsstyrelserna beror i hög grad 

på att länsstyrelserna som företrädare för en svensk förvaltningskultur starkt inriktad 

samförstånd och kompromissvilja väljer att fria den ansvariga förvaltaren istället för att 

besluta om ingripande i de fall åtgärder utförts utan eller i strid med länsstyrelsens beslut.35 

Länsstyrelserna uppger i intervjuerna inom denna kartläggning att de ofta upplever att ett 

föreläggande, eventuellt förenat med vite, är en alltför ingripande åtgärd. Då länsstyrelserna 

upplever att de inte har möjlighet att förena ett beslut om föreläggande med villkor om 

exempelvis dokumentation väljer de ofta andra alternativ för att åstadkomma rättelse.  

 

Riksantikvarieämbetets bedömning och förslag 

Länsstyrelserna har i flera intervjuer inom ramarna för denna kartläggning påtalat att det 

saknas möjlighet att förena föreläggande om att vidta rättelse eller avbryta pågående 

åtgärder med villkor. Avsaknaden av denna möjlighet innebär att länsstyrelserna i flera fall 

då ett sådant föreläggande varit tillämpligt valt andra handlingsalternativ som inte alltid varit 

förvaltningsrättsligt korrekta. De villkor som framförs som angelägna att kunna ställa i 

                                                           
35 Skr. 2009/10:79, s. 7. 
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samband med ett föreläggande är framförallt om dokumentation och hur ett eventuellt 

återställande ska ske, det vill säga den typ av villkor som medges i tillstånd enligt 4 kap. 3 §, 

9 § första stycket 3 och 13 § KML.  Riksantikvarieämbetet har utrett huruvida det är 

möjligt att förena ett föreläggande om rättelse eller avbrytande av pågående åtgärder 

med villkor eller ej genom att ställa frågan till Kronofogden. Kronofogden är den 

myndighet som länsstyrelsen kan begära särskild handräckning från enligt 4 kap. 17 

§ KML. Kronofogden uppger i sitt svar till Riksantikvarieämbetet att ett föreläggande 

ska vara så tydligt och specificerat som möjligt för att underlätta såväl för den som 

föreläggandet riktar sig mot som för Kronofogden som blir den part som gör en 

eventuell upphandling av arbetena om den som ansvarar för förvaltningen inte 

efterkommer föreläggandet. Detta innebär att det av länsstyrelserna beskrivna 

problemet därmed inte är reellt.  

 

I och med att Svenska kyrkan sedan relationsförändringen med staten är ett 

fristående trossamfund jämställt med andra samfund, och att de kyrkliga 

kulturminnena idag i flera fall har annan ägare eller förvaltare än Svenska kyrkan 

anser Riksantikvarieämbetet vara grund för att en bestämmelse om böter bör införas i 

4 kap. KML. En sådan regel finns redan i 3 kap. 18 § KML och en ensning mellan KML:s 

kapitel i frågan är angelägen med hänsyn till likhetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen.  

Överklaganden 

Hur borde det se ut? 

Riksantikvarieämbetet har för att effektivt kunna utöva sitt överinseende getts möjlighet att 

överklaga beslut av domstol eller annan myndighet enligt KML. Som underlag för dessa 

överklaganden ligger de beslut som länsstyrelsen genast efter att de fattats ska skicka i 

kopia till Riksantikvarieämbetet. 

 

Enligt 22 § förvaltningslagen har sökande möjlighet att överklaga beslut om detta gått denna 

emot. 

 

Hur ser det ut? 

Under perioden 2010-2013 har 25 domar avkunnats i förvaltningsrätt och kammarrätt 

gällande 4 kap. KML36. Hur många som sökt men inte fått prövningstillstånd i högre instans 

är inte känt av Riksantikvarieämbetet. 

 

                                                           
36 Se bilaga 3.  
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Under samma period, 2010-2013, har Riksantikvarieämbetet inte utnyttjat möjligheten att 

inom ramarna för överinseendet överklaga beslut av domstol eller myndighet. 

Riksantikvarieämbetet har dock under 2014 utnyttjat denna möjlighet vid två tillfällen. I det 

ena ärendet anser Riksantikvarieämbetet att länsstyrelsen gått utanför sina befogenheter 

när de tillståndsprövat åtgärder som inte omfattas av kyrkotomtsbegreppet enligt den 

definition som finns i 5 § KRFS 2012:2.37 I det andra ärendet anser Riksantikvarieämbetet 

att de av länsstyrelsen tillåtna åtgärderna är så omfattande att de skulle minska 

kyrkobyggnadens kulturhistoriska värde och förvanska dess utseende och karaktär i sådan 

grad att de inte är i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 2 § KML. Riksantikvarieämbetet 

anser inte att de förfogandeinskränkningar som ett avslag till de föreslagna åtgärderna 

skulle leda till är oproportionerliga med tanke på att dessa inskränkningar fanns redan då 

fastighetsägaren förvärvade byggnaden.38 Dom har inte avkunnats i något av dessa 

ärenden vid skrivandet av denna rapport. 

 

Riksantikvarieämbetet får inte kopia av samtliga beslut som länsstyrelsen fattar enligt 4 kap. 

KML. Huvuddelen av de beslutskopior som skickas in till Riksantikvarieämbetet är skickade 

genast eller inom en till tre dagar efter att beslutet fattats. Det finns dock länsstyrelser som 

dröjer med att skicka in kopian i upp till tre veckor efter att beslutet fattats. 

Riksantikvarieämbetet får inte eller ta del av kopior av samtliga domar gällande 4 kap. KML 

då förvaltningsdomstolarna inte alltid sänder över dessa. 

 

Varför ser det ut så? 

Anledningen till att så få beslut, mindre än en halv procent, överklagas beror till stor del på 

att länsstyrelsen fattar få beslut om avslag och att åtgärder som skulle kunna resultera i ett 

avslagsbeslut förhandlas bort redan i samrådsskedet. 

 

Orsaken till att Riksantikvarieämbetet inte har utnyttjat sin överklagandemöjlighet i högre 

utsträckning än vad de gjort är framförallt att myndigheten under de senaste fem åren har 

prioriterat att ta fram vägledning och föreskrifter för 4 kap. KML. Först nu när dessa 

bindande bestämmelser och rådgivande dokument funnits en tid har Riksantikvarieämbetet 

identifierat områden där det finns fortsatta behov av förtydliganden, bland annat genom 

vägledande domar.  

 

Riksantikvarieämbetets bedömning och förslag 

                                                           
37 Riksantikvarieämbetet dnr 2.6.1-2589-2014. 
38 Riksantikvarieämbetet dnr 2.6.1-4628-2014. 
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Riksantikvarieämbetet ser ingen akut risk med att så få ärenden överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol. Det är dock av stor vikt att Riksantikvarieämbetet får ta del av kopior av 

samtliga länsstyrelsebeslut och domar från förvaltningsdomstolarna för att myndigheten ska 

ha möjlighet att utöva överinseende enligt 1 kap. 2 § KML. Riksantikvarieämbetet avser 

att sätta sig in i hur domstolarnas expedieringsordning för beslut enligt KML ser ut 

och påverka så att Riksantikvarieämbetet förs upp på denna ordning.  

Otydliga begrepp och regler samt gränsdragning mot annan 

lagstiftning 

I kartläggningen har länsstyrelser, Svenska kyrkan och andra berörda parter påpekat att det 

finns en handfull begrepp och regler i den nuvarande lagstiftningen som är otydliga. En del 

av dessa begrepp har Riksantikvarieämbetet försökt att förtydliga i föreskrifterna om kyrkliga 

kulturminnen men ytterligare förtydliganden efterfrågas fortfarande. De begrepp och regler 

som påtalats som oklara är följande: 

 

• Kulturhistoriskt värde 

• Kyrkotomt 

• Begravningsplats 

• Väsentlig ändring och  åtgärder som alltid kräver tillstånd 

• Beredskapsförberedelser 

 

Tolknings- och tillämpningsproblem anses också finnas i gränsdragningen mellan 2 och 4 

kap. KML och mellan 4 kap. KML och miljöbalkens biotopskydd.  

 

Kulturhistoriskt värde 

Begreppet kulturhistoriskt värde är i sig inte ifrågasatt av någon av de parter som 

Riksantikvarieämbetet har varit i kontakt med under kartläggningens genomförande även 

om Svenska kyrkan förespråkar användandet av begreppet kulturvärde framför 

kulturhistoriskt värde. Det som däremot upplevs som problematiskt, i alla fall av Svenska 

kyrkan och andra ägare/förvaltare, är att vad som bedöms vara kulturhistoriskt värdefullt är 

godtyckligt och situationsbundet och inte tydligt framgår i någon skrivelse eller 

överenskommelse för respektive objekt. För vidare resonemang i frågan se del II. 

 

Kyrkotomt 

Kyrkotomt är enligt lagtextens bestämmelser ett område kring en kyrkobyggnad som hör 

samman med byggnadens funktion och miljö och som inte är begravningsplats. I 

förarbetena till lagen finns förtydliganden kring vad som kan utgöra kyrkotomt och denna 
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skrivelse ligger också till grund för det förtydligande kring begreppet som återfinns i KRFS 

2012:2. Trots detta förtydligande finns det mycket vitt skilda tolkningar av vad som kan 

utgöra kyrkotomt och Riksantikvarieämbetet har under 2014 överklagat ett beslut från 

Länsstyrelsen i Dalarnas län om åtgärder på kyrkotomten vid Rättviks kyrka för att få ett 

förtydligande avseende begreppets juridiska tolkning.  Riksantikvarieämbetet ser att det 

trots föreskrifternas förtydligande kan finnas ett syfte med att förtydliga begreppet i 

lagtexten. 

 

Begravningsplats 

Tillämpningen av 4 kap. KML bestämmelser avseende begravningsplatser har enligt 

kartläggningen i stort sett endast riktat sig mot huvudmän för allmänna begravningsplatser, 

det vill säga Svenska kyrkans församlingar och kommunerna i Stockholm och Tranås. Detta 

har som Riksantikvarieämbetet tolkar det inte varit lagstiftarens intentioner utan denna har 

varit att samtliga begravningsplatser utifrån begravningslagens definition, det vill säga såväl 

allmänna som enskilda, omfattas av skyddsbestämmelserna. Denna intention anser 

Riksantikvarieämbetet trots allt kan diskuteras då övrig egendom som skyddas enligt 4 kap. 

KML har en tydlig koppling till Svenska kyrkan som statskyrka före år 2000 eller till det 

allmänna i samhället. Med en definition av begravningsplats som endast motsvarar 

begravningslagens definition av allmän begravningsplats skulle en större 

överensstämmelse mellan de olika objektskategorierna i 4 kap. KML uppnås.   

 

Väsentlig ändring och åtgärder som alltid kräver tillstånd 

Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser får inte på något sätt väsentligt ändras 

utan tillstånd av länsstyrelsen.  I fråga om kyrkobyggnader, och i viss mån kyrkotomter, finns 

en detaljerad exemplifiering av vilka åtgärder som alltid kräver tillstånd från länsstyrelsen för 

att utföras. Denna detaljeringsgrad saknas när det gäller begravningsplatser.  Den 

detaljerade exemplifieringen avseende kyrkobyggnader innebär att länsstyrelserna tolkar 

bestämmelsen som att i stort sett alla åtgärder som inte kan anses vara sedvanligt underhåll 

enligt 4 kap. 5 § KML kräver tillstånd trots att åtgärderna i sig inte alltid har någon eller ringa 

påverkan på kulturhistoriska värden. Riksantikvarieämbetet anser det motiverat att 

förtydliga vilka åtgärder som alltid kräver tillstånd i föreskrift. 

 

Riksantikvarieämbetets rätt att besikta kyrkliga inventarier 

Regeln har sin grund i att Riksantikvarieämbetet dels ska ges möjlighet att utöva sitt 

överinseende, dels att myndigheten i sitt arbete med att meddela verkställighetsföreskrifter 

kan behöva besikta kyrkliga inventarier. Riksantikvarieämbetet anser att myndighetens 

möjlighet att besikta kyrkliga inventarier bör strykas då detta inte är en uppgift som 

enligt myndighetens uppfattning ingår i överinseendeuppdraget. 
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Riksantikvarieämbetet har inte fått någon motsvarande möjlighet att besikta övriga 

kyrkliga kulturminnen, det vill säga kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser, vilket också talar för att bestämmelsen bör strykas.  

 

Beredskapsförberedelser 

Tillämpningen av bestämmelserna om beredskapsförberedelser i 4 kap. 15 a § KML är 

oklara för såväl Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen som Svenska kyrkan vilket tar sig 

uttryck i att bestämmelserna inte tillämpats i någon större grad av någon av dessa parter. 

Innan relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan hade den senare ett mer 

långtgående beredskapsansvar som omfattade även annan verksamhet än 

begravningsverksamheten och vården av de kyrkliga kulturminnena. Vid 

relationsförändringen bedömdes det dock som oskäligt att Svenska kyrkan skulle ha sådana 

uppgifter inom andra områden än inom begravningsverksamheten och i vården av de 

kyrkliga kulturminnena, det vill säga verksamheter som regleras i lag och helt eller delvis 

bekostas av det allmänna.  Bestämmelserna om beredskapsförberedelser gäller endast i 

händelse av krig, en situation som inte varit överhängande för Sveriges del under stora delar 

av det senaste seklet. Bestämmelsen riktar sig endast till Svenska kyrkan och inte andra 

ägare eller förvaltare av kyrkliga kulturminnen. Riksantikvarieämbetet ser ett behov av att 

modernisera och utvidga bestämmelsens utformning. Bestämmelsen bör inte bara 

gälla under höjd beredskap utan även under fredstida krissituationer. Vidare bör 

bestämmelsen också omfatta alla ägare/förvaltare av kyrkliga kulturminnen enligt 

likhetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen.  

 

Gränsdragning mellan 2 och 4 kap. KML 

KML:s definition på begreppet fornlämning innebär att lämningar efter människors 

verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är 

varaktigt övergivna, och tillkomna före år 1850 är skyddade enligt lagens andra kapitel. Till 

de typer av lämningar som skyddas hör bland annat kyrkogårdar och andra 

begravningsplatser samt ruiner av kyrkobyggnader.39 I vissa av dessa 

anläggningskategorier uppstår ibland en gränsdragningsproblematik mellan 2 och 4 kap. 

KML som också kan få konsekvenser vid fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning och 

kulturmiljövårdsbidraget. En sådan anläggningskategori är så kallade ödekyrkogårdar där 

frågan om och när bruket och vården upphört blir central för att reda ut vilket kapitel i KML 

som är tillämpligt. Mer hypotetisk blir frågan om skyddet av en begravningsplats som tas ur 

bruk enligt 2 kap. 14 § begravningslagen och därmed inte längre är att betrakta som en 

begravningsplats ur 4 kap. KML hänseende. Vilken tidsrymd som bör förflyta innan en sådan 

                                                           
39 2 kap. 1 § KML 
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begravningsplats betraktas som varaktig övergiven och därmed betraktas som fornlämning 

behöver utredas. 

 

I samband med många åtgärder på kyrkobyggnader sker markingrepp i eller invid 

kyrkobyggnaden. Marken under en kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplats utgör i 

sig inte någon fast fornlämning såtillvida att den inte ligger inom en äldre stadskärna eller 

bytomt. Däremot uppfyller många äldre kyrkomiljöer kriterierna för fast fornlämning då spår 

av äldre strukturer ofta finns under mark. Dessa strukturer kan bestå av äldre murrestser, 

äldre golvlager, raseringslager från en äldre kyrkobyggnad eller från rivna delar av en 

befintlig kyrkobyggnad och/eller gravar i anslutning till denna. Gränsen mellan vad som är 

äldre strukturer och därmed fornlämning och vad som är del av den stående 

kyrkobyggnaden är ibland svår att dra. 

 

Riksantikvarieämbetet har noterat att länsstyrelserna hanterar ärenden i kyrkomiljöer där 

äldre strukturer kan komma att beröras på mycket olika sätt. Några länsstyrelser fattar alltid 

beslut utifrån både 2 och 4 kap. KML i dessa ärenden. Andra fattar beslut utifrån 4 kapitlet 

med villkor om någon form av arkeologisk undersökning och dokumentation. Det finns också 

de länsstyrelser som inte hanterar frågor om fornlämningar inom gränserna för ett kyrkligt 

kulturminne överhuvudtaget. Riksantikvarieämbetet avser att under 2015 göra en 

utredning i denna fråga och därefter ta fram förslag till lämpliga åtgärder för att 

tydliggöra gränserna mellan de olika lagrummen och ensa tillämpningen mellan 

länsstyrelserna.  

 

Tillståndsprövning enligt 4 kap. KML och miljöbalkens biotopskydd 

Att träd i offentliga miljöer, till exempel på kyrkogårdar, ibland orsakarkonflikter mellan olika 

intressen har påtalats av flera parter som Riksantikvarieämbetet varit i kontakt med inom 

ramarna för detta uppdrag.  

 

Träd på kyrkogårdar ingår idag oftast i en arkitektonisk helhet och har stor betydelse för hur 

man upplever begravningsplatsen och är därmed en viktig del av begravningsplatsens 

kulturhistoriska värde. De ingår också som en viktig del i det biologiska kulturarvet. Träd på 

begravningsplatser omfattas i många fall av miljöbalkens generella biotopskydd vilket 

innebär att åtgärder på träden kräver dispens från länsstyrelsen. Dispens från biotopskyddet 

får endast beviljas om det finns särskilda skäl. Möjligheten till undantag är till för situationer 

då andraintressen att nyttja mark- eller vattenområden kan anses vara mer angelägna än 

intresset av att behålla enstaka, skyddade biotoper. Vid bedömningen av om särskilda skäl 
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finns ska länsstyrelsen även väga in skadans omfattning på biotopen liksom om skadan är 

bestående eller inte.40  

 

I de flesta fall sammanfaller kulturhistoriska värden och naturvärden med varandra och 

åtgärder som gynnar det ena värdet innebär ingen negativ påverkan på det andra värdet 

vilket innebär att det inte finns några intressekonflikter mellan de två lagrummen. Det 

förekommer dock fall där dessa värden är motstridiga och handläggningen av ärendena 

kommer fram till motstridiga beslut vilket ofta inte gynnar vare sig de värden som avses 

skyddas och inte eller den långsiktiga förvaltningen av dessa värden. 

 

Riksantikvarieämbetet ser att det finns skäl för myndigheten att utreda om och i vilka 

situationer kulturhistoriska värden skulle kunna vara ett särskilt skäl för dispens från 

det generella biotopskyddet.  

Resurser 

En viktig förutsättning för att målet med 4 kap. KML ska uppnås inom ramarna för en 

rättsäker tillämpning är att samtliga parter har erforderliga resurser för att hantera respektive 

roller och ansvar.  

 

Svenska kyrkan har sedan införandet av den kyrkoantikvariska ersättningen stärkt sin 

organisation resurs- och kompetensmässigt i frågor som rör det kyrkliga kulturarvet. I 

rapporten Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2013 – effekter för vården och bevarandet av 

det kyrkliga kulturarvet gjorde Riksantikvarieämbetet bedömningen att det var tveksamt om 

Svenska kyrkan levde upp till de krav som var rimliga att ställa utifrån storleken på den 

kyrkoantikvariska ersättningen och förvaltningsuppdragens tyngd. Regeringen skriver i sin 

skrivelse till riksdagen i samma fråga att kompetensen inom Svenska kyrkan i frågor som rör 

förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena har utvecklats positivt men att vissa problem 

kvarstår. Dessa problem är framförallt kopplade till enskilda församlingars svårigheter att få 

tillgång till behövlig kompetens.41  

 

I den kartläggning som utförts inom ramarna för detta uppdrag kan Riksantikvarieämbetet 

konstatera att samtliga länsstyrelser som intervjuats har påpekat att de lider av resursbrist. 

Detta tar sig huvudsakligen uttryck i otillräcklig tillsyn över de kyrkliga kulturminnena och 

tillståndsprövning på undermåliga handlingar. Riksantikvarieämbetet bedömer att detta är 

                                                           
40 http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-
natur/skyddad-natur/biotopskydd/Dispens_biotopskydd_blankett.pdf 
41 Regeringens skrivelse 2013/14:152, s. 20 ff.  
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den största riskfaktorn, tillsammans med den att inte alla av Svenska kyrkans 

organisatoriska delar har erforderlig kompetens och tillräckliga resurser, för att målet 

med 4 kap. KML ska nås. Samverkan mellan länsstyrelserna i frågor rörande de 

kyrkliga kulturminnena skulle kunna utvecklas för att åstadkomma ett effektivt 

resursutnyttjande och en kompetensförstärkning inom länsstyrelseorganisationen. 

Kunskap och kompetens 

Tillgång till kompetens är en lika viktig förutsättning för att nå måluppfyllelsen med 4 kap. 

KML som tillgången till erforderliga resurser.  

 

Vad gäller Svenska kyrkans tillgång till kompetens hänvisas till det som angetts i stycket 

ovan beträffande resurser. 

 

Länsstyrelserna som Riksantikvarieämbetet intervjuat inom ramarna för detta uppdrag har 

alla kompetens i frågor som rör bebyggelsehistoria och byggnadsvård och i de allra flesta 

fall också konstvetenskap och arkitekturhistoria. Det som däremot saknas ibland är 

kompetens i specifika sakfrågor. Sådana sakfrågor som lyfts fram av länsstyrelserna är 

exempelvis orglar, konservering och det gröna kulturarvet. Länsstyrelserna uppger även att 

de saknar remissinstanser för dessa frågor i och med den utveckling som skett inom de 

organisationer som tidigare yttrade sig i denna typ av ärenden. Riksantikvarieämbetet 

bedömer att konsekvenserna av denna kompetensbrist är allvarliga då dessa frågor ofta rör 

objekt med höga kulturhistoriska värden och där felaktiga eller ogenomtänkta åtgärder kan 

få svåra konsekvenser.  

 

Regeringen har i sin skrivelse 2013/14:152 uppmärksammat frågan om kunskap och 

kompetens och betonar där att ”det är av stor betydelse att kompetensen om det kyrkliga 

kulturarvet också vidmakthålls och utvecklas inom Riksantikvarieämbetet och 

länsstyrelserna, liksom inom länsmuseerna. De viktiga uppgifter som ansvariga myndigheter 

har inom arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen förutsätter hög kompetens och 

aktuell kunskap.”.42  

 

Med hänsyn till frågan och dess betydelse för måluppfyllelsen med 4 kap. KML och de 

kyrkliga kulturminnenas bevarande bör Riksantikvarieämbetet ta fram en plan för hur 

detta behov kan tillgodoses och av vilka aktörer. 

                                                           
42 Skr. 2013/14:152, s. 22. 
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Del II: Synpunkter på 

Kulturmiljöutredningens 

betänkande och övriga frågor 

Enligt regeringens beslut43 ska Riksantikvarieämbetet inom ramarna för detta uppdrag 

beakta och analysera de synpunkter som kom in till Regeringskansliet med anledning av 

remitteringen av Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 

2012:37).  De synpunkter som inkom behandlade bland annat skyddet för de 

kyrkobyggnader som säljs till annan ägare än Svenska kyrkan, tidsgränsen 1939 och det 

generella skyddet för kyrkobyggnader och begravningsplatser anlagda före detta årtal, tredje 

parts påverkan på kulturhistoriska värden, skydd av det immateriella kulturarvet samt en rad 

otydligheter i den nuvarande lagstiftningens begreppsapparat. 

 

I inledningsfasen av utredningen genomfördes två workshopar med deltagare från 

länsstyrelserna, Kyrkokansliet, stift, församlingar/pastorat och Svenska kyrkans 

arbetsgivarorganisation. Syftet med workshoparna var att diskutera de synpunkter som 

inkommit på Kulturmiljöutredningens betänkande och bedöma vilka konsekvenser de olika 

synpunkterna hade för bevarandet, användet och utvecklandet av de kyrkliga kulturminnena. 

Resultaten från dessa diskussioner har varit tillsammans med remissyttrandena varit 

utgångspunkt för analysen i respektive fråga.  

 

Del II inleds med en fördjupad studie kring frågan om kyrklig övertalighet. Denna fråga är en 

av de främsta anledningarna till några av de problem som lyfts fram i synpunkterna på 

Kulturmiljöutredningens betänkankande.  

 

Därefter följer resonerande texter kring var och en av de frågor som kom fram i 

remissyttrandena på Kulturmiljöutredningens betänkande. Riksantikvarieämbetet beskriver 

och analyserar olika handlingsalternativ för att komma till rätta med de problem som lyfts 

fram i dessa frågor. 

 

Del II avslutas med en sammanfattning av de analyser som gjorts i respektive fråga. Här 

pekas också eventuella förslag till ändringar i lagstiftningen ut.  

                                                           
43 Ku2013/1343/KA 
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Kyrklig övertalighet och framtida förvaltning – 

nationellt och internationellt perspektiv 

Den kyrkliga övertaligheten samt otydligheter vad gäller den framtida förvaltningen utgör en 

av de främsta anledningarna till en rad problem som såväl länsstyrelse som Svenska kyrkan 

och andra berörda aktörer upplever med den nuvarande lagstiftningen. Detta framgår tydligt 

av de remissyttranden som inkommit med anledning av Kulturmiljöutredningens betänkande 

Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37). Riksantikvarieämbetet valde därför att göra en 

fördjupad studie kring denna fråga i syfte att belysa rådande situation, men även peka på 

framtida handlingsalternativ mot bakgrund av en internationell jämförelse.  

 

Avsnittet inleds med hur frågan kring kyrklig övertalighet behandlats utifrån nationellt 

perspektiv och belyser även rådande situation utifrån aktuell statistik på området. I bilaga 4 

återfinns en kortare kartläggning av hur frågan har hanterats internationellt med exempel 

från Europa och Nordamerika. Avsnittet avslutas med en analys där det nationella 

perspektivet jämförs med internationella exempel. Delar av resultaten från de två 

workshoparna med deltagare från länsstyrelserna, Kyrkokansliet, stift, församlingar/pastorat 

och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har också inarbetats i den avslutande 

analysen.  

Begreppet ”kyrklig övertalighet” 

Sverige framställs ibland som ett av världens mest sekulariserade länder. Frågor rörande 

kyrka och religion förs, sedan ett antal decennier, inte längre i den offentliga debatten utan 

är något som betraktas tillhöra den privata sfären. Ett minskat brukande av kyrkorna i 

kombination med landets snabbt förändrade demografi medför vidare att frågan om kyrkors 

övertalighet är högaktuell. Samtidigt växer andra former av religiösa rum fram runt om i 

landet, bland annat till följd av ökad globalisering och internationalisering. Därtill odlas det 

individuella intresset för existentiella frågor på olika håll. Behovet av andlighet idag torde 

därmed knappast vara mindre än tidigare, men det tar sig ofta andra uttryck, såväl materiellt 

som immateriellt. Den förändrade ”andliga kartan” medför därför bland annat behov av att i 

ökad utsträckning analysera samtiden i relation till kyrkorna och deras närmiljöer.  

Förståelsen för kyrkorna och de kyrkliga miljöerna är grundläggande för vår förmåga att 

tolka och nå insikt om äldre tider, men är även viktig för vår förståelse för det samhälle vi 

lever i idag. Den antikvariska praktiken och forskningen på området har därför en viktig 

uppgift att fylla dels genom att inventera och dokumentera, dels genom att analysera och 

tolka det kyrkliga materialet. Det stora flertalet av landets kyrkor används alltjämt för 
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gudstjänstbruk i större eller mindre utsträckning. Samtidigt utgör kyrkorna en viktig historisk 

källa. Det kontinuerliga bruket av kyrkorna i kombination med de högt ställda kraven på 

bevarandet av kyrkornas kulturhistoriska värden medför en ständig balansgång mellan krav 

på funktionalitet samt krav på vidmakthållande av de kulturhistoriska värdena. För att 

hänsyn ska kunna tas till dessa intressen är en förutsättning bland annat att den långsiktiga 

förvaltningen av kyrkorna sker utifrån principer om rättssäker tillämpning av regelsystemet.  

En fortsatt kunskapsuppbyggnad, där såväl gårdagens som mer samtida perspektiv tydligt 

medvetandegörs, är därmed nödvändig för en allsidig belysning av de behov som idag 

föreligger vad gäller en långsiktig förvaltning av kyrkorna.  

 

Under de senaste decennierna har den demografiska utvecklingen i Sverige påvisat samma 

mönster som i stora delar av den övriga världen, nämligen en starkt ökad inflyttning till 

städerna. Sverige går till och med, utifrån ett europeiskt perspektiv, i täten vad gäller 

urbaniseringstakten. Det faktum att befolkningsunderlaget på landsbygden samtidigt stadigt 

minskar får, utifrån kyrkligt perspektiv, den givna konsekvensen att församlingsinvånarnas 

antal blir allt färre. När det finns fler kyrkor än församlingarna behöver för gudstjänstbruk 

uppstår det man brukar definiera som ”kyrklig övertalighet”.  

 

Viktigt att understryka i sammanhanget är emellertid att kyrklig övertalighet knappast är en 

ny företeelse. Kyrkorna och deras närmiljöer är under ständig förändring, men så har det 

även förhållit sig utifrån historiskt perspektiv. Kyrkor har byggts om, övergivits eller rivits och 

omgivande begravningsplatser har tagit sig olika uttryck under skilda epoker. Vidare har 

bruket av kyrkorna, och liturgin, kontinuerligt utvecklats samtidigt som nya inventarier har 

tillkommit och äldre försvunnit.
44

 Historiskt har perioder av kyrklig expansion och 

nyetablering alltså följts av perioder med kyrklig nedgång med följd att kyrkor har slutat att 

användas och även rivits. Under 1800-talet revs exempelvis hundratals medeltida kyrkor för 

att istället ge plats åt större kyrkor för de då växande församlingarna.
45

 Den senaste kyrkliga 

                                                           
44 Se exempelvis Nolin Catharina ”Begravningsplatsen – en del av vårt kyrkliga kulturarv?”, 
Elmén Berg Anna, ”Kyrkorna och det lokala perspektivet, ”Åhrén Martin ”Framtidens 
kyrkliga kulturarv – vad tillför vi historien idag?”, De kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning 

och pedagogisk utveckling, 2014. Se även Wienberg Jes, ”När Gud flyttar ut – ödekyrkor 
förr och nu”, Maglarp. Kyrkan som försvann, Studier till Sveriges kyrkor, red. Dahlberg M, 
Romberg T, Wienberg J., Riksantikvarieämbetet 2010. 
45 Se exempelvis Elmén Berg Anna, Fem ödekyrkor i Norrland: kyrklig förnyelse, 

kulturminnesvård och kyrklig restaurering vid 1900-talets början, 1997. För kunskap om 
1800-talets rivningsvåg se även Fernlund Siegrun, ett Herranom värdigt Tempel. 

Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912, 1982, Sockenkyrkorna. Kulturarv och 

bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008, Lindahl Göran, Högkyrkligt, lågkyrkligt, 

frikyrkligt i svensk arkitektur 1800-1950, 1950, Lindblad Jakob, 470 nya kyrkor: bidrag till 
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expansionen i Sverige inträffade så sent som under 1950-1960-talen i samband med 

efterkrigstidens industriella utveckling och städernas då kraftiga tillväxt.
46

 Då tillkom en 

tredjedel av dagens bestånd av kyrkobyggnader. Idag råder emellertid, som påtalats, den 

omvända situationen.   

 

Det som skiljer dagens situation från tidigare epoker av kyrklig nedgång är emellertid att 

Svenska kyrkan sedan relationsändringen år 2000 inte längre utgör statskyrka.
47

 Detta 

medför bland annat att Svenska kyrkan inte längre har beskattningsrätt då kyrkans ekonomi 

idag istället baseras på medlemsavgifter. Därtill har antalet medlemmar minskat, dels 

beroende på att man inte längre föds in i Svenska kyrkan då dopet sedan 1996 är 

medlemsgrundande, dels på att antalet aktiva utträden ur Svenska kyrkan har accelererat 

de senaste decennierna. En avgörande skillnad från tidigare epoker är slutligen att 

församlingsstrukturerna idag uppvisar ett helt annat mönster genom att man i många fall 

genomfört sammanslagningar av flera mindre församlingar till en större.  

 

Sammantaget medför detta att den kyrkliga övertaligheten är ett faktum utifrån ett strikt 

inomkyrkligt funktionsperspektiv, det vill säga utifrån behovet av gudstjänstlokaler.
48

 Det 

finns emellertid en medvetenhet både från Svenska kyrkans samt statens sida att man inte 

enbart kan betrakta problematiken kring övertalighet utifrån ett kyrkligt behovsperspektiv. I 

en utredning som Svenska kyrkan publicerade i mitten av 1990-talet påtalades att det från 

allmänhetens, eller församlingarnas, sida knappast förelåg någon grund för diskussioner om 

övertalighet.
49

 Detta beroende på att kyrkorna som kulturhistoriska miljöer, och utifrån 

                                                                                                                                                    
Sveriges arkitekturhistoria 1850-1890, 2009, Mellander Cathrine, Arkitektoniska visioner 

under statligt förmynderskap. En studie av Överintendentsämbetets verksamhet och 

organisation 1818-1917, 2008. 
46 Se exempelvis Ridderstedt, Lars Kyrkan bygger vidare, 1974, Nya svenska kyrkor, 
Riksantikvarieämbetet 1990-1998, Hård Af Segerstadt, Ulf, Nya kyrkor i Skandinavien, 
1962, Örn Johan ”Kyrkan som arkitektuppgift – ett perspektiv på efterkrigstidens kyrkliga 
kulturarv”, De kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling, 2014. 
Nyström Clara, Moderna kyrkor. Reflektioner kring ett övertaligt kulturarv, Uppsats 
Kulturvård, Bebyggelseantikvariska programmet, Institutionen för kulturvård, Göteborgs 
universitet, 2010:29, Riksantikvarieämbetets Urval av kulturhistoriskt värdefulla 1900-tals 
kyrkor? 
47 Riksdagens beslut om ändrade relationer staten/Svenska kyrkan prop. 1995/96:80, bet. 
1995/96:KU12, rskr. 1995/96:84. 
48 Se exempelvis Kyrkans tidning, nr 2005/20 - nr 2006/2, artikelserien ”Kyrkor till salu”. 
49 Fädernas kyrkor – och framtidens, Betänkande avgivet av kyrkobyggnadsutredningen, 
Svenska kyrkans utredningar 1996:1, 1996. Se även Bäckström Anders och Bromander 
Jonas, Kyrkobyggnaden och det offentliga rummet: en undersökning av kyrkobyggnadens 
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samhällsperspektiv, betraktas som en del av det offentliga rummet och därför inte skulle 

kunna göras till föremål för avveckling, än mindre rivning. En motsvarande undersökning 

som Svenska kyrkan genomförde år 2014 visar att allmänhetens uppfattning i denna fråga 

knappast har ändrats särskilt mycket.
50 

Utredningar, betänkanden och domar – bakgrunden till dagens 

situation 

Den diskussion som idag förs vad gäller så kallad kyrklig övertalighet kan spåras tillbaka till 

förra delen av 1980-talet. Redan i betänkandet Församlingen i framtiden berördes frågan om 

kyrkors övertalighet.
51

 Ett problem som betänkandet lyfte var att många kyrkor ansågs vara 

för stora i förhållande till församlingarnas folkmängd och att de inte mäktade med drifts- och 

underhållskostnaderna. Detta gällde i synnerhet i de fall mindre församlingar slagits 

samman till större pastorat. En lösning har sedan dess varit så kallad sammanlysning av 

gudstjänster där man koncentrerat den kyrkliga verksamheten till ett mindre antal kyrkor. 

1982 års kyrkokommitté klassificerade kyrkobyggnaderna i de som används och de som inte 

används samt kyrkor som är kulturhistoriskt värdefulla och de som ”saknar” kulturhistoriskt 

värde.
52

 Kommittén ansåg vidare att bevarandet av de kyrkor som användes var en 

församlingsangelägenhet medan bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla kyrkor var ett 

samhällsintresse. Problemet ansågs därför vara de kyrkor som inte tillskrevs något 

kulturhistoriskt värde och som inte användes för kyrkligt bruk. 

 

År 1984 tillsatte regeringen en utredning kallad Kulturhistorisk tillsyn över den kyrkliga miljön 

som huvudsakligen skulle granska den rättsliga regleringen angående statens tillsyn över 

kyrkobyggnaderna, begravningsplatserna och de kyrkliga inventarierna. En fråga som 

emellertid särskilt skulle utredas var den gällande statens bevakning av 

kulturminnesvårdens intressen gällande kyrkobyggnader som inte längre behövdes för 

kyrkligt bruk, men som likväl ägde kulturhistoriska värden. Utredningens förslag, som hade 

tydliga paralleller till de principer som utarbetats i England vad gällde motsvarande frågor, 

var att kyrkor vilka övervägdes att förklaras som övertaliga skulle bedömas av 

Riksantikvarieämbetet. Om en kyrka bedömdes äga högt kulturhistoriskt värde så skulle 

                                                                                                                                                    
roll i det svenska samhället, 1995 samt Bromander Jonas, Rör inte vår kyrka!: några 

kyrkliga traditionsbärares berättelser om kyrkorummet, 1998. 
50 På frågan om församlingen kan riva en kyrka om man inte anser sig ha råd att behålla 
den svarar ca 61 % nej på den frågan. Undersökning Platser och byggnader, 3, Kyrkbussen 

2014, Investigo, Svenska kyrkan, Jonas Bromander. 
51 Församlingen i framtiden, SOU 1983:55. 
52 Församlingen i framtiden, SOU 1983:55 
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kyrkan fortsatt bevaras som kyrkobyggnad och skulle då erhålla ekonomiskt stöd från 

staten. Bedömdes däremot kyrkan äga ett inte fullt lika högt kulturhistoriskt värde föreslog 

utredningen att kyrkan kunde övergå till annan huvudman alternativt till och med rivas.
53

 

 

I det betänkande som kyrkobyggnadsutredningen gav, i samband med ovan nämnda 

utredning, definierades begreppet övertaliga kyrkor som ”kyrkobyggnader med eller utan 

tillhörande kyrkotomt/kyrkogårdsmark som upphör att fylla en funktion inom den kyrkliga 

organisationen”.
54

 I betänkandet konstaterades att det, bortsett från några undantag, inte 

fanns några övertaliga kyrkor i Sverige år 1986. Däremot framhölls det faktum att det förelåg 

ekonomiska och förvaltningsmässiga problem i de fall små församlingar förvaltade stora 

kyrkor samt där stora församlingar hade förvaltningsansvar avseende ett stort antal 

kyrkobyggnader.  

 

En fråga som särskilt analyserades i ovan nämnda utredning var vidare statens och 

kulturmiljövårdens intressen vad gäller övertaliga kyrkor med höga kulturhistoriska värden. 

Utredningens förslag, nämligen att Riksantikvarieämbetet skulle få yttra sig avseende det 

kulturhistoriska värdet före det att en kyrka förklarades övertalig, visar som nämnts på 

tydliga influenser från de principer som då hade utvecklats i England. Konsekvensen av 

förslaget var att de kulturhistoriskt värdefulla kyrkorna fortsatt skulle bevaras som kyrkor och 

att kostnadsansvaret då skulle övergå till staten. Kyrkor som däremot inte bedömdes vara 

”kulturhistoriskt riksintressanta” kunde emellertid säljas eller även, vid extrema fall, rivas. 

Enligt särskilt yttrande gick en av utredarna emot grunderna i utredningen Kulturhistorisk 

tillsyn över den kyrkliga miljön. Utgångspunkterna, enligt denne, var vid denna tidpunkt 

istället att staten skulle skapa ett ekonomiskt stödsystem som syftade till att ge samtliga 

kyrkobyggnader i landet bästa möjliga ekonomiska förutsättningar avseende fortsatt kyrkligt 

bruk.
55

 

 

Under 1990-talet belyste flera inomkyrkliga utredningar problematiken rörande kyrklig 

övertalighet. En av dessa var Fädernas kyrkor – och framtidens, från 1996, som föreslog att 

ansvaret för övertaliga kyrkor vilka ägde kulturhistoriskt värde skulle överföras på staten. 

Svenska kyrkan ansåg nämligen att det inte var rimligt att kyrkan förpliktigades att förvalta 

kyrkobyggnader vilka det endast fanns kulturhistoriska skäl att bevara.
56

 Inför 

                                                           
53 Ds C 1986:11.  
54 Ds C 1986:11. 
55 Ds C 1986:11, Särskilt yttrande, Christian Laine, 1986. 
56 Fädernas kyrkor – och framtidens, Betänkande avgivet av kyrkobyggnadsutredningen, 
Svenska kyrkans utredningar 1996:1, 1996. 
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relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten genomfördes vidare, under sent 1990-

tal, ytterligare utredningsarbete. Frågan om övertalighet var emellertid ingen stor sakfråga.
57

 

Enligt den överenskommelse som träffades år 2000 har parterna ett ömsesidigt åtagande.
58

 

Svenska kyrkan har, med några få undantag, förvaltningsansvaret för landets cirka 3 400 

kyrkor. I samband med relationsändringen underströks vidare de kyrkliga miljöernas höga 

kulturhistoriska värden, som helhet betraktat, samt det samhälleliga allmänintresset av att 

bevara kyrkobyggnaderna och kyrkomiljöerna för framtiden.
59

  

 

Lagstiftningen på området, det vill säga 4 kap. KML, ger också den tydligt uttryck för 

kyrkornas sammantagna höga kulturhistoriska värde. Det generella skydd som omfattar 

samtliga kyrkor uppförda före utgången av 1939, samt ett urval av 119  kyrkor och 

krematoriekapell uppförda efter 1940, demonstrerar tydligt att lagstiftningen alltså utgår från 

ett slags helhetsperspektiv.
60

 För de inskränkningar som KML:s tillämpning innebär, vad 

gäller statens vilja att värna de kulturhistoriska värdena, instiftades i samband med 

relationsändringen den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen.
61

 Syftet med den 

kyrkoantikvariska ersättningen är därmed att från statens sida stödja de kyrkliga organen 

(pastorat och församlingar) vad gäller deras eget ansvarstagande avseende bevarandet av 

kyrkornas kulturhistoriska värden. Riksantikvarieämbetet utvecklade i samband med detta 

en metod för kulturhistorisk karaktärisering i syfte att förtydliga frågor kring kyrkornas 

kulturhistoriska värdering.
62

  

 

En av överenskommelsens grundprinciper är att den praktiska förvaltningen av kyrkorna 

alltjämt ska ligga så nära det lokala planet som möjligt, en princip som alltså alltid varit 

gällande och som även garanterar tillgängligheten. En viktig förändring mot tidigare och som 

måste vägas in vad gäller dagens situation är emellertid det faktum att församlingen, som 

lokalt förvaltande enhet, successivt har minskat i betydelse. De senaste decenniernas 

sammanslagningar av församlingarna har medfört att förvaltnings- och ekonomiansvaret inte 

                                                           
57 Långsiktig hållbar förvaltning och differentierad användning av kyrkor, PM, 
Riksantikvarieämbetet, Markus Dahlberg/Ingrid Schwanborg, 2006-10-10. 
58 Överenskommelse mellan staten och Svenska kyrkan, Ku2000/470/Ka. 
59 Se exempelvis propositionen Staten och trossamfunden, begravningsverksamheten, 

kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen m.m., proposition 1998/99:38. 
Propositionen ger i likhet med KML uttryck för kyrkornas höga kulturhistoriska värde som 
helhet. 
60 Det generella skyddet omfattar cirka 3 400 kyrkor i landet. 
61 Den kyrkoantikvariska ersättningen är 460 miljoner kronor per år. 
62 Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av kyrkor, Riksantikvarieämbetet 2002. 
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alltid längre vilar på den enskilda församlingen utan är flyttat till ett mer samlat regionalt 

plan.  

 

Relationsändringen har inneburit att Svenska kyrkan och kulturmiljövården har ökat sitt 

samarbete. Detta sker bland annat i centrala och regionala samrådsgrupper och vid årliga 

konferenser där företrädare för kyrkan och kulturmiljövården diskuterar gemensamma frågor 

och analyserar framtidsfrågor. Dessa förhandlingar och sammankomster har varit 

konstruktiva och har präglats av de givna roller som företrädarna har. Kyrkans företrädare 

har därför lyft och prioriterat funktionskraven i kyrkorummet, det vill säga liturgi och kyrkoliv. 

Kulturmiljövårdens företrädare har, å sin sida, fokuserat på bevarandefrågorna.
63

 

Diskussionerna har böljat fram och tillbaka under hela 2000-talet, men i grunden finns ett 

tydligt samförstånd som bottnar i den överenskommelse som upprättades efter 

relationsändringen. 

 

Man kan därmed konstatera att frågan om övertalighet har belysts i en mängd olika 

utredningar och betänkanden under 1980- och 1990-talen, men frågan kom alltså något i 

skymundan i samband med relationsändringen år 2000. Det faktum att Svenska kyrkan, 

enligt överenskommelsen, fortsatt skulle förvalta kyrkorna inom sitt hägn i kombination med 

en relativt stark lagstiftning på området samt en statlig ersättning för de eventuella 

merkostnader som lagtillämningen skulle innebära ansågs utgöra ett slags garant för att 

riskerna för kyrklig övertalighet kunde hållas nere.  

 

Regeringsrättens dom beträffande Maglarps nya kyrka 2005 satte emellertid frågan om 

övertalighet åter i blixtljus. Domen visade att församlingarnas ansvar avseende kyrklig 

förvaltning i särskilda fall de facto har en bortre gräns.
64

 Rätten gjorde en tydlig avvägning 

mellan församlingens ekonomiska intressen och de kulturhistoriska värdena. I domen lades 

stor vikt vid församlingens svårigheter att bekosta en restaurering, trots möjlighet att erhålla 

kyrkoantikvarisk ersättning, och församlingen beviljade sålunda tillstånd att riva kyrkan. 

Ärendet med Maglarps kyrka kan emellertid inte sägas utgöra något typfall då 

omständigheterna i detta ärende måste bedömas som extraordinära.
65

 Likväl visar 

                                                           
63 Sjöström Ingrid, ”Kyrkobyggnad till salu” – ”Kyrkorum att hyra”. Ny användning för 
gamla kyrkor?, Bebyggelsehistorisk tidskrift 53/2007, sid. 10. 
64 Regeringsrättens dom 2005-06-10, mål nr 2993-00, Stockholm. 
65 För ingående diskussion om Maglarps kyrka se Maglarp. Kyrkan som försvann, Studier 
till Sveriges kyrkor, red. Dahlberg M, Romberg T, Wienberg J., Riksantikvarieämbetet 2010. 
Ranby Henrik, ”Maglarps nya kyrka och frågan om anti-kanonisering av det halvgamla”, De 

kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling, 2014. Se även Alftberg, 
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Maglarpsdomen på ett slags praktiskt klarläggande vad gäller frågan om övertalighet, något 

som varken tidigare utredningar eller överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och staten 

hade förmått. Domen kan därmed också tolkas som ett slags resultat av en underlåtenhet 

att på ett mer konkret vis ta sig an denna komplexa och svåra fråga.  

 

Ärendet med Maglarps nya kyrka gav eko runt om i landet genom att utgöra exempel på en 

av få verkställda kyrkorivningar i modern tid. Som bekant finns flera historiska paralleller till 

fenomenet, men det som i huvudsak skiljer denna händelse från tidigare situationer är bland 

annat att de omvärldsfaktorer som nämns inledningsvis i detta avsnitt, exempelvis ökad 

sekularisering, förändrad demografi, relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten, 

kulturmiljövårdens successiva förändring samt lagstiftningen på området. Dessa faktorer 

saknar historiska paralleller och visar att situationen idag, för Svenska kyrkan, skiljer sig 

markant från tidigare epoker av kyrklig övertalighet.  

 

En direkt konsekvens av domen blev att de statliga kulturmiljövårdande institutionerna 

tillsammans med Svenska kyrkan intensifierade arbetet med att hitta strukturerna för en 

framtida hållbar förvaltning av landets samlade bestånd av kyrkor.
66

 Det finns därmed en 

samlad kunskap på området. Men frågan är hur man utifrån dagens situation, och på ett 

strategiskt vis, ska ta sig an frågan vad avser så kallad kyrklig övertalighet och de faktiska 

problem som idag gör sig påminda.  

Dagens situation och belysande statistik 

Svenska kyrkan har i försök att möta det sjunkande medlemsantalet i landets församlingar 

genomfört sammanslagningar av mindre församlingar till större enheter. Denna typ av 

regleringar intensifierades efter relationsändringen och under perioden 2000-2014  

minskade därför antalet församlingar i Svenska kyrkan med 46 procent. Detta betyder, i 

exakta tal, att 1152 församlingar ”försvann” under nämnda period.  Det stift som genomfört 

mest genomgripande förändringar på området är Lunds stift, tätt följd av Skara stift.
67

 

                                                                                                                                                    
Åsa och Eriksson, Lotta, Gör en kyrka någon skillnad?, Regionmuseet Kristianstad, 
Landsantikvarien i Skåne, rapport 2008:3. 
66 Se exempelvis Långsiktig hållbar förvaltning och differentierad användning av kyrkor, 
PM Kulturmiljöavdelningen Riksantikvarieämbetet, Markus Dahlberg/Ingrid Schwanborg, 
2006-10-10, Utvärdering och utveckling av karaktäriseringar och prioriteringar, delrapport 

1-3, Dnr Ks 2010/0633, Svenska kyrkan, 2010. Sockenkyrkorna. Kulturarv och 

bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008. 
67 Dalberg Markus ”Kulturmiljövården och rivningen av Maglarps nya kyrka i ett nationellt 
perspektiv”, Maglarp. Kyrkan som försvann, Studier till Sveriges kyrkor, red. Dahlberg M, 
Romberg T, Wienberg J., Riksantikvarieämbetet 2010, sid. 57. Alftberg, Åsa och Eriksson, 
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Effekterna av dessa sammanslagningar är flera. En är att besluten om en kyrkas framtid 

fattas på längre avstånd från brukaren.
68

 Detta kan medföra problem vad gäller den 

praktiska förvaltningen av enskilda kyrkor och kan dessutom medföra att tillgängligheten till 

dem minskar. Det kan dessutom medföra att lokalt förankrade värden inte längre får något 

större genomslag på bekostnad av de värden som myndigheter och kulturmiljövården lyfter 

fram.
69

 En ytterligare effekt av sammanslagningarna är givetvis att antalet övertaliga kyrkor, 

utifrån ett inomkyrkligt funktionsperspektiv, fortsatt kommer att öka.  

 

Angående tillgängligheten, som alltså är ett ansvar som ligger på Svenska kyrkan enligt 

överenskommelsen, har den minskat de senaste åren.
70

 Under perioden 2009-2013 

minskade den i snitt med 8 dagar per år. Detta betyder att tillgängligheten till kyrkorna gått 

från 145 öppetdagar år 2009 till 137 öppetdagar 2013.
71

 Här finns emellertid betydande 

regionala skillnader, i synnerhet vad gäller förhållandena mellan stad och landsbygd. Därtill 

har antalet sammankomster (gudstjänst, kyrkliga handlingar och andra sammankomster 

exempelvis konsert) under samma period minskat från 89 (egen verksamhet) till 87 

respektive 7 till 6 (annan verksamhet).
72

 Även om sammanslagningarna har medfört flera 

negativa konsekvenser bör det understrykas att sammanslagningarna även kan medföra 

positiva ekonomiska konsekvenser på grund av större ekonomiska enheter och möjligheten 

till en mer effektiv och professionell ekonomisk förvaltning. 

 

För att få en aktuell bild av Svenska kyrkan och förvaltningen av de kyrkliga miljöerna kan 

följande statistik belysa dagens situation. I april 2014 uppgick det totala antalet 

kyrkobyggnader i landet, ägda av Svenska kyrkan, till 3 377. Av dessa omfattas 2 950 kyrkor 

av tillståndsplikt enligt 4 kap. KML. Av dessa är 119 stycken uppförda efter 1940 och tillhör 

                                                                                                                                                    
Lotta Gör en kyrka någon skillnad?, Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne, 
rapport 2008:3, sid. 17 alt SV K redovisning av kyrkoantikvarisk ersättning. 
68 Dalberg Markus ”Kulturmiljövården och rivningen av Maglarps nya kyrka i ett nationellt 
perspektiv”, Maglarp. Kyrkan som försvann, Studier till Sveriges kyrkor, red. Dahlberg M, 
Romberg T, Wienberg J., Riksantikvarieämbetet 2010, sid. 57. 
69 Alftberg, Åsa och Eriksson, Lotta Gör en kyrka någon skillnad?, Regionmuseet 
Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne, rapport 2008:3, sid. 17. 
70 Överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan i frågor som rör de 
kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan, Ku2000/470/Ka. 
71 Svenska kyrkans redovisning för år 2013 angående de kyrkliga kulturvärdena och 

användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, Svenska kyrkans rapport till 
Kulturdepartementet. 
72 Svenska kyrkans redovisning för år 2013 angående de kyrkliga kulturvärdena och 

användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, Svenska kyrkans rapport till 
Kulturdepartementet. 
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den kategori som genom särskilt beslut av Riksantikvarieämbetet har skyddats enligt 4 kap 

4§ KML. Sådana beslut har fattats för 36 kyrkor efter relationsändringen 2000. Under 

perioden 2000-2013 har totalt 21 nybyggda kyrkor och kapell tillkommit. Dessa omfattas inte 

av KML och är därmed inte berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning.
73

 Vad som särskilt 

bör lyftas fram i detta sammanhang är emellertid att totalt 79 kyrkor har tagits ur bruk under 

perioden 2000-2013 varav 25 stycken omfattas av tillståndsplikt enligt KML. Av dessa har 21 

stycken sålts till annan ägare varav sju till andra trossamfund.
74

  

 

Utifrån ett nationellt perspektiv så talar statistiken sitt tydliga språk. De kyrkor som i första 

hand förklaras som övertaliga idag är yngre kyrkor, företrädesvis de som är byggda under 

sent 1800-tal och 1900-tal. Det finns nämligen en tydlig tendens att församlingarna, i högre 

grad, tenderar att sträva efter att vilja bevara de äldre kyrkorna.
75

 Förklaringen till detta är 

bland annat att de yngre kyrkorna har ett lägre skydd. Till gruppen ”moderna kyrkor” hör de 

cirka 600 kyrkor som har byggts efter 1940. Denna grupp, som alltså huvudsakligen inte 

omfattas av 4 kap. KML, kan därför lättare omvandlas för annat bruk alternativt säljas. 

Kyrkobyggnader uppförda efter 1940, med undantag av det urval som är skyddade enligt 

KML, kan därmed likställas med övrig profan bebyggelse. Dessa kyrkobyggnader ligger 

dessutom ofta i städerna där det finns ett tydligare ekonomiskt incitament till 

förändring/försäljning än de kyrkor som ligger i glesbygder. Detta visar att ekonomiska 

faktorer idag även har fått stor betydelse vad gäller Svenska kyrkans fastighetsförvaltning. 

Detta kan betraktas som en naturlig utveckling utifrån rådande ekonomiska och politiska 

system. Men det bör i sammanhanget understrykas att kyrkor aldrig har byggts utifrån krav 

på ekonomisk nytta eller utifrån tanken att de skulle utgöra lönsamma spekulationsobjekt.  

 

Därtill verkar ytterligare en förklaring till att de yngre kyrkorna, oftare än de äldre, förklaras 

som övertaliga bottna i uppfattningar om ”stil”. Här synes äldre arkitektoniska formspråk ha 

preferens framför yngre. Detta blev uppenbart i fallet rörande Maglarps nya kyrka men även 

i fallet med Odarslövs kyrka i Lunds stift, som också den har hotats av rivning. I båda fallen 

                                                           
73 Svenska kyrkans redovisning för år 2013 angående de kyrkliga kulturvärdena och 

användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, Svenska kyrkans rapport till 
Kulturdepartementet. 
74 Svenska kyrkans redovisning för år 2013 angående de kyrkliga kulturvärdena och 

användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, Svenska kyrkans rapport till 
Kulturdepartementet.  
75 Se bl a Nyström Clara, Reflektioner kring ett övertaligt kulturarv, Uppsats filosofie 
kandidatexamen, Kulturvård, Bebyggelseantikvariskt program, Institutionen för 
kulturvård, Göteborgs universitet, 2010:29, sid. 9. 
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har uppfattningar om det arkitektoniska formspråket ventilerats och det har i nämnda fall 

framgått att nygotiken, och till den besläktade formspråk, tenderar att vara lågt rankade.
76

  

Studier visar att kyrkor, i det allmänna medvetandet, förknippas med ålder och ett äldre 

formspråk. De moderna kyrkornas arkitektur, i synnerhet de uppförda under efterkrigstiden, 

tenderar emellertid att jämställas med profan arkitektur, vilket i sammanhanget inverkar 

negativt då dessa inte tillskrivs samma värde.
77

 Tidsgränsen 1940 utgör således ett 

dilemma, såväl juridiskt som mentalt – detta trots att det ofta påtalas att kyrkorna som helhet 

anses utgöra ett ”nationellt kulturarv”.  

Referensgruppen: kriterier för övertalighet samt processen inför 

avlysning 

I samband med det pågående arbetet kring översynen av regelverket om de kyrkliga 

kulturminnena genomförde Riksantikvarieämbetet två workshopar med den utvalda 

referensgrupp som är knuten till regeringsuppdraget. Frågorna som diskuterades vid 

workshoparna var bland annat kriterierna för övertalighet samt hur processen för 

övertalighetsfrågan skulle kunna se ut. Resultaten från diskussionerna visar exempelvis att 

kriterierna för övertalighet tydligt hör ihop med identifiering av värden. Det framgår vidare att 

brukarvärden står mot kulturhistoriska värden i denna fråga och dessa måste vägas mot 

varandra vid fråga om övertalighet.  

 

Flera deltagare ansåg att brukarvärdena är relativt tydligt definierade till skillnad mot de 

kulturhistoriska värdena. Låga brukarvärden knyts till svag ekonomi, brist på engagemang 

för kyrkan, för få människor deltar i det kyrkliga bruket samt att kyrkobyggnader och 

begravningsplats inte brukas. De kulturhistoriska värdena däremot ansåg flera i 

referensgruppen vara för vagt definierade. Detta leder i sin tur till godtycklighet avseende 

handläggningen samt, i förlängningen, till otydlighet vad gäller förvaltningen av kyrkorna. 

Andra deltagare i referensgruppen uppgav tvärtemot att de kulturhistoriska värdena ofta är 

allt för detaljerade, vilket upplevs leda till hinder för det kyrkliga bruket.
78

 De motstridiga 

uppfattningarna kan tolkas som att handläggningen på länsstyrelserna skiftar för mycket vad 

gäller den kulturhistoriska värderingen, något som upplevs negativt, inte minst av Svenska 

kyrkan. 

                                                           
76 Löfberg Staffan, ”Övertalighetsproblematiken” och Odarslövs kyrka – en ”övertalig” 

kyrkas framtid, 2009. Se även Ranby Henrik, ”Maglarps nya kyrka och frågan om anti-
kanonisering av det halvgamla”, De kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk 

utveckling, 2014. 
77 NIKU-undersökning i Nyström 2009. 
78 Workshop Riksantikvarieämbetet 2014-04-23. 
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Vad gäller processen för övertalighetsfrågan och hur medborgaraspekten kan beaktas så 

framkom i huvudsak två motstridiga meningar i frågan. Den ena uppfattningen var att 

medborgarfrågan är viktig i en sådan process (varför det till och med borde lagstiftas i 

frågan). Svenska kyrkan stod emellertid för en annan hållning då man inte tillskrev 

medborgarfrågan särskilt stark ställning i processen då denna fråga ska hanteras av de som 

har det ekonomiska ansvaret för kyrkorna. Delade meningar rådde även i referensgruppen 

huruvida det ska vara församlingen eller stiftet som beslutar om kyrklig övertalighet.
79

 

Analys 

Definition kyrklig övertalighet 

Det sätt man väljer att definiera problematiken kring kyrklig övertalighet får betydelse för hur 

stort problemet uppfattas rent kvantitativt och sannolikt också vilka lösningar man väljer. 

Utifrån svensk horisont kan man alltså konstatera att det idag föreligger kyrklig övertalighet 

utifrån strikt inomkyrkligt funktionsperspektiv, vilket kommer till uttryck främst genom 

sammanslagningar av församlingar. Utifrån ett bredare samhällsperspektiv tyder studier 

emellertid på att allmänheten däremot inte uppfattar att det finns direkt grund för 

diskussioner om kyrklig övertalighet i någon större omfattning. Likväl pekar den årliga 

statistik som Svenska kyrkan redovisar till regeringen att antalet kyrkor och kapell som tas ur 

bruk kontinuerligt ökar.
80

  

 

Enligt befintlig statistik kan man utläsa att det föreligger skillnader vad gäller hur 

allmänheten värderar tillgängligheten till det offentliga kyrkorummet. Äldre tenderar att 

värdesätta tillgängligheten till kyrkorummet högre än yngre.
81

 Vidare visar statistik att 

tillgängligheten till andra gemensamma offentliga platser och byggnader värderas högre vid 

jämförelse. Som exempel kan nämnas att allemansrätten intar en särställning då 90procent 

av de tillfrågade i en undersökning värderade denna högt, följt av parker, bibliotek, badhus, 

museer, teatrar och biografer. Kyrkobyggnader, historiska hus samt fornlämningar var en 

kategori som mellan 50-60 procent av de tillfrågade värderade högt. Medlemmar i Svenska 

kyrkan tenderar att ha en starkare relation till kyrkobyggnaden än vad icke medlemmar 

                                                           
79 Workshop Riksantikvarieämbetet 2014-04-23. 
80 Svenska kyrkan, årliga rapporter till regeringen angående användning av 
kyrkoantikvarisk ersättning och Kulturhistoriska värden. 
81 Den folkliga inställningen till kyrkobyggnader, Jonas Bromander, Statistisk 
undersökning, Svenska kyrkan, 2014. 
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har.
82

 Samma undersökning visar vidare att knappt 60 procent av allmänheten anser att det 

var viktigt att det finns en kyrkobyggnad på orten där man bor. På frågan om en kyrka skulle 

kunna rivas eller bli ruin svarar drygt hälften av de tillfrågade att det är otänkbart. Angående 

försäljning av en kyrka är cirka 40 procent av de tillfrågade positiva till en sådant förfarande 

medan de övriga antingen svarade att de var osäkra alternativt emot försäljning.
83

 

 

Det föreligger därmed en viss diskrepans mellan hur Svenska kyrkan och den breda 

allmänheten uppfattar frågan om kyrklig övertalighet. Detta bottnar å ena sidan i en önskan 

att från Svenska kyrkan få till stånd en kostnadseffektiv förvaltning vad gäller 

kyrkobyggnaderna – man vill helt enkelt inte bli sittande med ett för stort antal kyrkor i tider 

med sjunkande medlemsantal och minskade ekonomiska ramar. Risken med denna 

målsättning, som så tydligt styrs av demografiska och ekonomiska faktorer, är emellertid att 

man underskattar exempelvis de religiösa, kulturella, sociala, historiska och 

identitetsskapande värden som kyrkorna tillskrivs. I den pågående debatten i Tyskland (se 

bilaga 4) är man tydligt medveten om riskerna med att allt för ensidigt endast beakta de 

demografiska och ekonomiska argumenten vad gäller övertalighetsproblematiken. 

Erfarenheter från England och Nederländerna visar vidare hur lokala samfund tenderar att 

marginaliseras då deras kyrka säljs eller rivs. En tydligare medvetenhet om den kulturella 

förlust som en försäljning eller rivning kan leda till torde med fördel kunna vitalisera 

diskussionerna om övertalighet även utifrån svenskt perspektiv.  

 

Man kan å andra sidan anföra att den svenska allmänheten delvis saknar förståelse för och 

kännedom om de organisatoriska och ekonomiska problem som Svenska kyrkan de facto 

står inför idag. Ännu har inte medvetenheten hos allmänheten sjunkit in vad gäller 

konsekvenserna av relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan år 2000. I den 

fortsatta diskussionen rörande en långsiktigt hållbar förvaltning av kyrkorna, och till dem 

anslutande miljöer, måste en förståelse för båda ovan redogjorda perspektiv beaktas. 

Definitionen kring vad som är kyrklig övertalighet måste därför ta hänsyn till både praktiska 

och ekonomiska förhållningssätt i kombination med de kvalitativa värden allmänheten läser 

in i kyrkorna.    

 

Förvaltning, ekonomi och beslutsprocess  

I Sverige är de enskilda församlingarna självständiga beslutsenheter i enlighet med 

kyrkoordningen. Men när det gäller beslut rörande bland annat kyrkobyggnad, kyrkotomt, 

inventarier och begravningsplatser ska även hänsyn tas till KML. Detta betyder att varje 

                                                           
82 Ibid. 
83 Ibid samt Platser och byggnader, 3,Investigo, Kyrkbussen 2014, Svenska kyrkan. 
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församling eller samfällighet måste äga både ekonomisk och juridisk kompetens liksom en 

mer praktiskt inriktad förvaltningsmässig kunskap avseende frågor som berör bevarande 

och brukande. Även om församlingarna och samfälligheterna i Sverige tydligt strävar efter 

att koordinera och effektivisera sin organisation kan det likväl upplevas som resurskrävande 

att inom ramen för denna relativt begränsade enhet få till stånd en rationell och rättssäker 

förvaltning av kyrkorna. Detta gäller inte minst i frågor rörande kyrkors övertalighet. Stiften 

har i denna fråga endast en rådgivande roll, men kan däremot styra hur den 

kyrkoantikvariska ersättningen disponeras. Detta medför, som fallet med Maglarps nya 

kyrka visar, att stiften har en indirekt möjlighet att påverka övertalighetsproblematiken.  

 

Vidare förefaller ett problem vara att handläggningen vad gäller kyrkoärenden vid landets 

länsstyrelser tenderar att variera.84 Detta signalerar en viss godtycklighet, vilket i 

förlängningen motverkar en rättssäker tillämpning. I ärenden rörande övertalighet kan detta 

ge upphov till att så kallade brukarvärden upplevs stå i motsatsförhållande till 

kulturhistoriska värden. Det är därför önskvärt att få till stånd en tydligare kommunikation 

vad gäller kyrkomiljöernas skilda värden och att dessa diskuteras inom ramen för en 

transparant beslutsprocess. 

 

I Strängnäs stift har man författat en vägledning för församlingarna när det gäller 

överväganden om att ta en kyrka ur bruk.
85

 Vägledningen gör bland annat gällande att såväl 

kyrkorådet som församlingsrådet grundligt ska utreda frågan i nära samarbete med stiftet 

och länsstyrelsen. Även enskilda medlemmar ska få yttra sig i enkätform eller liknande. 

Vägledningen poängterar vidare att det är de långsiktiga pastorala konsekvenserna som ska 

beaktas och att de kulturhistoriska frågorna ska belysas grundligt i sammanhanget. Man är 

även tydlig med att enbart ekonomiska skäl ingalunda ensamt kan fälla avgörandet. Inte 

heller enbart det faktum att kyrkan är övertalig utifrån inomkyrkligt funktionsperspektiv. 

Vägledningen fastslår vidare att det är den enskilda församlingen som får ta beslutet om att 

en kyrkobyggnad är övertalig. Om församlingen ingår i ett pastorat ska emellertid beslutet 

fattas av pastoratet, men det är rimligt att kyrkofullmäktige är den instans som tar det 

slutgiltiga beslutet. Detta ska i sin tur prövas och fastställas av stiftsstyrelsen som 

dessförinnan inhämtat yttranden från domkapitel och länsstyrelse.
86

  

 

Vägledningen från Strängnäs stift ger således tydligt uttryck för att beslutet om kyrklig 

övertalighet ska ske genom samråd mellan samtliga berörda instanser. Dessutom ska 

                                                           
84 Se kartläggning Länsstyrelserna… 
85 Strängnäs stifts vägledning när det gäller överväganden om att ta en kyrka ur bruk, 
http://www.svenskakyrkan.se/1143697 hämtad 2014-10-17. 
86 Ibid. 
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beslutet föregås av grundliga utredningar där även allmänheten ska ges möjlighet till insyn i 

det enskilda ärendet. Stor vikt läggs även vid såväl så kallade brukarvärden som 

kulturhistoriska värden. Vägledningen försöker således göra processen mer transparent och 

kan därmed sägas vara ett steg att närma sig den beslutsprocess som föreligger i 

exempelvis England och Tyskland (se bilaga 5). 

 

I England har stiften ett långt tydligare mandat vad gäller exempelvis ansvaret för en 

övertalig kyrka. I England lyfts de svåra besluten till en övre och mer samlad nivå där 

adekvat fackkunskap finns tillgänglig (se bilaga 4). Ett likande system är också utvecklat i 

Tyskland där stiften genom den s k Landeskirchen tar beslut i frågor rörande övertalighet.
87

 I 

England och Tyskland finns alltså, på såväl ett centralt som regionalt plan, ett stort 

kunnande vad gäller de svåra förvaltningsmässiga kyrkofrågorna. I England finns vidare 

tydliga regleringar vad gäller hur man avlyser en kyrka och vad den kan få för alternativ 

användning, nämligen Policy on New Uses for Closed Church Buildings. I Tyskland finns 

liknande regleringar, benämnda Umnutzung von Kirchen samt Kirchen umbauen, neu 

nutzen, umwidmen.
88

  

 

Nämnda dokument ger tydligt uttryck för att återbruk för annan kyrklig församling är att 

föredra i såväl England som Tyskland. I andra hand förordas att kyrkan övertas av 

kommunal eller annan offentlig brukare. Den engelska debatten visar exempelvis hur man 

tagit intryck av det historiska perspektivet när man tydligt anför vikten av en differentierad 

användning, det vill säga att kyrkorna i högre grad även idag ska användas för både 

religiösa och sekulära funktioner. Om inget alternativ emellertid ges gäller försäljning till 

privat ägare och ytterst kan det även bli fråga om rivning. Det faktum att man i England, 

Tyskland och även Frankrike lyfter frågan kring övertalighet till en regional/nationell nivå 

medför att man skapar en tydligare översyn över det samlade beståndet, vilket kan ha en 

gynnsam inverkan på förvaltningen och ytterst även för bevarandet av de kulturhistoriska 

värdena. Det har även den fördelen att varje ärende behandlas efter likartat regelsystem, 

något som borgar för tydlighet och transparens i besluten.  

 

I enlighet med överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och staten ligger ansvaret för 

vård och underhåll av kyrkobyggnader på församlingen. Genom relationsändringen får 

                                                           
87 Bexell Peter, ”Alldeles för många kyrkor. Ett europeiskt perspektiv”, Kyrkorummet – 

kulturarv och gudstjänst. En samtalsbok om ett förändringsskede, Peter Bexell och Gunnar 
Weman (red), 2008. 
88 Bexell Peter, ”Alldeles för många kyrkor. Ett europeiskt perspektiv”, Kyrkorummet – 

kulturarv och gudstjänst. En samtalsbok om ett förändringsskede, Peter Bexell och Gunnar 
Weman (red), 2008. 
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Svenska kyrkan cirka en halv miljard årligen som ersättning för kulturhistoriskt motiverade 

kostnader. I sammanhanget bör nämnas att den svenska statliga ersättningen är avsevärt 

mycket högre än i andra europeiska länder i förhållande till antalet kyrkobyggnader. 

Finansieringen av kyrkorna delas därmed huvudsakligen av staten och Svenska kyrkan. Det 

civilsamhälleliga ansvaret vad gäller vård och underhåll är i dagsläget inte särskilt 

omfattande.  

 

Finansieringen i England är relativt komplex och inbegriper såväl statliga som kyrkliga 

instanser. De kyrkor som tillskrivs höga kulturhistoriska värden och är ”listade” kan erhålla 

ekonomiska medel via exempelvis English Heritage, Heritage Lottery Fund, men även direkt 

från Church of England (se bilaga 4). Till detta finns även, på den förvaltningsmässiga sidan, 

ett stort engagemang från civilsamhället i form av volontärer, exempelvis inom 

organisationer som SPAB.
89

 Av stor vikt i sammanhanget är det faktum att den engelska 

finansieringen endast uppgår till knappt en tredjedel av den som finns i Sverige, nämligen ca 

140 miljoner kronor per år (14 miljoner pund/år) samtidigt som de har långt fler kyrkor. Detta 

är anmärkningsvärt och kan kanske delvis förklaras av det starka civilsamhälleliga 

engagemanget, men ställer onekligen frågor kring effekterna av den ”svenska modellen” 

avseende den kyrkoantikvariska ersättningen.  

 

I Tyskland, Nederländerna Frankrike samt provinsen Québec finns ett liknande system av 

statligt eller regionalt/kommunalt stöd till kulturhistoriskt betydelsefulla kyrkobyggnader.
90

  

Det ekonomiska stödet, om det så är från statligt eller kommunalt håll, spelar alltså med stor 

sannolikhet en avsevärd roll vad gäller den nuvarande samt den framtida förvaltningen av 

kyrkobyggnader. Detta torde inte minst framgå när man jämför med utvecklingen i USA där 

försäljning och rivning vid övertalighet är svår att undvika om inte en privat sponsor träder 

fram (se bilaga 4). Utvecklingen i före detta DDR visar emellertid i detta sammanhang på en 

annan utveckling. Trots decennier av underlåtenhet vad gäller underhåll och vård och trots 

ansträngd ekonomi har en stor del av kyrkobyggnaderna i före detta DDR kunnat undgå 

fortsatt förfall och eventuell rivning tack vare ett stort arbete där statliga instanser har 

samverka med kyrkliga, privata och övriga organisationer.  

 

Övertalighet och möjliga handlingsalternativ 

                                                           
89 Society for Protection of Ancient Buildings. 
90 Sjögren Torbjörn, ”Så många kyrkor! Hur hanterar vi dem?”, Kyrkorummet – kulturarv 

och gudstjänst. En samtalsbok om ett förändringsskede, Peter Bexell och Gunnar Weman 
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Inom ramen för detta uppdrag finns även möjlighet att förtydliga de alternativ som står till 

buds när en kyrka förklaras övertalig samt att peka ut en möjlig riktning framåt i denna fråga. 

När en kyrka bedöms som övertalig utifrån kyrkligt bruksperspektiv finns flera 

handlingsalternativ: 

• Församling använder och värmer upp den ett fåtal ggr/år och vårdar och 

underhåller 

• Kyrkan ”läggs i malpåse” genom att tas ur bruk och avlyses. Den hålls låst, visst 

underhåll, viss värme 

• Kyrkan tas ur bruk och avlyses, vård och uppvärmning upphör 

• Kyrkan tas ur bruk och avlyses, uthyrs för andra ändamål 

• Kyrkan tas ur bruk och avlyses och säljs 

• Kyrkan tas ur bruk och avlyses och rivs 

 

En av de strategier som torde vara prioriterad för att motverka övertalighet är differentierad 

användning. Med detta begrepp avses i första hand ett flexibelt användande av 

kyrkobyggnaderna för ursprungligt ändamål. Med differentierad användning avses även en 

metod för långsiktigt planering av kyrkornas användning där hänsyn tas till såväl praktiska 

behov som de kulturhistoriska värdena. En metod som utvecklades av 

Riksantikvarieämbetet och som vidareutvecklades av Svenska kyrkan var så kallad 

kulturhistorisk karaktärisering.
91

 Metoden syftar till att visa på varje kyrkas individuella 

värden och vad som är viktigt att beakta vid förvaltning av respektive kyrkobyggnad. Detta i 

sin tur kan utgöra grund för vilka kyrkor som är lämpliga som huvudkyrkor för återkommande 

bruk (högre grad av förändring tillåten) och vilka som i lägre grad är lämpliga för ett aktivt 

brukande (lägre grad av förändring tillåten).  

 

Statens grundläggande uppfattning är att kyrkornas kulturhistoriska värden bäst tillvaratas 

när de används för sitt ursprungliga syfte något som länsstyrelserna också ska väga in i sin 

tillståndsprövning. Men i vissa fall är det nödvändigt att ta en kyrka ur bruk och till om med 

avyttra den. Detta får dock ingalunda styras av enbart praktiska och ekonomiska faktorer. I 

den långsiktiga planeringen av förvaltningen bör de kulturhistoriska bedömningarna av en 

kyrka väga synnerligen tungt. Processen kring så kallad kyrklig övertalighet bör därför göras 

i nära samråd mellan Svenska kyrkan och staten. Skälen för att ta en kyrka ur bruk bör alltså 

vara väl grundade och innan man tar ställning måste en konsekvensanalys för hela 

kyrkomiljön utföras. Denna analys måste bland annat ta hänsyn till exteriör och interiör vård 

                                                           
91 Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av kyrkor – en handledning för 
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och underhåll, inventarier, begravningsplatsen, framtida användning samt om det krävs 

särskilda skyddsåtgärder med mera.  

 

Inför en försäljning eller avyttring av en kyrka kan man även överväga så kallad alternativ 

användning av kyrkobyggnaden. I Sverige är ännu inte alternativ användning av kyrkor 

särskilt utbrett, men en av de kyrkor som idag används för annat bruk är Allhelgonakyrkan 

på Ven (museum). Ett annat alternativ är så kallad differentierad användning. Med 

differentierad användning avses här främst att församlingsverksamheten har flyttat in i 

kyrkan, det vill säga församlingshem och pastorsexpedition. Exempel på detta finns idag i 

Lima kyrka i Dalarna, Vessige kyrka i Halland samt Naums kyrka i Västergötland.
92

 Många 

känner eventuellt tveksamhet inför differentierad användning, men genom att lyfta fram det 

historiska perspektivet av religiöst och sekulärt bruk försöker man i exempelvis England och 

Tyskland argumentera för ett bredare och mer differentierat bruk av kyrkorna (se bilaga 4). 

Ett sådant perspektiv skulle sannolikt gynna den svenska debatten kring kyrklig övertalighet 

och framtida förvaltning. 

 

Andra strategier som torde övervägas är följande:  

 

• dialog med kommuner och i förekommande fall regioner bör initieras: vilken roll har 

kyrkomiljöerna i den kommunala planeringen och regionala utvecklingen? 

• genom analyser och diskussioner, centralt och regionalt, utveckla en större samsyn 

kring hur de allmänna medlen skall riktas för att göra största möjliga kulturmiljönytta  

• att göra en konsekvensanalys innan man tar beslut att ta en kyrka ur bruk. Hur 

kommer ett ändrat inomhusklimat att påverka byggnad, inredning och inventarier? 

Vilka tillstånd till ändringar av kyrkan eller flyttning av inventarier kommer 

länsstyrelsen att lämna? Donerade föremål kan ha särskilda föreskrifter. Hur 

kommer begravningsplatsen att kunna användas? Vilka säkerhetsåtgärder måste 

vidtas?  

 

En jämförelse mellan Sverige och andra länder i Europa och Nordamerika visar att samtliga 

länder något olika vad gäller processen kring övertalighet och eventuell avlysning. English 

Heritage verkar, utifrån detta perspektiv, vara den mest proaktiva statliga myndigheten på 

området och processen kring övertalighet är väl reglerad och tydligt integrerad mellan flera 

olika instanser (se ovan). Det framgår även att man tillämpar individuell bedömning av varje 

enskilt ärende vilket är att föredra framför någon form av schablonbaserade 
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karaktäriseringar.
93

 Häri ligger nämligen en uppenbar risk att exempelvis ålder och estetiska 

faktorer kan bidra till ett snedvridet urval, på bekostnad av de yngre kyrkorna från 1800- och 

1900-talen. Vidare visar den internationella utblicken att det mest effektiva sättet att hantera 

övertalighet är att driva lokala projekt men där det finns förvaltningsmässiga resurser på 

regional alternativt central nivå (se ovan). 

 

Referensgruppen: kriterier för att sälja alternativt riva en kyrka 

Den referensgrupp som är knuten till föreliggande regeringsuppdrag ansåg att ett av de 

viktigaste kriterierna för övertalighet gäller när det finns andra och ”bättre” kyrkor i pastoratet 

att tillgå.94 Vad som betyder ”bättre” i detta avseende var något diffust, men torde 

exempelvis inbegripa kyrkor som tål förändring utifrån brukarperspektiv, men kan kanske 

även omfatta äldre och mer ”estetiskt tilltalande” kyrkor. Just ordval som ”gammal”, ”fin 

omgivande miljö” samt ”traditionell arkitektur” har viss betydelse för Svenska kyrkan i de fall 

man står inför en eventuell avlysning och vidare försäljning. Häri ligger en parallell till den 

franska debatten där man tydligt tagit ställning för äldre kyrkor på bekostnad av 1800- och 

1900-talets kyrkobestånd (se ovan). För Svenska kyrkan framstår det däremot lättare att 

sälja (eller riva) en kyrka om den är ”ny”, ”inte äger en särskilt tilltalande omgivning” eller om 

den har en ”okonventionell” kyrkoarkitektur. 

 

Enligt uppgift från Svenska kyrkan anser medlemmarna att det i vissa fall är mer önskvärt att 

riva sin kyrka, eller omvandlar den till ruin, än att kyrkan övergår i ny funktion. Detta gäller i 

synnerhet för de kyrkor som har en begravningsplats, alternativt interiöra gravar, då 

kyrkorna i dessa fall anses svåra att sälja. Svenska kyrkan på central nivå kan däremot 

tänkas sälja kyrkorna om ägaren är en offentlig fastighetsförvaltare och om verksamheten 

kommer att rymma kulturell, social eller annan kommersiell verksamhet. Svenska kyrkan 

kan även tänka sig att sälja till andra kristna samfund samt till privatpersoner.95 Den centrala 

nivån verkar därmed skilja sig från medlemmarnas åsikt i denna fråga. 

 

När kyrkan övergår från religiöst rum till kulturhistoriskt minne  

Frågan kring kyrklig övertalighet tenderar, som framgår av texten ovan, att ensidigt hamna i 

frågor som berör förvaltning, ekonomi och juridik. Det är ett tämligen instrumentellt och snävt 

                                                           
93 Jmfr Dahlberg Markus, ”Kulturmiljövården och rivningen av Maglarps nya kyrka i ett 
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sätt att hantera frågan och det är därför viktigt att reflektera över vad kyrklig övertalighet de 

facto kan få för konsekvenser ur ett lite bredare perspektiv.  

 

Varför de förvaltningsmässiga och ekonomiska aspekterna tenderar att överskugga 

diskussionen om kyrklig övertalighet i Sverige är bland annat att dessa aspekter är 

kvantifierbara och därför lättare att diskutera utifrån rationella ståndpunkter. I 

sammanhanget kan nämnas att Martin Luther, redan på sin tid, var mycket tydlig i saken: 

There is no other reason to build a church than to give the Christians opportunity to come 

together, pray, listen to sermon and get the sacrament. And when these reasons come to an 

end, the church should be demolished, like what is done with all other buildings when they 

are no longer useful.96 Självklart är detta synsätt inte tillräckligt för att riva en kyrka idag, 

men det är en påminnelse om att den luthersk evangeliska kyrkan inte tillskriver 

kyrkobyggnaden riktigt samma heliga värde som exempelvis den katolska kyrkan där 

kyrkobyggnaden utgör en helig plats och fortsätter vara det alltid, även som ruin.97Även om 

Luthers uttalande inte har direkt bäring på det enskilda fallet ger uttalandet likväl historiskt 

perspektiv på frågan. 

 

Men det finns även en rad kvalitativa aspekter att beakta och dessa är till sin natur långt 

svårare att fånga då de inte låter sig beskrivas i överskådliga ekonomiska tabeller eller 

förvaltningsmässiga planer. En grundläggande aspekt som måste beaktas är först och 

främst vilken roll kyrkorummet har som traditionsbärare i människors liv idag. Denna fråga 

kan ses som särskilt angelägen i en tid när den kyrkliga närvaron i människors liv inte längre 

har någon självklar kulturell bas och då kunskapen om den kristna trons innehåll gradvis 

sjunker. Dessa båda aspekter är nära förbundna med i vilken utsträckning de existentiella 

frågorna idag får utrymme i våra liv samt vilka kulturhistoriska värden vi tillskriver 

kyrkobyggnaden och dess inventarier. 

 

Även om gudstjänstdeltagandet är stadigt sjunkande verkar alltså ingalunda intresset för de 

existentiella eller religiösa frågorna minska nämnvärt mot tidigare. Tvärtom växer olika 

former av religiösa eller andliga rum fram runt om oss. Det kan röra sig om rum för andakt 

och stillhet placerade mitt i vår vardag - på ett sjukhus eller i ett köpcentrum. Det kan också 

röra sig om andliga rum i form av spa- eller meditationscenter, men det kan även röra sig 

om nya religiösa samfund som etablerar sig tack vare migration.  Detta visar att vi 

kanaliserar vårt behov av andlighet på olika sätt. I sammanhanget är det därför intressant att 

                                                           
96 Martin Luther, 1522 citat från “Kirchenpostille”. 
97 Bexell Peter, ”Alldeles för många kyrkor. Ett europeiskt perspektiv”, Kyrkorummet – 

kulturarv och gudstjänst. En samtalsbok om ett förändringsskede, Peter Bexell och Gunnar 
Weman (red), 2008. 
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konstatera att Frankrike idag arbetar för en tydlig likabehandling av de religionsriktningar 

som utövas inom landet – som ett uttryck för en medvetenhet om att religion i dagens 

globala värld är en självklarhet (se bilaga 4).  

 

I Sverige är vidare allmänheten starkt fästad vid sin församlingskyrka alternativt den kyrka 

man känner att man har en relation till. Detta gäller även om man sällan går dit. Detta 

mönster kan även påvisas i Norge och Finland. Det tyder på en stark länk mellan den 

fysiska kulturmiljön och människorna som bor på platsen.98 Det torde därför, i 

sammanhanget, finnas ett behov av att tydligare kartlägga våra skilda behov av andlighet 

och i större utsträckning beakta denna aspekt i förhållande till kyrklig övertalighet. Kanske är 

graden av sekularisering inte fullt så långt gången om man ser frågan ur ett individuellt 

perspektiv. 

 

Det finns vidare, från kulturmiljövårdens håll, ett behov av att se över hur man förmedlar de 

kyrkliga miljöernas kulturhistoriska värden. Frågor som bör få större utrymme i det 

sammanhanget är bland annat varför de kulturhistoriska värdena är viktiga att förmedla och 

för vem man bevarar dem. Det verkar nämligen föreligga ett visst glapp mellan 

kulturmiljösektorn och mottagarna, bland annat i form av Svenska kyrkan och 

församlingarna, då de kulturhistoriska värden man tillskriver kyrkorna inte verkar få det 

gehör sektorn syftar till att uppnå. Än har de kulturhistoriska värdena inte kommunicerats 

tillräckligt väl, än är de för detaljerade och rigorösa. Här är det från kulturmiljövårdens sida 

viktigt att vara lyhörd – de konsthistoriska, kulturhistoriska, sociala, identitetsskapande 

värdena - eller vilka värden man nu tillskriver kyrkobyggnaderna måste givetvis 

kommuniceras tydligt till den mottagare det berör så att de blir begripliga.  

 

Diskussionen om kyrklig övertalighet kan sammanfattas att det idag finns fog att tala om 

kyrklig övertalighet utifrån ett inomkyrkligt funktionsperspektiv. Däremot finns det ett behov 

av att lyfta diskussionen kring kyrklig övertalighet, från att huvudsakligen kretsa kring 

förvaltning, ekonomi och juridik, till att mycket tydligare även omfatta frågor rörande religiösa 

och andliga värden. Därtill behöver de kulturhistoriska värdena tydligare kommuniceras 

samtidigt som kulturmiljövården bör bjuda in såväl församling som civilsamhälle till vidare 

diskussioner i denna fråga. Om man jämför Sverige utifrån internationellt perspektiv är 

frågan kring kyrklig övertalighet inte lika överhängande här som i exempelvis England, 

Tyskland och Frankrike. Det faktum att situationen i Sverige inte är lika akut, i kombination 

med den statliga ersättningen i form av kyrkoantikvarisk ersättning, gör tvärtom att Sverige 

                                                           
98 Sörmoen, Oddbjörn, ”Perspectives on Church Buildings as part of Cultural Heritage in 
Norway, Denmark, Sweden and Finland”, Quel avenir pour quelles églises? What future for 

which churches?, Lucie K. Morisset, Luc Noppen, Thomas Coomans (red.) 2006. 
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har goda förutsättningar att verka proaktivt. Avslutningsvis kan man påminna om den 

engelska och tyska debatten där det historiska perspektivet ger vägledning för framtiden – 

kyrkor har utifrån historiskt perspektiv fyllt såväl religiösa som sekulära behov för 

lokalsamhället – däri torde även framtiden för kyrkorna ligga.  

 

Att ta en kyrkobyggnad ur bruk samt försäljning 

av kyrkobyggnader 

Att avlysa och sälja en kyrkobyggnad: nuvarande regelverk 

Till följd av övertalighet ur kyrkligt perspektiv har 79 kyrkobyggnader tagits ur bruk sedan 

relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan. Av dessa omfattades 25 

kyrkobyggnader av tillståndsplikt enligt 4 kap. 3 § KML99.  

De allra flesta av de kyrkobyggnader som tas ur bruk enligt 40 kap. 7 § kyrkoordningen säljs 

till annan ägare. I några fall har avlysta kyrkobyggnader rivits. Att kyrkobyggnader förklaras 

övertaliga, säljs eller rivs är ingen ny företeelse i och med relationsförändringen utan har 

funnits i varierande grad sedan medeltiden, se vidare under rubriken Kyrklig övertalighet.   

 

En kyrkobyggnad som innan avlysning och försäljning omfattas av tillståndsplikt enligt KML, 

gör detta även efter ägarbyte. Detta faktum grundar sig på att en kyrkobyggnads 

kulturhistoriska värde inte påverkas av själva ägarbytet och därmed minskar inte heller 

behovet av skydd. I prop. 1998/99:38 anser man att det i lagtexten tydligt framgår vilka 

skyddsbestämmelser som omfattar kyrkobyggnaden och att en presumtiv förvärvare redan 

innan köpet kan bilda sig en uppfattning av vilka inskränkningar i rådighet över byggnaden 

som gäller och därmed hur detta kan påverka byggnadens användningssätt. Mot bakgrund 

av detta resonemang infördes ingen bestämmelse om anmälan av försäljning till 

länsstyrelsen eller alternativ skyddsform för försålda kyrkor i lagtexten vid kulturmiljölagens 

införande 1988.  

 

Det finns som sagt ingen regel i KML som föreskriver att en försäljning av en kyrkobyggnad 

ska anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska enligt kyrkoordningen dock ges möjlighet 

att yttra sig innan en kyrkobyggnad tas ur bruk.100 Länsstyrelserna framför att för att de ska 

kunna ta sitt tillsynsansvar på allvar så måste de underrättas när ett ägarbyte genomförts. 

                                                           
99 Svenska kyrkans redovisning för år 2013 angående de kyrkliga kulturvärdena och 
användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, s. 33 ff.  
100 40 kap. 8 § kyrkoordning för Svenska kyrkan.  
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Det finns även tillstånds- och tillsynsfrågor avseende kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga 

inventarier som aktualiseras vid försäljning av en kyrkobyggnad.  

 

Den nuvarande lagtextens formuleringar utgår i sin formulering mycket ifrån att de kyrkliga 

kulturminnena ägs, förvaltas och brukas av Svenska kyrkan, vilket också är fallet för det 

stora flertalet objekt. Länsstyrelserna lyfter dock fram att det finns tillämpningsproblem av 

lagstiftningen gentemot andra ägare än Svenska kyrkan i så mån att det utifrån det nya 

bruket ofta är svårt att hävda att kyrkobyggnadens utseende och karaktär inte får 

förvanskas. De nya ägarna uttrycker ofta att de vill utveckla kyrkobyggnaderna för en hållbar 

men ändå flexibel användning där den kyrkliga karaktären inte alltid är önskvärd att bevara.  

Alternativa skyddsformer för sålda kyrkobyggnader 

Alternativ som förts fram i debatten kring de försålda kyrkobyggnaderna är att skyddet för 

dessa borde övergå från 4 kapitlet till 3 kapitlet KML i samband med försäljningen. Fördelen 

med ett sådant förfarande skulle vara att tillämpningen av 4 kapitlet i fortsättningen endast 

skulle rikta sig mot Svenska kyrkan, den enda part som också är berättigad till 

kyrkoantikvarisk ersättning. Det kan dock ifrågasättas om det är rimligt eller ens önskvärt att 

ha en lagstiftning som endast riktar sig gentemot en enskild fastighetsägare då det religiösa 

bruket av de kyrkliga kulturminnena ur lagens hänseende inte tillmäts någon betydelse.  

 

Om alternativet att kyrkobyggnader som sålts skulle övergå till att bli byggnadsminnen ändå 

skulle anses lämpligt uppstår en rad frågor om hur och när denna övergång skulle äga rum. 

Några förespråkar att det skulle ske när kyrkobyggnaden övergår i enskild ägo i likhet med 

när ett statligt byggnadsminne säljs till enskild ägare.101  Andra menar att det borde väckas 

en fråga om byggnadsminnesförklaring i samband med försäljningen och att länsstyrelsen 

först efter att ha utrett kyrkobyggnadens kulturhistoriska värde fattar beslut om eventuell 

byggnadsminnesförklaring. De som förordar det senare alternativet menar att många 

kyrkobyggnader som omfattas av det generella lagskyddet enligt 4 kapitlet inte lever upp till 

de krav på synnerligen högt kulturhistoriskt värde som ställs enligt 3 kapitlet. För vidare 

diskussion i denna fråga se under rubriken Det generella skyddet och de kulturhistoriska 

värdena.  

 

Alternativet som innebär att en försåld kyrkobyggnad automatiskt eller efter prövning av 

dess kulturhistoriska värde skulle skyddas som byggnadsminne enligt 3 kap. KML innebär 

att länsstyrelsen skulle utfärda en förklaring om detta i likhet med när ett statligt 

                                                           
101 3 kap. 7 § KML. 
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byggnadsminne övergår till att bli byggnadsminne enligt KML.102 Länsstyrelsen skulle också 

upprätta skyddsbestämmelser för objektet samt vidta åtgärder för att en anteckning om 

beslutet införs i fastighetsregistret allmänna del i överensstämmelse med rådande 

bestämmelser i 3 kap. KML.103 

 

Om skyddet automatiskt skulle övergå till 3 kap. KML skulle tanken med att samtliga 

kyrkobyggnader tillsammans bildar ett rikstäckande gemensamt historiskt kulturarv vars 

kulturhistoriska värden bör skyddas genom KML ändå kunna sägas uppfyllas om än i 

formen av enskilt ägt byggnadsminne. Mot ett automatiskt överförande talar det faktum att 

varje enskild kyrkobyggnad uppförd före 1939 inte kan sägas uppfylla 3 kapitlet krav på att 

objektet ska ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde såtillvida att man inte tillmäter det 

rikstäckande nätet av kyrkliga kulturminnen ett sådant värde.  

 

Förordas däremot systemet med att en fråga om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap. 4 § 

KML väcks i samband med en försäljning uppstår frågan om sådan fråga ska väckas innan 

försäljningen av kyrkobyggnaden genomförs eller efter. Genomförs den efter försäljningen 

så uppstår en situation där köparen förvärvat ett objekt där de juridiska förutsättningarna för 

vård och underhåll samt förutsättningar för eventuella förändringar inte är klarlagda. 

Genomförs byggnadsminnesutredningen innan försäljningen kan resultatet av utredningen 

bli avgörande för huruvida försäljningen genomförs eller ej. Genomförs inte försäljningen bör 

skyddet enligt 4 kap. KML kvarstå.  

 

Riksantikvarieämbetet ser ett behov av att utreda frågan vidare. En sådan utredning bör 

även inbegripa frågorna som berörs i avsnitten Det generella skyddet och de kulturhistoriska 

värdena samt Kyrklig övertalighet, då frågorna är intimt förknippade med varandra. 

Konsekvenser av att sälja en kyrkobyggnad  

Vid ett urbruktagande eller en försäljning av en kyrkobyggnad är det flera olika perspektiv, 

såväl pastorala och ekonomiska som kulturhistoriska, som måste belysas. Ibland kan en 

kyrkobyggnad tas ur bruk i rent praktisk mening, det vill säga den används inte inom 

församlingens verksamhet, men den tas inte formellt ur bruk enligt kyrkoordningens mening. 

Ett sådant urbruktagande innebär ofta att driften av kyrkobyggnaden minimeras, termen 

kallställning används ofta i dessa sammanhang. 

 

                                                           
102 3 kap. 7 § KML. 
103 3 kap. 2 och 8 §§ KML. 
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De kulturhistoriska konsekvenserna av att ta en kyrkobyggnad ur bruk är delvis olika 

beroende på om det är ett formellt urbruktagande i enlighet med kyrkoordningens definition 

eller om det endast handlar om att minimera drift och driftskostnader. I situationer där en 

minskning av driften och driftskostnaderna är motivet för att ta en kyrkobyggnad ur bruk kan 

de kulturhistoriska konsekvenserna vara betydande och kräva en särskild antikvarisk 

konsekvensutredning. Det kan handla om att utreda hur en minskad tillsyn från 

församlingens sida ökar risken för exempelvis stöld men också hur lägre 

uppvärmningsnivåer kan påverka kyrkobyggnaden och dess inventarier. Länsstyrelserna får 

sällan kännedom om när församlingarna planerar för eller genomför en sådan kallställning. 

Goda rutiner hos såväl länsstyrelse som Svenska kyrkan måste upprättas för dessa 

situationer.104 Riksantikvarieämbetet ser dock inte hur denna fråga skulle kunna regleras i 

lag. 

 

Är urbruktagandet däremot ett beslut att ta en kyrkobyggnad ur bruk i enlighet med 

kyrkoordningens definition så innebär det ofta också att kyrkobyggnaden säljs eller hyrs ut 

till annan brukare och verksamhet vilket får andra praktiska och kulturhistoriska 

konsekvenser. I och med att länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig innan en 

kyrkobyggnad tas ur bruk i överensstämmelse med kyrkoordningens definiton så innebär det 

dels att länsstyrelsen får kännedom om det stundande urbruktagandet, dels att länsstyrelsen 

ges en möjlighet att upplysa Svenska kyrkan om den lagstiftning som gäller inför en 

eventuell försäljning. Det faktum att länsstyrelsen trots allt inte meddelas när försäljningen 

konkret har genomförts är dock en svaghet ur flera perspektiv. Det innebär att länsstyrelsen 

inte får kännedom om vem som är den nye ägaren, vilket får till följd att det blir komplicerat 

för länsstyrelsen att upprätthålla en aktuell lista över tillsynsobjekten enligt 4 kap. KML, men 

också att det blir svårare att nå ut med information om innebörden av lagskyddets till de nya 

ägarna. Till följd av en försäljning uppkommer ofta också ärenden rörande de kulturhistoriskt 

värdefulla kyrkliga inventarierna som tillhör den kyrkobyggnad som avyttras. 

Riksantikvarieämbetet anser att det utifrån de negativa konsekvenser som dagens situation 

kan få är rimligt med en reglering som föreskriver att en anmälan om ägarbyte ska inlämnas 

till länsstyrelsen. Jämförliga regler finns i bland annat 10 § förordningen om statliga 

byggnadsminnen.  

 

Även begravningsplatser kan bli övertaliga och tas ur bruk. I dessa situationer är ofta inte en 

försäljning av objektet aktuell. Den  fråga som dock kan uppstå är huruvida objektet efter ett 

urbruktagande fortsatt skyddas som kyrkligt kulturminne, som fornlämning eller om det inte 

besitter något skydd alls. Svaret är beroende på om 4 kapitlets definition av vad som är 

                                                           
104 Exempelvis har Strängnäs stift tagit fram en vägledning när det gäller överväganden om 
att ta en kyrkobyggnad ur bruk som hittas på  http://www.svenskakyrkan.se/1143697  
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begravningsplats ska vara avhängig begravningslagens definition, se sid 37, men också hur 

man definierar 2 kap. KML:s kriterium varaktigt övergiven.   

Det generella skyddet och de kulturhistoriska 

värdena 

Det generella skyddet och tidsgränsen 1939 

Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före utgången av 1939 

åtnjuter ett generellt skydd enligt 4 kap. KML. Det generella skyddet innebär att väsentliga 

ändringar och vissa typer av åtgärder, bland annat rivning och uppförande av nya 

byggnader på kyrkotomt eller begravningsplats, kräver tillstånd från länsstyrelsen. I prop. 

1987/88:104 sägs åren 1939-1940 utgöra en naturlig gräns för en åldersuppdelning av 

kyrkorna som ska omfattas av den statliga tillsynen. Anledningen till detta är att åren efter 

1940 byggdes få kyrkor och när kyrkobyggandet åter ökade efter andra världskriget så 

började kyrkornas karaktär att ändras på ett sätt som anses motiverera tidsgränsen 1939.105 

 

I övervägandena kring det generella lagskyddet för samtliga kyrkobyggnader, kyrkotomter 

och begravningsplatser som tillkommit före utgången av 1939 vägdes såväl det enskilda 

objektets kulturhistoriska värde som dess värde som en del av ett rikstäckande historiskt 

kulturarv in.106 Till följd av det generella lagskyddets krav och inskränkningar på 

förfoganderätten infördes den kyrkoantikvariska ersättningen i samband med 

relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan. 

 

Under perioden 1940 – 2000 uppförde Svenska kyrkan 618 nya kyrkobyggnader, vilket 

innebär att perioden var den mest genomgripande sedan medeltiden ur ett 

kyrkobyggnadsperspektiv. Kyrkorna från perioden är ingen homogen grupp i arkitektoniskt 

eller liturgiskt hänseende och skiljer sig som grupp framförallt från de äldre 

kyrkobyggnaderna genom sina strukturella sammanhang, funktioner och betydelser. De 

yngre kyrkobyggnaderna var sällan församlingskyrkor eller sockenkyrkor utan oftast kapell 

eller stadsdelskyrkor, inte sällan sammanbyggda med församlingshem och 

pastorsexpedition. Stadsdelskyrkorna kan också ses som en del av ett decentraliserat 

församlingsliv där en församlingskyrka inte längre samlade hela församlingen107, en 

                                                           
105 Prop. 1987/88:104, s. 57. 
106 Prop. 1987/88:104, s. 57. 
107 Dahlberg, Markus & Franzén, Kristina (red.) Sockenkyrkorna, kulturarv och 

bebyggelsehistoria, s. 90. 
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genomgripande förändring gentemot tidigare. Skillnader i det kyrkliga livet där inte den 

söndagliga gudstjänsten längre var det enda tillfället i veckan som kyrkobyggnaden 

användes var också en stor förändring som påverkat allmänhetens uppfattning om 

kyrkobyggnadens funktion och betydelse. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser tillkomna efter utgången av 1939 kan omfattas av tillståndsplikt i likhet 

med de äldre objekten efter särskilt beslut av länsstyrelsen. Hitintills har 141 

kyrkobyggnader/kapellkrematorier och begravningskapell samt 12 begravningsplatser 

skyddats enligt 4 kap. 4 och 14 §§ KML. Huruvida detta är ett representativt och väl 

motiverat bestånd eller ej behöver utvärderas. Periodens kyrkobyggnader ritades ofta av 

landets ledande arkitekter och med en kvalitet som utmärker sig för periodens byggande i 

stort men där finns också många kyrkobyggnader med mindre kända upphovsmän som 

kanske försummats i tidigare urval.  

 

Tidsgränsen 1939 kan ge uttryck för en otidsenlig syn på kulturhistoriskt värde och motivet 

för tidsgränsen anses diskutabel utifrån ovanstående beskrivning av det efterkrigstida 

kyrkobyggandet i relation till det äldre kyrkobyggnadsbeståndet. Detta är en synpunkt som 

bland annat framförs i yttranden över Kulturmiljöutredningens betänkande. Proportionerligt 

så är det en mycket låg andel av de yngre kyrkobyggnaderna och begravningsplatserna 

som omfattas av tillståndsplikt. Resonemanget i förarbetena stämmer inte överens med den 

argumentation som såväl kulturmiljövården som Svenska kyrkan fört kring de generella 

kulturhistoriska värden som hela kyrkobyggnadsbeståndet tillskrivs just som en helhet. En 

helhet där kyrkobyggnaden är karaktärsskapande för bygden och fungerar som 

orienteringspunkter i landskapet och staden. Det är byggnader och miljöer som oftast utgör 

tidsdokument som berättar om olika epokers kyrkliga, politiska, ekonomiska och sociala 

förhållanden.  

Kulturhistoriska värden och definieringen av dessa  

Det är de kulturhistoriska värdena hos kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 

begravningsplatser som skyddas enligt 4 kap. KML. Kulturhistoriskt värde kan enligt 

betänkandet Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven 

(SOU 1997:43) omfatta både objektiva faktorer, som till exempel byggnadshistoriskt 

intressanta företeelser, och subjektiva upplevelsevärden, som till exempel ”skönhet” och 

”ålderdomlig patina”. De faktorer som förarbetena anser kan påverka en kyrkobyggnads 

kulturhistoriska värde är bland annat byggnadens ålder, dess ursprunglighet och den 

utsträckning i vilken byggnaden eller förändringar som gjorts på denna kan sägas 

representera byggnadsteknik och/eller arkitektur från en eller flera tidsepoker eller 

åskådliggöra historiska utvecklingsprocesser. Den miljö i vilken en kyrkobyggnad är 
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placerad anses också kunna ha betydelse för byggnadens kulturhistoriska värde.108 Synen 

på kulturhistoriskt värde har sedan dess utvecklats och nyanserats. Riksantikvarieämbetet 

har under de senaste åren arbetat med att ta fram en plattform – ett grundläggande 

förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet – där 

kulturhistoriskt värde definieras på följande vis: 

 

Kulturhistoriskt värde avser de möjligheter materiella och immateriella 

företeelser kan ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och 

förståelse av olika skeenden och sammanhang – samt därigenom människors 

livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag.109 

 

I plattformen förespråkas en bedömning av kulturhistoriskt värde utifrån följande kriterier; 

möjlighet till kunskap och förståelse, kulturhistorisk helhet samt kulturhistorisk relevans.110 

 

Det råder olika uppfattningar huruvida samtliga de kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser som är uppförda före 1939 har sådana kulturhistoriska värden att det 

generella skyddet är motiverat. I prop.1987/88:104 betonas att ”alla kyrkobyggnader 

uppförda före utgången av 1939 inte besitter sådant kulturhistoriskt värde att det skulle 

utgöra ett hinder för mera radikala byggnadsåtgärder i särskilda fall”.111 Uttalandet ger delvis 

stöd för de som anser att det generella skyddet borde avskaffas till förmån för ett urval av 

objekt skyddade utifrån en kulturhistorisk värdering. En åsikt som finns hos företrädare från 

såväl kulturmiljövården som Svenska kyrkan. 

 

I och med lagtextens allmänt hållna skrivningar gällande kulturhistoriskt värde och 

avsaknaden av specificerade skyddsbestämmelser för respektive objekt är de värden som 

det generella lagskyddet omfattar ofta mycket diffust för förvaltare, men även för 

länsstyrelse och allmänhet. Detta skapar en osäker situation för förvaltning, brukande och 

utveckling av de kyrkliga kulturminnena. Det kan också innebära en godtycklig 

lagtillämpning och ett rättsosäkert läge.  

                                                           
108 SOU 1997:43, s. 89 
109 Plattform Kulturhistorisk värdering och urval – Grundläggande förhållningssätt för 

arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. 2014. 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm. http://www.raa.se/varderingochurval. 
110 Ibid. 
111 Prop. 1987/88:104, s. 57-58.  
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Olika metoder för att tydliggöra de kulturhistoriska värdena 

För att tydliggöra de kyrkliga kulturminnenas kulturhistoriska värden och komma till rätta 

med flera av de problem som dagens osäkra situation ger upphov till finns mer än ett 

alternativ att välja mellan. Ett av alternativen för att skapa större transparens och 

förutsägbarhet vore att skriva skyddsbestämmelser för samtliga tillståndspliktiga 

kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser. I skyddsbestämmelserna ska framgå 

hur byggnaden ska vårdas och underhållas samt i vilka avseende den inte får ändras utan 

tillstånd av länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har erfarenhet av att 

arbeta med skyddsbestämmelser i relation till byggnadsminnen, såväl enskilt ägda som 

statliga. Erfarenheterna visar på att skyddsbestämmelserna ofta är så pass allmänt hållna 

att de inte ger den vägledning som myndighet och ägare/förvaltare har behov av. Det finns 

dock inget som hindrar att skyddsbestämmelserna preciseras för att skapa tydlighet och 

vägledning. Förslaget skulle dock innebära en avsevärd arbetsbörda för såväl myndigheter 

som Svenska kyrkan i framförallt framtagandet av dessa skyddsbestämmelser.  

 

Ett annat alternativ för att skapa större tydlighet i vad de kulturhistoriska värdena består 

skulle vara att skriva tydliga motiveringar för de kulturhistoriska värdena i varje enskilt 

objekt. I arbetet med att ta fram vård- och underhållsplaner för de kyrkliga kulturminnena, 

framförallt kyrkobyggnader och begravningsplatser, har stift och församlingar i varierande 

grad tillämpat denna metod, många gånger utifrån den handledning som 

Riksantikvarieämbetet tog fram avseende kulturhistorisk karakterisering och bedömning av 

kyrkor.112 Den utvärdering av vård- och underhållsplanerna som Riksantikvarieämbetet 

gjorde på uppdrag av Svenska kyrkan visade dock på att dessa värdebeskrivningar i många 

fall är bristfälligt integrerade eller saknas helt i vård- och underhållsplanerna.113 De 

framtagna värdebeskrivningarna skulle med viss bearbetning och kvalitetssäkring kunna 

fungera väl i kommunikationen mellan länsstyrelse och förvaltare. För att göra 

värdebeskrivningarna kända för en större allmänhet bör de tillgängliggöras i någon form, 

exempelvis i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.  

 

Ett tredje alternativ är att arbeta med klassificeringar av objekten. Metoden tillämpas redan 

idag av vissa länsstyrelser, om än inte officiellt vilket innebär att de motiv som ligger till 

grund för klassificeringen inte är tydliga för förvaltare och allmänhet. Riksantikvarieämbetet 

genomförde under 1990-talet ett par pilotprojekt i Tidaholms pastorat respektive Kronobergs 

                                                           
112 Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor – en handledning för 
kulturmiljövården och Svenska kyrkan. Riksantikvarieämbetet 2002. 
113 Riksantikvarieämbetet, 2005: Utvärdering av vård- och underhållsplaner. På uppdrag av 

Svenska kyrkan, Kyrkokansliet, s. 41.  
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län för att pröva metoden med klassificering. Ställningstagandet från myndighetens sida 

efter projektens genomförande var att klassificering inte var att förorda då det inte var 

ändamålsenligt utifrån KML:s intentioner. Att värdera och klassificera kyrkobyggnader 

ansågs vidare kunna leda till att vissa kyrkobyggnader skulle bli bortvalda i till exempel 

övertalighetssituationer. Lagstiftningen i flera andra länder bygger dock på en klassificering 

av objekten i olika skydds- eller bevarandenivåer. I Svenska kyrkans projekt Utvärdering och 

utveckling av karaktäriseringar och prioriteringar konstateras att det kan finnas behov att 

rangordna och prioritera kyrkobyggnaderna utifrån deras kulturhistoriska värden i en rad 

situationer såsom vid fördelning av ekonomiska medel och vid tillståndsprövningar utifrån 

KML liksom för framtagande av långsiktiga strategier för förvaltning och bruk. Det 

konstateras dock också att det är viktigt att syftet med rangordningen tydligt redovisas då 

det annars finns en risk att de objekt som givits en lägre prioritering riskeras att ses som 

avyttringsbara då det egentligen kanske innebär att de är de mest utvecklingsbara och 

därmed mest värdefulla ur ett brukarperspektiv.114 I detta resonemang bör också den 

kyrkoantikvariska ersättningen och dess användning lyftas in i relation till hur man uppnår så 

kallad största möjliga kulturarvsnytta och syftet med det generella skyddet i 4 kap. KML.  

Fortsatta diskussioner nödvändiga 

Riksantikvarieämbetet har inte för avsikt att inom ramarna för detta uppdrag föreslå några 

lagförändringar i frågor rörande det generella skyddet eller tydliggörandet av de 

kulturhistoriska värdena. Med detta ställningstagande menar dock inte myndigheten att 

frågorna är slutdiskuterade eller oviktiga utan snarare tvärtom. Diskussionen kring vem som 

ska utföra värderingen eller klassificeringen och när de ska göras måste vara en pågående 

diskussion. I Svenska kyrkans ovan nämnda projekt utvärderades de värdebeskrivningar 

som tagits fram inom de så kallade karakteriseringsprojekten. Resultaten som de kom fram 

till var bland annat att värdebeskrivningarna var svårtillgängliga då de ofta inte fanns inlagda 

i offentliga register (Bebyggelseregistret), att de framförallt speglade ett konst- och 

arkitekturhistoriskt perspektiv på de kulturhistoriska värdena samt att de var oenhetligt 

utförda över landet och att jämförelser av värden på ett nationellt, regionalt och lokalt plan 

endast använts i vissa stift/län. Svenska kyrkans projekt resulterade i en rad 

rekommendationer för metodutveckling för kulturhistoriska värderingar. Några av dessa 

rekommendationer innebär att immateriella och även lokala värden lyfts in tydligare samt att 

värderingen sker i bred samverkan med församling och allmänhet.115 Den plattform för 

                                                           
114 Utvärdering och utveckling av karaktäriseringar och prioriteringar. Slutrapport Svenska 
kyrkan, 2010-07-23, s. 9-10.  
115 Utvärdering och utveckling av karaktäriseringar och prioriteringar. Slutrapport Svenska 
kyrkan, 2010-07-23, s. 5.  
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kulturhistorisk värdering och urval som Riksantikvarieämbetet tagit fram ska vara ett stöd för 

ett metodiskt arbete med dessa frågor där processerna ska präglas av stor transparens och 

spårbarhet. Riksantikvarieämbetet ser att plattformen kan vara ett stöd för ett fortsatt arbete 

med att utveckla värdebeskrivningarna för de kyrkliga kulturminnena och eventuella 

efterföljande urvalsprocesser.116 

Kvalifikationskriterier för objekt tillkomna efter 1939 

Yngre kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som kan komma ifråga för 

skydd enligt 4 och 14 §§ ska ha ett högt kulturhistoriskt värde. Motsvarande skrivelse för 

byggnader, parker, trädgårdar eller andra anläggningar som kan komma i fråga för 

byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap. KML är att de ska ha ett synnerligen högt 

kulturhistoriskt värde. I yttrandena över Kulturmiljöutredningens betänkande 

Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37) framförs synpunkter på att 

kvalifikationskriterierna för byggnadsminnen och yngre kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser är olika. Av remissvaren framgår att flera länsstyrelser anser att 

kriterierna borde vara samma oavsett anläggningskategori eller ägare. Regeringen besvarar 

dessa synpunkter i prop. 2012/13:96 med att säga att de inte avsett att i sak förändra 

tidigare reglering, vilken löd märklig genom sitt kulturhistoriska värde, och att det enligt 

deras bedömning inte finns något skäl att höja kvalifikationskravet för de yngre kyrkliga 

kulturminnena.117 Riksantikvarieämbetet avser utifrån de skäl som regeringen angivit i prop. 

2012/13:96 att inte föreslå några ändringar avseende kvalifikationskraven för yngre 

kyrkobyggnader eller begravningsplatser.  

Önskemål om ytterligare revideringar av lagskyddet och 

Riksantikvarieämbetets ställningstagande i frågan 

Det har inom ramarna för detta regeringsuppdrag framkommit synpunkter från enskilda 

länsstyrelsehandläggare om att hela regelsystemet och grunderna för lagskyddet avseende 

de kyrkliga kulturminnena borde klargöras utifrån de förändrade förutsättningar som 

relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan innebär. De som framfört dessa 

åsikter menar att grunderna för skyddet så som de ofta framförs inte är hållbara utifrån de 

nya förhållandena och att det är svårt att definiera de kulturhistoriska värden som lagen är 

avsedd att skydda när inte syftet med skyddet är tydligt. Detta inbegriper bland annat frågor 

                                                           
116 Plattform Kulturhistorisk värdering och urval – Grundläggande förhållningssätt för 

arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. 2014. 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm. http://www.raa.se/varderingochurval. 
117 Prop. 2012/13:96. 
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om hur stor hänsyn som ska tas till det kyrkliga bruket i samband med tillståndsprövning och 

huruvida det är relevant att ett föremål är kyrkligt eller ej för att det ska omfattas av lagens 

bestämmelser. 

 

Varken staten eller Svenska kyrkan har ifrågasatt det rådande systemet kring det generella 

skyddets omfattning. Tvärtom säger regeringen i sin skrivelse till riksdagen daterad den 13 

mars 2014 att staten även fortsättningsvis bör ta ett ansvar för att det kyrkliga kulturarvet 

bevaras, används och utvecklas. Detta ansvar ska delas med Svenska kyrkan.118  Mot 

bakgrund av detta avser inte Riksantikvarieämbetet föreslå några förändringar i rådande 

lagstiftningen avseende grundläggande principer för vilka objekt som bör omfattas av 

tillståndsplikt och länsstyrelsernas tillsyn. Riksantikvarieämbetet vill dock uppmärksamma 

den paradox som förarbetets resonemang och synen på det kyrkliga kulturarvet som en 

helhet såväl geografiskt som historiskt utgör i förhållande till tidsgränsen 1939.  

Det immateriella kulturarvet 

KML skyddar enligt prop. 1987/88:104 de mest omistliga inslagen i vårt materiella 

kulturarv.119 Utöver skydd för fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen samt 

utförsel och återlämnande av kulturföremål innehåller lagen bestämmelser för god 

ortnamnssed. Bestämmelserna om god ortnamnssed tillkom år 2000 efter en rad 

utredningar i frågan på 1990-talet och i och med bestämmelsernas införande kom även 

immateriella delar av kulturarvet att omfattas av KML.120 

 

Sverige undertecknade 2011 Unescos konvention om tryggande av det immateriella 

kulturarvet. Institutet för språk och folkminnen arbetar sedan dess med att utveckla 

konventionsarbetet i samverkan med många olika institutioner, organisationer och ideella 

föreningar.121  

 

Svenska kyrkan tar i sitt remissvar över Kulturutredningens betänkande upp frågan om 

skydd av det immateriella kulturarvet knutet till de kyrkliga kulturminnena. Exempel på 

sådana immateriella kulturarv som tas upp är seder, bruk och anslutande traditioner och 

berättelser som kyrkorna byggts för och fortfarande används för. Svenska kyrkan menar att 

                                                           
118 Skr. 2013/14:152. 
119 Prop. 1987/88:104, s. 32. 
120 Prop. 1998/99:114, s. 34.  
121 http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/unescouppdraget/sverige-och-
konventionen.html, 2014-11-15. 
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dessa immateriella kulturarv bör skyddas genom KML i överensstämmelse med 

bestämmelserna för ortnamnen. 

 

I den nuvarande KML är det materiella kulturarv som skyddas med undantag för ortnamnen. 

Staten har genom att ratificera Unescos konvention om tryggande av de immateriella 

kulturarven tagit på sig att se till att konventionen följs. Införlivandet av konventionen i 

nationell rätt har inte aktualiserats i exempelvis direktiven till Kulturmiljöutredningen och inte 

heller i detta uppdrag till Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet tolkar det som att 

regeringen anser att konventionens syfte att trygga de immateriella kulturvärdena inte 

hindras av gällande lag och att de främjas av de kulturpolitiska målen och målen för 

kulturmiljöarbetet. 

 

Riksantikvarieämbetet ser inte hur de kyrkliga ritualerna, sederna och bruken med 

anslutande traditioner och berättelser skulle gynnas av att omfattas av KML:s 

bestämmelser. Riksantikvarieämbetet är av den uppfattningen att dessa immateriella värden 

bäst bevaras och utvecklas i samklang med de lagskyddade kyrkliga kulturminnena. För att 

göra detta möjligt ska länsstyrelserna i sin granskning av tillståndsansökningar om ändringar 

av en kyrkobyggnad väga in att denna ska kunna fylla en praktisk funktion som rum för 

församlingens gudstjänster.122  

Tredje parts påverkan 

Ansvaret för kulturmiljön delas enligt KML:s portalparagraf av alla. Såväl enskilda som 

myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför 

ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.123 

 

Svenska kyrkan framför i remissyttrande över Kulturmiljöutredningens betänkande att tredje 

parts påverkan på de kyrkliga kulturminnena inte tillståndsprövas enligt KML i likhet med 

åtgärder initierade av fastighetsägaren. Sådana situationer har uppkommit bland annat vid 

byggandet av Citybanan i Stockholm men förekommer även vid exempelvis mindre 

infrastrukturprojekt såsom vägunderhåll.  

 

Riksantikvarieämbetet är medveten om problematiken med tredje parts ibland negativa 

påverkan på de kyrkliga kulturminnena. Riksantikvarieämbetet anser dock att denna fråga 

styrs av annan lag än KML, framför allt av miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen 

(2010:900), skadeståndslagen (1972:207) och brottsbalken (1962:700). Prövning enligt de 

                                                           
122 DsC 1986:11, s. 23 ff.  
123 1 kap. 1 § KML.  
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två förstnämnda lagarna syftar till att avvärja skada till följd av miljöfarlig eller annan 

byggnadsverksamhet medan de två sistnämnda reglerar situationer när skada uppkommit.  

Sammanfattning del II 

Kyrklig övertalighet 

Ett minskat brukande av kyrkorna i kombination med pågående demografiska förändringar i 

Sverige har bidragit till att frågan om så kallad kyrklig övertalighet är högaktuell. Frågan om 

kyrklig övertalighet är emellertid inte ny utan har under mer än 30 år belysts i en mängd 

utredningar, betänkanden och skrivelser. Av olika anledningar har man ännu inte funnit 

formerna att hantera denna fråga utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv.  

 

När Svenska kyrkan, vid relationsändringen år 2000, fick hela förvaltningsansvaret för 

kyrkorna infördes den kyrkoantikvariska ersättningen som en ekonomisk kompensation från 

statens sida för de merkostnader som lagtillämpningen på området medför. Den relativt 

starka lagstiftningen i kombination med den statliga ersättningen ansågs då utgöra en 

garant för att riskerna för övertalighet kunde minimeras. Regeringsrättens dom rörande 

Maglarps nya kyrka visade emellertid att församlingarnas förvaltningsansvar har en bortre 

gräns. Nedrivningen av kyrkan – en av få verkställda kyrkorivningar i modern tid - medförde 

att Svenska kyrkan och kulturmiljövården intensifierade arbetet med att hitta strukturer för en 

hanterbar framtida förvaltning av kyrkobeståndet i landet.  

  

Frågan om kyrklig övertalighet anses idag vara begränsad till ett strikt inomkyrkligt 

perspektiv, det vill säga utifrån behovet av gudstjänstlokaler. Den breda allmänheten 

uppfattar däremot inte att det finns direkt grund för övertalighet beroende på att kyrkorna 

uppfattas som en självklar del av det offentliga rummet och därför inte kan göras till föremål 

för avyttring eller rivning. Dessa skilda uppfattningar kan å ena sidan förklaras av en vilja att 

från Svenska kyrkans håll få till stånd en kostnadseffektiv förvaltning vad gäller 

kyrkobyggnaderna. De olika uppfattningarna kan å andra sidan förklaras av att allmänheten 

inte fullt ut har kännedom om de organisatoriska och ekonomiska problem som Svenska 

kyrkan de facto står inför idag med sjunkande medlemsantal och ett minskat antal 

gudstjänstbesökare. 

 

År 2014 uppgick antalet kyrkor i Sverige till cirka 3 400 varav knappt 3 000 omfattas av 

tillståndsplikt enligt 4 kap. KML. Under perioden 2000-2013 togs 79 kyrkor ur bruk varav 25 

stycken omfattas av tillståndsplikt enligt 4 kap. KML. Det är framför allt de större kyrkorna på 
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landsbygden med tillhörande begravningsplats som idag riskerar att förklaras som övertaliga 

då de tenderar att vara lågutnyttjade som gudstjänstlokaler.  

 

Frågan om kyrklig övertalighet är idag en gemensam utmaning för flertalet länder i Europa 

och Nordamerika. I länder som England, Nederländerna, Frankrike och Tyskland har 

emellertid diskussionerna pågått längre än i Sverige. Det finns därmed ett behov av att 

mer ingående studera hur man internationellt tacklat frågan. Det finns vidare ett 

behov av att lyfta diskussionen kring kyrklig övertalighet, från att huvudsakligen 

kretsa kring förvaltning, ekonomi och juridik, till att mycket tydligare även omfatta 

frågor rörande religiösa och andliga värden. Därtill behöver de kulturhistoriska 

värdena tydligare kommuniceras samtidigt som kulturmiljövården och Svenska 

kyrkan bör bjuda in såväl församling som civilsamhälle till vidare diskussioner i 

denna fråga. Något som avslutningsvis bör utredas grundligare är huruvida Sverige, i 

högre grad än idag, torde kunna praktisera differentierad användning av kyrkor enligt 

sådan modell som återfinns i flera andra europeiska länder.  Det faktum att staten idag 

garanterar en kyrkoantikvarisk ersättning gör att Sverige har goda förutsättningar att verka 

proaktivt i frågan, men den behöver utredas långt grundligare än vad som ges utrymme 

inom ramen för detta regeringsuppdrag.  

Att ta en kyrka ur bruk och försäljning av kyrkobyggnader 

Utvecklingen att kyrkobyggnader säljs till annan ägare än Svenska kyrkan fortsätter öka. 

Dessa försäljningar får flera konsekvenser för tillämpningen av KML. Ett förslag till lösning 

på dessa problem har varit att låta de kyrkobyggnader som säljs omfattas av 

bestämmelserna gällande byggnadsminnen. Riksantikvarieämbetet kan inte se att det 

finns tillräckligt starka motiv för en sådan regeländring då en försäljning i sig inte 

påverkar det kulturhistoriska värdet. Frågan bör dock utredas vidare. I en sådan 

utredning bör också frågor som berörs i avsnitten Det generella skyddet och de 

kulturhistoriska värdena och Kyrklig övertalighet behandlas.  

 

För att länsstyrelsen ska kunna utöva sitt tillsynsansvar även när en kyrkobyggnad 

har sålts bör KML eller kulturmiljöförordningen kompletteras med en bestämmelse 

om att ägarbyte ska anmälas till länsstyrelsen. 

Det generella lagskyddet och de kulturhistoriska värdena 

Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1939 samt ett urval 

yngre objekt omfattas av tillståndsplikt enligt KML:s bestämmelser. Det generella skyddet 

innebär att väsentliga ändringar samt vissa andra åtgärder alltid kräver tillstånd från 
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länsstyrelsen. Huruvida en åtgärd är väsentlig eller ej bedöms utifrån dess påverkan på 

objektets kulturhistoriska värde.  

 

Vad i dessa kulturhistoriska värden består i råder det oklarhet kring liksom i frågorna om när 

och av vem dessa värden ska definieras. Riksantikvarieämbetet ser att det behövs en 

fortsatt diskussion kring dessa frågor. Viktiga aspekter att ta med i dessa diskussioner är 

bland annat processernas transparens och spårbarhet för att öka tydligheten och legaliteten 

i värderingarna. För att tydliggöra de kyrkliga kulturminnenas kulturhistoriska värden och 

komma till rätta med flera av de problem som dagens osäkra situation ger upphov till finns 

flera alternativ att välja mellan. Riksantikvarieämbetet förordar inget av de alternativ 

som varit uppe till diskussion, det vill säga skyddsbestämmelser, preciserade 

värdebeskrivningar som kan infogas i vård- och underhållsplanerna eller 

klassificering av objekten, utan ser att denna fråga behöver utredas vidare för att hitta 

den lämpligaste lösningen. I en sådan utredning bör även skyddet för 

kyrkobyggnader som sålts till annan ägare än Svenska kyrkan behandlas, se nedan. 

 

Varken staten eller Svenska kyrkan har ifrågasatt det generella skyddet eller den 

tidsgräns som 1939 utgör i nuvarande reglering varför Riksantikvarieämbetet inte 

föreslår några förändringar i rådande lagstiftningen avseende grundläggande 

principer för vilka objekt som bör omfattas av tillståndsplikt och länsstyrelsernas 

tillsyn. Riksantikvarieämbetet vill dock uppmärksamma den paradox som förarbetets 

resonemang och synen på det kyrkliga kulturarvet som en helhet såväl geografiskt 

som historiskt utgör i förhållande till tidsgränsen 1939.  

Det immateriella kulturarvet 

Sverige har undertecknat Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. 

Till följd av detta har frågan väckts av Svenska kyrkan om att skydda dessa värden med 

stöd av KML. Riksantikvarieämbetet anser att dessa immateriella värden bäst bevaras och 

utvecklas i samklang med de lagskyddade kyrkliga kulturminnena. För att detta ska 

möjliggöras har länsstyrelserna i sin tillståndsprövning i uppgift att beakta att 

kyrkobyggnaderna även i fortsättningen ska kunna fylla en praktisk funktion som rum för 

församlingens gudstjänster. Riksantikvarieämbetet avser inte att föreslå några 

lagförändringar i frågan. 
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Tredje parts påverkan 

Det förekommer att projekt initierade av tredje part påverkar de kyrkliga kulturminnena på ett 

menligt sätt trots de krav på aktsamhet mot kulturmiljön som uttrycks i KML:s inledande 

paragraf.  

 

Riksantikvarieämbetet anser dock att denna fråga styrs av annan lag än KML, framför 

allt av miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen (2010:900), skadeståndslagen 

(1972:207) och brottsbalken (1962:700), varför inga förslag till ändringar av KML 

kommer läggas fram inom ramarna för detta uppdrag.  
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Del III: Förslag till ändringar i 

regleringen avseende de 

kyrkliga kulturminnen samt 

övriga rekommendationer 

Justeringar och tillägg till nuvarande 

bestämmelser i KML 

Utifrån kartläggningen i rapportens första och andra del ser Riksantikvarieämbetet att det 

finns behov av ändringar och tillägg i följande paragrafer i 4 kap. KML.  

 

4 kap. 2 § Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras 

kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.  

Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 1 januari 2000 har 

invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades 

av Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar. 

Kyrkotomt är ett område kring en kyrkobyggnad som hör samman med byggnadens 

funktion och miljö och som inte är begravningsplats. 

 

Riksantikvarieämbetet ser ett behov av att i lagtexten precisera länsstyrelsens tillsynsansvar 

i överensstämmelse med förarbetenas intentioner. Detta skulle ske genom en ny definition 

av begreppet kyrkobyggnad med innebörden att det endast är kyrkor som omfattas av 

tillståndsplikt som också ska omfattas av KML:s vård- och underhållsplikt. Övriga 

kyrkobyggnader skulle med en sådan skrivning endast omfattas av plan- och bygglagens 

underhålls- och varsamhetsbestämmelser. En omformulering av KML:s 

kyrkobyggnadsbegrepp får vissa konsekvenser för skyddet av kyrkliga inventarier. Ett nytt 

kyrkobyggnadsbegrepp skulle innebära att kyrkliga inventarier i kyrkobyggnader som inte 

omfattas av tillståndsplikt inte åtnjuter något skydd enligt 4 kap. KML.  
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Begreppet kyrkotomt bör definieras tydligare i lagtexten. Definitionen bör vara i linje med 

förarbetena, det vill säga att kyrkotomt kan vara  

1. en kyrkogård som inte längre är i bruk invid en kyrkobyggnad, 

2. ett område kring en kyrkobyggnad vilket inte innehåller gravar och inte heller 

planerats för begravning, eller 

3. ett område med en klockstapel vilket disponeras av församlingen men som inte 

ligger omedelbart intill kyrkobyggnaden. 

Ett införande av en tydlig definition av kyrkotomt skulle harmoniera lagtexten då där redan 

finns tydliga skrivningar för vad en kyrkobyggnad respektive begravningsplats är ur KML:s 

perspektiv.  

4 kap. KML bör kompletteras med en bestämmelse om att ägarbyte ska anmälas till 

länsstyrelsen för att underlätta länsstyrelsens tillsynsansvar. 

4 kap. 10 § Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet får besikta kyrkliga inventarier. 

Länsstyrelsen får också besluta att ett föremål skall tas upp i förteckningen.  

Om det finns allvarlig fara för att ett föremål skadas, får länsstyrelsen tills vidare ta 

hand om det eller vidta någon annan nödvändig åtgärd för att skydda eller vårda det. 

Innan en sådan åtgärd vidtas, skall samråd ske med stiftet och, om föremålet ägs av 

någon enskild, med denne. 

 

Lagtexten bör ändras i den mening att Riksantikvarieämbetets möjlighet att besikta kyrkliga 

inventarier stryks då detta inte är en uppgift som enligt myndighetens uppfattning ingår i 

överinseendeuppdraget.  

 

4 kap. 12 § Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller utrymmen 

som avses i 1 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144). 

Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar också sådana byggnader på 

begravningsplatsen som inte är kyrkobyggnader samt fasta anordningar såsom 

murar och portaler. 

 

Riksantikvarieämbetet ser ett behov av att i lagtexten precisera länsstyrelsens tillsynsansvar 

i överensstämmelse med förarbetenas intentioner. Det skulle ske genom att en alternativ 

definition av begravningsplats fristående från begravningslagens definition införs för att 

förekomma de tillämpningsproblem som den nuvarande definitionen kan ge upphov till. Ett 

förtydligande från regeringen vore önskvärt huruvida det endast är de av Svenska kyrkan 

och det allmänna (Stockholm och Tranås kommuner) förvaltade begravningsplatserna som 

ska omfattas av 4 kap. KML. Detta torde vara rimligt utifrån 4 kap. KML intentioner att 
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skydda den före detta statskyrkans kulturminnen, det vill säga det kulturarv som skapats av 

det ”allmänna”.  

 

4 kap. 15 § Om det på en begravningsplats eller i en byggnad på en begravningsplats 

som ägs och förvaltas av en borgerlig kommun finns föremål av kulturhistoriskt 

värde, tillämpas bestämmelserna i 6, 7, 9 och 10 §§ också på sådana föremål. 

Kommunen skall därvid ansvara för förteckningen samt förvaringen och vården av 

föremålen. I stället för vad som sägs i 7 § skall i förteckningen anges om ett föremål 

ägs eller förvaltas av någon annan än kommunen. 

  

Paragrafens innehåll bör harmoniseras med 4 kap. 8 § KML i den meningen att de 

borgerliga kommuner som agerar huvudmän för begravningsverksamheten (idag i 

Stockholm och Tranås kommuner) minst vart sjätte år ska kontrollera att alla föremål i 

förteckningen finns kvar. Länsstyrelsen bör tillställas förteckningen efter sådan kontroll. 

 

4 kap. 15 a § Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar skall vidta de 

beredskapsförberedelser som under höjd beredskap behövs för vård och underhåll 

av de kyrkliga kulturminnena. 

 

Paragrafen bör moderniseras och utvidgas till att gälla inte bara under höjd beredskap utan 

också fredstida krissituationer. Bestämmelsen bör också omfatta samtliga ägare/förvaltare 

av kyrkliga kulturminnen och inte endast Svenska kyrkan för att leva upp till likhetsprincipen i 

1 kap. 9 § regeringsformen. 

 

4 kap. 17 § Länsstyrelsen får förelägga den som är ansvarig för förvaltningen av ett 

kyrkligt kulturminne att vidta rättelse eller avbryta pågående åtgärder för att 

säkerställa efterlevnad av föreskrifter och beslut enligt detta kapitel. Ett sådant 

föreläggande får förenas med vite. 

I de fall som avses i första stycket får länsstyrelsen i stället hos 

kronofogdemyndigheten begära särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om 

betalningsföreläggande och handräckning mot den som ansvarar för förvaltningen av 

ett kyrkligt kulturminne. 

 

I enlighet med likhetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen bör en bestämmelse om 

bötesföreläggande införas i 4 kap. KML. En sådan bestämmelse finns redan i 3 kap. 18 § 

KML för den som bland annat i strid mot meddelade skyddsföreskrifter river eller på annat 

sätt förstör ett byggnadsminne. 
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Riksantikvarieämbetet ser att det finns flera skäl att föra in en regel i 4 kapitlet motsvarande 

den i 3 kap.9 § KML och 12 § förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen för att 

säkerställa länsstyrelsernas tillträde till tillsynsobjekten och tillgång till relevanta uppgifter i 

samband med tillsyn, dels att harmoniera bestämmelserna avseende de byggda 

kulturminnena oavsett byggnadskategori och ägare.  

Justeringar och tillägg till nuvarande 

bestämmelser i kulturmiljöförordningen 

Exemplifieringen av vad som kan utgöra kyrkliga inventarier i 19 § kulturmiljöförordningen 

tas bort då den dels upplevs som föråldrad, dels innehåller exemplifieringar som kan 

upplevas som motstridiga och inte leder till förtydligande av begreppet (se vidare bilaga 2). 

Exemplifieringen kan i de fall det anses behövligt ersättas med förtydligande i KRFS 2012:2.  

 

En paragraf bör införas som ålägger Riksantikvarieämbetet att föra en förteckning över de 

kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser i landet som omfattas av tillståndsplikt. 

Länsstyrelsen ska föra en liknande förteckning för kyrkobyggnaderna i respektive län. En 

sådan paragraf kan jämföras med nuvarande 14 § i kulturmiljöförordningen. Bestämmelsen 

ersätter 12§ KRFS 2012:2.  

Justeringar och tillägg i KRFS 2012:2 

Riksantikvarieämbetet ser utifrån nuvarande roller och ansvar skäl till att upphäva delar av 

10 § KRFS 2012:2. De delar som ska upphävas är de som ålägger länsstyrelsen att sända 

kopia av dokumentationen till Riksantikvarieämbetet och berört museum.  

 

Ett förtydligande av den exemplifiering av åtgärder som alltid kräver tillstånd i 4 kap. 3 § 

KML bör införas i KRFS 2012:2.   

 

KRFS 2012:2 kompletteras med en bestämmelse om vad antikvarisk medverkan är och 

vilka kompetenskrav som är skäliga att ställa. 

 

Ett förtydligande av vad som kan avses med begreppet kopia i 4 kap. 8 § KML bör införas i 

KRFS 2012:2. Föreskriften ska förtydliga att begreppet kopia är teknikneutralt och att olika 

tekniska alternativ är möjliga för att tillgodose bestämmelsens innebörd.  
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Övriga rekommendationer 

Länsstyrelsernas tillsyn enligt 4 kap. KML 

Riksantikvarieämbetet anser att länsstyrelsernas egeninitierade tillsyn avseende de kyrkliga 

kulturminnena bör prioriteras i högre grad än i dagsläget. Det är samma bedömning som 

Riksrevisionen gjorde i granskningen av statens insatser för att bevara de kyrkliga 

kulturminnena år 2008.124 Då resursbrist hos länsstyrelserna uppfattas vara den enskilt 

största faktorn bakom den begränsade tillsyn som utövas i dagsläget bör denna fråga 

utredas vidare. Alternativa finansieringsformer genom till exempel tillsynsavgifter vilket 

förordas av regeringen i deras tillsynsskrivelse vore ett alternativ att titta vidare på.125 

Resurser och samverkan 

Riksantikvarieämbetet kan konstatera att länsstyrelsen lider brist på resurser för att 

säkerställa att målen med 4 kap. KML ska uppnås. 

 

Samverkan mellan länsstyrelserna i frågor rörande de kyrkliga kulturminnena skulle kunna 

utvecklas för att åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande och en kompetensförstärkning 

inom länsstyrelseorganisationen. 

Kunskap och kompetens 

Riksantikvarieämbetet uppmärksammar att det finns behov av kompetensutveckling inom 

länsstyrelserna. Detta är en fråga som regeringen uppmärksammar i sin skrivelse 

2013/14:152 där de skriver att det är ”av stor betydelse att kompetensen om det kyrkliga 

kulturarvet också vidmakthålls och utvecklas hos Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, 

liksom hos länsmuseerna. De viktiga uppgifter som ansvariga myndigheter har inom arbetet 

med den kyrkoantikvariska ersättningen förutsätter hög kompetens och aktuell kunskap”.126  

 

Riksantikvarieämbetet bör ta fram en plan för hur kunskap och kompetens kan 

vidmakthållas och utvecklas inom Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, liksom inom 

länsmuseerna. 

                                                           
124 RiR 2008:2. 
125 Skr. 2009/10:79 
126 Skr 2013/14:152, s. 22. 
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Kyrklig övertalighet 

Riksantikvarieämbetet ser ett behov av att frågan rörande kyrklig övertalighet utreds av en 

oberoende part inom en snar framtid för att möta den utveckling som beskrivs i del II. 

Utredningen bör omfatta frågor om lagskydd, processer för att förklara en kyrkobyggnad 

övertalig och ekonomiska förutsättningar för ett fortsatt bevarande. 

 

I en sådan utredning är det viktigt att inte bara de kyrkliga perspektiven på 

kyrkobyggnaderna och en eventuell övertalighet lyfts in utan att det lokala samhällets 

perspektiv belyses och analyseras.  

 
 
  



 Översyn av regelverket om de 

kyrkliga kulturminnena    

86 

Referenser 

Lagar, förordningar och föreskrifter 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2006:6) om certifiering av sakkunniga kontrollanter 
av kulturvärden vid ändring av byggnadsverk (BFS 2006:6 KUL). Boverkets 
författningssamling.  
 

Kulturmiljöförordning (1988:1188). 
 

Kulturmiljölagen (1988:950). 
 

Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen (KRFS 2012:2). Kulturrådets 

författningssamling. Senast ändrad 16 december 2013 ( KRFS 2013:4). 

Regeringens propositioner och skrivelser 

Prop. 1987/88:104 Om kulturmiljövård. 

 

Prop. 1994/95:208 Beslutanderätten i fråga om kyrkliga kulturminnen. 

 

Prop. 1995/96:80 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan.   

 

Prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, 

personalen, avgiftsbetalningen, m.m.  

 

Prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald. 

 

Skr. 1995/96:84 

 

Skr. 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn.  

 

Skr. 2013/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen. 

Utskottsbetänkanden och yttranden 

Bet. 1995/96:KU 12 



 Översyn av regelverket om de 

kyrkliga kulturminnena    

87 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1997:43 Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven. 

 

SOU 1983:55 Församlingen i framtiden. 

 

SOU 2005:80 Uppdragsarkeologi i tiden. 

Övriga källor 

Adlercreutz, Thomas, 2001. Kulturegendomsrätt.  

 

Alftberg, Åsa & Eriksson, Lotta, 2008. Gör en kyrka någon skillnad? Rapport 2008:3 

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne.  

 

Bexell, Peter, 2008. ”Alldeles för många kyrkor. Ett europeiskt perspektiv” i Kyrkorummet – 

kulturarv och gudstjänst. En samtalsbok om ett förändringsskede, red. Bexell, Peter och 

Weman, Gunnar.  

 

Bäckström, Anders  & Bromander, Jonas, 1995.  Kyrkobyggnaden och det offentliga 

rummet: en undersökning av kyrkobyggnadens roll i det svenska samhället.  

 

Bromander, Jonas, 1998. Rör inte vår kyrka!: några kyrkliga traditionsbärares berättelser om 

kyrkorummet.  

 

Bromander, Jonas, 2014. Undersökning Platser och byggnader 3, Kyrkbussen 2014.  

 

Bromander, Jonas, 2014. Den folkliga inställningen till kyrkobyggnader. Statistisk 

undersökning Svenska kyrkan.  

 

Cherry, Martin, 2006. ”Assessing significance, Managing Change. Conservation Planning 

and Places of Worship in England” i Quel avenir pour quelles églises? What future for which 

churches?, red. Morisset, Lucie K Noppen, ., Luc och Coomans, Thomas. 

 

Dahlberg, Markus, 2010. ”Kulturmiljövården och rivningen av Maglarps nya kyrka i ett 

nationellt perspektiv” i Maglarp. Kyrkan som försvann. Studier till Sveriges kyrkor red. 

Dahlberg, Markus, Romberg, Thomas och Wienberg, Jes.  

 



 Översyn av regelverket om de 

kyrkliga kulturminnena    

88 

Dahlberg, Markus & Franzén, Kristina (red.) 2008. Sockenkyrkorna. Kulturarv och 

bebyggelsehistoria. 

 

Dahlberg, Markus, Romberg, Thomas, Wienberg, Jes (red.) 2010. Maglarp. Kyrkan som 

försvann. Studier till Sveriges kyrkor. 

 

DsC 1986:11.  Kulturhistorisk tillsyn över den kyrkliga miljön. Betänkande avgivit av 

kyrkobyggnadsutredningen.  

 

Elmén berg, Anna, 1997. Fem ödekyrkor i Norrland: folklig förnyelse, kulturminnesvård och 

kyrklig restaurering vid 1900-ralets början.  

 

Elmén Berg, Anna, 2014. ”Kyrkorna och det lokala perspektivet” i De kyrkliga kulturarven. 

Aktuell forskning och pedagogisk utveckling. 

 

Fenollosa, Marilyn, 2006. ”The Boston Archdiocese. Parish Process and the Respeonse of 

the Community” i Quel avenir pour quelles églises? What future for which churches?, red. 

Morisset, Lucie K Noppen, Luc och Coomans, Thomas. 

 

Fehrnlund, Siegrun, 1982. Ett Herranom värdigt Tempel. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i 

Skåne 1812-1912.  

 

Friedman, Ann-Isabel, 2006. ”Real Estate versus Religion. Can New York´s Historic Houses 

of Worship Withstand the Hot Real Estate Market?” i Quel avenir pour quelles églises? What 

future for which churches?, red. Morisset, Lucie K Noppen, ., Luc och Coomans, Thomas. 

 

Haynes, Nick, 2008. Research Report on Church-State Relationship in selected European 

Countries. Historic Environment Advisory Council for Scotland.  

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/biotopskydd/Dispens_biotopskydd_blankett.pdf 

 

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/unescouppdraget/sverige-och-konventionen.html, 

hämtad 2014-11-15 

 

http://www.svenskakyrkan.se/1143697 hämtad 2014-10-17 

 

Hård af Segerstadt, Ulf, 1962. Nya kyrkor i Skandinavien. 



 Översyn av regelverket om de 

kyrkliga kulturminnena    

89 

 

Ingar Mörk, Max, 2006.  ”Perspectives on Management of Church Buildings in Norway. 

Today and in the Future” i Quel avenir pour quelles églises? What future for which 

churches?, red. Morisset, Lucie K Noppen, ., Luc och Coomans, Thomas. 

 

Institutet för språk och folkminnen, 2014. Levande traditioner. Slutrapport om tillämpningen 

av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i 

Sverige.http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.3540d5a5143fb94a0d1466f/139815

1026415/Levande-traditioner-Unseco-slutrapport-Isof-februari-2014.pdf 

 

Kammarkollegiet dnr 12-527-95. 

 

Ku 2000/470/Ka. Överenskommelse mellan staten och Svenska kyrkan i frågor som rör de 

kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan.  

 

Kyrkoordning för Svenska kyrkan.  

 

”Kyrkor till salu” artikelserie i Kyrkans tidning nr 2005/2 - nr 2006/2.  

 

Lewis, Paul, 2008. ”Hanteringen av överflödiga kyrkor. Erfarenheter från England” i 

Kyrkorummet – kulturarv och gudstjänst. En samtalsbok om ett förändringsskede, red. 

Bexell, Peter och Weman, Gunnar.  

 

Lindahl, Göran, 1950. Högkyrkligt, lågkyrkligt, frikyrkligt i svenskarkitektur 1800-1950. 

Lindblad, Jakob, 2009. 470 nya kyrkor: bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850-1890.  

 

Ludwig, Matthias, 2008. ”Utökad användning av kyrkor. Nyorientering i Tyskland” i 

Kyrkorummet – kulturarv och gudstjänst. En samtalsbok om ett förändringsskede, red. 

Bexell, Peter och Weman, Gunnar.  

 

Länsstyrelsen Södermanlands län. Rapport 2009:9. Samverkan ger styrka!  

 

Länsstyrelsen Östergötlands län. Länsstyrelsernas tillsyn – dagsläge, möjliga förbättringar, 

framtidsutsikter. Redovisning av ett regeringsuppdrag Fi2008/3093. 

 

Länsstyrelserna. Nationell tillsynsinsats – kyrkliga inventarier., preliminär slutrapport daterad 

2014-03-18.  

 



 Översyn av regelverket om de 

kyrkliga kulturminnena    

90 

Löfberg, Staffan, 2010. ”Övertalighetsproblematiken och Odarslövs kyrka – en övertalig 

kyrkas framtid 2009” i Maglarp. Kyrkan som försvann. Studier till Sveriges kyrkor red. 

Dahlberg, M, Romberg, T, Wienberg, J.  

 

Mellander, Cathrine, 2008. Arkitektoniska visioner under statligt förmyndarskap. En studie 

av Överintendentsämbetets verksamhet och organisation 1818-1917. 

 

Nolin, Catharina, 2014. ”Begravningsplatsen – en del av vårt kyrkliga kulturarv?” i De 

kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling. 

 

Nyström, Clara, 2010. Moderna kyrkor. Reflektioner kring ett övertaligt kulturarv. Uppsats 

Kulturvård, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet 2010:29.  

 

Ranby, Henrik, 2014. ” Maglarps nya kyrka och frågan om antikanonisering av det 

halvgamla” i De kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling.  

 

Ridderstedt, Lars, 1974. Kyrkan bygger vidare.  

 

Riedel, Hermann, 2006. ”The Future of City and County Churches in Germany” i Quel avenir 

pour quelles églises? What future for which churches?, red. Morisset, Lucie K Noppen, ., 

Luc och Coomans, Thomas. 

 

Riksantikvarieämbetet, 1990-1998. Nya svenska kyrkor, del I-III. 

 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, 1997. Utvärdering av 

decentraliseringen av beslut om kyrkliga kulturminnen från Riksantikvarieämbetet till 

länsstyrelserna. Dnr 300-2775-1997.  

 

Riksantikvarieämbetet, 2002. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor – en 

handledning för kulturmiljövården och Svenska kyrkan.  

 

Riksantikvarieämbetet, 2005: Utvärdering av vård- och underhållsplaner. På uppdrag av 

Svenska kyrkan, Kyrkokansliet. 

 

Riksantikvarieämbetet. Långsiktigt hållbar förvaltning och differentierad användning av 

kyrkor. PM daterat 2006-10-10 dnr 312-4154-2006. 

 

Riksantikvarieämbetet dnr 312-1739-2008. 



 Översyn av regelverket om de 

kyrkliga kulturminnena    

91 

 

Riksantikvarieämbetet, 2010. Kartläggning av länsstyrelsernas tillsyn enligt 

kulturminneslagen. Opublicerat rapportmanus, dnr 309-03250-2010.  

 

Riksantikvarieämbetet, Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Kyrkliga 

kulturminnen, reviderad version daterad 2013-10-22.  

 

Riksantikvarieämbetet, 2013. Överinseende. Resultat av 2012 års arbete med 

överinseendearbetet. 

 

Riksantikvarieämbetet, 2013. Kyrkoantikvarisk ersättning 2002-2013 – effekter för vården 

och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. 

 

Riksantikvarieämbetet dnr 2.6.1-2589-2014. 

 

Riksantikvarieämbetet dnr 2.6.1-4628-2014. 

 

Riksantikvarieämbetet, Vägledning antikvarisk medverkan, reviderad version 2014-01-08. 

 

Riksantikvarieämbetet, 2014. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval – Grundläggande 

förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. 

http://www.raa.se/varderingochurval 

 

Riksrevisionen 2008:2. Statens insatser för att bevara de kyrkliga kulturminnena.  

 

RÅ 2005 ref. 55. 

 

RÅ 2007 ref. 75. 

 

RÅ 2004 ref 125. 

 

Sjögren, Torbjörn, 2008. ”Så många kyrkor! Hur hanterar vi dem?” i Kyrkorummet – kulturarv 

och gudstjänst. En samtalsbok om ett förändringsskede, red. Bexell, Peter och Weman, 

Gunnar.  

 

Sjöström, Ingrid. ”Kyrkobyggnad till salu – kyrkorum att hyra. Ny användning för gamla 

kyrkor?” i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 53/2007.  

 



 Översyn av regelverket om de 

kyrkliga kulturminnena    

92 

Statskontoret, 2012. Tänk till om tillsynen. Om utformning av statlig tillsyn.  

 

Svenska kyrkan, 2010.  Utvärdering och utveckling av karaktäriseringar och prioriteringar. 

Slutrapport. 

 

Svenska kyrkan, 2012-09-25. Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning.  

 

Svenska kyrkan, 2013. Svenska kyrkans redovisning för år 2013 angående de kyrkliga 

kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen.  

 

Svenska kyrkan, 2013. Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen 

angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014.  

 

Svenska kyrkan, Effektiv kyrkoantikvarisk ersättning – slutrapport över nationellt projekt om 

förbättrad hantering av den kyrkoantikvariska ersättningen, daterad 2013-02-28. 

 

Svenska kyrkans utredningar, 1996:1. Fädernas kyrkor – och framtidens; Betänkande 

avgivet av kyrkobyggnadsutredningen.  

 

Sörmoen, Oddbjörn, 2006.  “Perspectives on Church Buildings as part of Cultural Heritage in 

Norway, Denmark, Sweden and Finland” I Quel avenir pour quelles églises? What future for 

which churches?, red. Morisset, Lucie K Noppen, ., Luc och Coomans, Thomas. 

 

Tracy, David, 1981. The Analogicallmagination.  

 

Truman, Crispin & Palgrave, Derek, 2006. “New Uses and New Ownership in English 

Historic Churches” i Quel avenir pour quelles églises? What future for which churches?, red. 

Morisset, Lucie K Noppen, ., Luc och Coomans, Thomas. 

 

van Leeuwen, AJC, 2006. ”Believing in Churches, Church Buildings in the Netherlands. 

Conservation and New Functions”, Quel avenir pour quelles églises? i What future for which 

churches?, red. Morisset, Lucie K Noppen, ., Luc och Coomans, Thomas. 

 

Wienberg, Jes, 2010. ”När Gud flyttar ut – ödekyrkor förr och nu” i Maglarp. Kyrkan som 

försvann. Studier till Sveriges kyrkor red. Dahlberg, M, Romberg, T, Wienberg, J.  

 

Åhrén, Martin, 2014. ”Framtidens kyrkliga kulturarv – vad tillför vi historien idag?” i De 

kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling. 



 Översyn av regelverket om de 

kyrkliga kulturminnena    

93 

 

Örn, Johan, 2014. ”Kyrkan som arkitektuppgift – ett perspektiv på efterkrigstidens kyrkliga 

kulturarv” i De kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling. 

Muntliga källor 

2014-04-23: Workshop med referensgruppen för Ku2013/1343/KA 

2014-05-16: Intervju med Länsstyrelsen i Stockholms län 

2014-05-21: Intervju med Länsstyrelsen i Uppsala län 

2014-05-26: Intervju med Länsstyrelsen i Västmanlands län 

2014-05-27: Workshop med referensgruppen för Ku2013/1343/KA. 

2014-06-04: Intervju med Länsstyrelsen i Västerbottens län 

2014-06-05: Intervju med Länsstyrelsen i Västernorrland 

2014-06-12: Intervju med Länsstyrelsen i Södermanlands län 

2014-06-16: Intervju med Länsstyrelsen i Kalmar län 

2014-08-22: Intervju med Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

2014-08-26: Möte med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

2014-09-02: Möte med Profi fastigheter 

2014-10-07: Möte med Märsta pastorat 

2014-11-04: Möte med Kyrkokansliet 

2014-11-05: Möte med Stockholms kyrkogårdsförvaltning 

 

 

 



 Översyn av regelverket om de 

kyrkliga kulturminnena    

i

Bilaga 1 

Intervjuguide djupintervjuer länsstyrelserna 

Lagtexten 

Definitioner 

• Anser ni att något är problematiskt med dagens lagtext? Finns eventuella 
tolkningssvårigheter? 

• Har ni önskemål/behov av en förändrad lagstiftning? Vilka och varför i sådana 
fall? 

Föreskrifter 

• Hur ser förankringen av föreskrifterna i länsstyrelsens verksamhet ut? 

• Upplevs föreskrifterna som ett stöd? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför? 

• Vilka paragrafer i föreskrifterna används/används inte? De som inte används, 
varför används de inte och hur borde de eventuellt vara utformade? 

Vägledning 

• Upplevs vägledningen som ett stöd? Om inte, på vilka punkter och varför? Hur 
borde vägledningen vara utformad på dessa punkter? 

• Vilka ytterligare behov av förtydliganden finns? 

Handläggning 

Ansökningar 

• Hur upplever länsstyrelsen kvaliteten på ansökningarna?  

• Hur arbetar länsstyrelsen med kompletteringar av ansökningarna? 
Kompenseras undermåliga handlingar med detaljerade villkor om t ex 
utförande och material? 

• När och hur ofta avskrivs ärenden pga ofullständiga handlingar? 

Beredning inom lst 

• Hur ser beredningsprocessen ut inom länsstyrelsen? 

• Gör alla lika? Om inte, vad bidrar/är orsaken till att man gör olika? 

Samråd 

• I vilken omfattning sker samråd i samband med ärendehandläggning? 

• Hur ser ett samråd ut? 

Museerna/andra parter 

• Vilka andra aktörer är involverade i ärendeprocessen? Finns det några som 
borde vara med som inte är det? 
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Beslut 

Villkor 

• När/i vilka ärendekategorier anser länsstyrelsen att det är skäligt att ställa 
villkor? 

• Finns mallar för villkoren? Gör alla lika? Om inte, varför? 

• Vilka faktorer påverkar att man ställer individuella villkor utifrån det aktuella 
ärendet? 

• Hur bedömer man skäligheten i de villkor som ställs? 

• Vad vill länsstyrelsen åstadkomma med villkoren? 

Antikvarisk medverkan/dokumentation 

• När/i vilka ärendekategorier anser länsstyrelsen att det är skäligt att villkora 
antikvarisk medverkan? 

• Vilka är den antikvariska medverkans uppgifter och befogenheter? 

• Gör alla lika? Om inte, varför? 

• Vilka krav ställer länsstyrelsen på den dokumentation som villkoras? 

• Sänds dokumentationen in till länsstyrelsen? 

• Skickar länsstyrelsen dokumentationen till Riksantikvarieämbetet och berört 
museum? 

• Hur anser ni att kvaliteten på dokumentationen är?  

Kopia till Riksantikvarieämbetet 

• Skickas kopia av alla beslut till Riksantikvarieämbetet? 

Tillsyn/uppföljning 

• Hur följer länsstyrelsen upp de beslut som fattas enligt 4 kap. KML? 

• Hur samverkan länsstyrelsen med andra aktörer inom ramarna för sitt 
tillsynsansvar enligt 2 § kulturmiljöförordningen? 

Förelägganden 

• Använder länsstyrelsen 17 § om föreläggande? 

• Om inte, varför? Beror det på att det inte funnits behov eller löser ni det på 
annat sätt? 

• Borde det finnas starkare sanktionsmöjligheter i 4 kap. lika de i 2 och 3 
kapitlen?  
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Bilaga 2 

Kartläggning av länsstyrelsernas tillämpning av 

1 kap. 1 § samt 4 kap. KML 

 

I denna bilaga presenteras kartläggningen av tillämpningen av 4 kap. KML paragraf för 

paragraf. Då presentationen utgår från lagtextens paragrafuppställning innebär det att viss 

upprepning förekommer. Redogörelsen inleds med en beskrivning av länsstyrelsens tillsyn 

enligt 4 kap. KML. Samtliga paragrafhänvisningar är till KML om inget annat anges.  

 

Beskrivningen av lagstiftaren intention med 4 kap. KML, det vill säga hur det borde se ut, 

utgår från gällande rätt. Beskrivningen innehåller ingen målformulering för respektive 

paragraf utan redogör för de bakomliggande syften som lagstiftaren har för respektive 

paragraf.  

 

Redogörelsen för hur det ser ut, det vill säga hur lagen tillämpas, grundas på uppgifter 

inhämtade vid djupintervjuer med länsstyrelsehandläggare, samtal med Svenska kyrkan och 

andra berörda parter samt vid granskning av länsstyrelsernas beslut enligt 4 kap. KML och 

andra för utredningen relevanta dokument. 

 

För att svara på frågan varför det ser ut så analyseras den eventuella diskrepans som finns 

mellan lagstiftarens intention och hur lagen tillämpas. Analysen grundas dels på 

kartläggningen av frågorna Hur borde det se ut? och Hur ser det ut?, dels på uppgifter 

inhämtade vid djupintervjuer med länsstyrelsehandläggare, samtal med Svenska kyrkan och 

andra berörda parter samt annan skriftlig dokumentation. 

 

1 kap. 2 §  

I denna lag finns bestämmelser om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen och 

kyrkliga kulturminnen samt om utförsel och återlämnande av kulturföremål. 

Länsstyrelsen har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet. 

Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljöarbetet i landet. 

Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol eller annan myndighet enligt 1-

5 kap. 

Bestämmelser om kulturmiljön finns också bland annat i miljöbalken, plan- och 

bygglagen (2010:900) och skogsvårdslagen (1979:429). 
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Hur borde det se ut? 

Paragrafens lydelse i den tidigare kulturminneslagen (ersattes 1 januari 2014 av nuvarande 

kulturmiljölagen) var avseende länsstyrelsens ansvar följande: Länsstyrelsen har tillsyn över 

kulturminnesvården i varje län. Enligt specialmotiveringen i prop.2012/13:96 anges att syftet 

med den nya lagens skrivelse är att förtydliga länsstyrelsens uppdrag men att den i sak inte 

innebär någon ändring av länsstyrelsens tillsynsansvar. 

 

I regeringens skrivelse 2009/10:79 ”En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn” definieras tillsyn 

som en verksamhet som avser självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt 

uppfyller de krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter och som vid behov kan 

leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse av den objektansvarige.127 

 

Syftet med tillsynen är enligt samma skrivelse att stärka efterlevnaden av de föreskrifter som 

bland annat riksdagen och regeringen har beslutat. Den bidrar till att upprätthålla 

grundläggande värden i samhället såsom rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. 

Medborgarna ska genom tillsynen vara förvissade om att deras intressen tas till vara.128 

 

Enligt kulturmiljöförordningen ska länsstyrelsen inom ramarna för sitt ansvar för 

kulturmiljöarbetet i länet samverka med kulturmiljövårdande organ inom länet, särskilt 

länsmuseerna och motsvarande museer. 

 

Riksantikvarieämbetet har som medel för att utöva sitt överinseendeuppdrag fått generell 

rätt att överklaga beslut som domstol eller annan myndighet fattat enligt denna lag.129 

 

Riksantikvarieämbetet har i en rapport från 2013 tolkat att målet med myndighetens 

överinseendeuppdrag är att se till att lagstiftarens intention följs och att medborgarnas 

intresse tas tillvara på ett rättssäkert sätt. Överinseenderollen innebär att 

Riksantikvarieämbetet självständigt ska granska hur länsstyrelserna hanterar, bedömer och 

prövar bestämmelserna i KML med tillhörande förordning och föreskrifter samt utövar sin 

tillsyn enligt samma lag. Syftet med överinseendet är att belysa eventuella systemfel och 

brister i lagtillämpning och tillsyn som inte står i överensstämmelse med gällande rätt.130 

 

 

 

                                                           
127 Skr. 2009/10:79, s. 14. 
128 Skr. 2009/10:79, s. 5. 
129 Prop. 1987/88:104, s. 71. 
130 Överinseende. Resultat av 2012 års arbete med överinseendebegreppet, s. 37. 
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Hur ser det ut? 

Riksrevisionen genomförde 2008 en granskning av statens insatser för att bevara de 

kyrkliga kulturminnena. Syftet med granskningen var att klargöra huruvida berörda statliga 

aktörer – regeringen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, hade vidtagit tillräckliga 

åtgärder för att uppfylla dels kraven i KML vad gäller bevarandet av de kyrkliga 

kulturminnena, dels den överenskommelse som träffadesår 2000 mellan Svenska kyrkan 

och staten. I granskningen berördes bland annat om länsstyrelsernas tillsyn skedde i 

enlighet med kraven i KML och om den hade tillräcklig omfattning. Resultatet visade bland 

annat att definitionen av tillsynsbegreppet varierade och att ambitionsnivån skiftade mellan 

länen. Det stora flertalet länsstyrelsen bedrev nästan bara så kallad händelsestyrd tillsyn, 

det vill säga tillsyn föranledd av inkomna ansökningar om tillstånd. Riksrevisionen menade 

också att länsstyrelserna med få undantag avsatt otillräckliga resurser till den egeninitierade 

tillsynen. Riksantikvarieämbetet kan utifrån den nu genomförda kartläggningen konstatera 

att den situation som rådde vid Riksrevisionens granskning i stort sett råder än idag men att 

de flesta länsstyrelser idag tillämpar ett snävare och mer enhetligt tillsynsbegrepp i 

överensstämmelse med den i regeringens skrivelse 2009/10:79.131  

 

Ungefär en tredjedel av länsstyrelserna ställer villkor om att de ska kallas till slutbesiktning 

av utförda arbeten. I många fall efterlevs inte detta villkor av de sökande och ingen av de 

intervjuade länsstyrelserna deltar regelmässigt vid slutbesiktningar. De flesta länsstyrelser 

utöver istället tillsyn över fattade beslut genom granskning av villkorad dokumentation. 

Många uppger dock att det inte sker någon systematisk granskning av dokumentationen 

med jämförelse gentemot beslutet och med detta förenade villkor. I ett län resulterar dock 

denna granskning i ett tillsynsbeslut enligt 1 kap. 2 § KML. Tillsynsbeslutet skickas i kopia till 

Riksantikvarieämbetet. 

 

Flera länsstyrelser upplever svårigheter i att överblicka i vilka ärendena beslutade åtgärder 

kommer till stånd och i vilka de inte gör det. 

 

Mycket få länsstyrelser uppger att de genomför så kallad egeninitierad/målstyrd tillsyn, det 

vill säga sådan tillsyn som sker på länsstyrelsens eget initiativ och enligt en tillsynsplan. Ett 

undantag var den länsstyrelsegemensamma tillsynsinsats avseende kyrkliga inventarier 

som genomfördes under 2013.132 Tillsynen inom ovan nämnda insats resulterade i att ett 

tillsynsbeslut för respektive ärende/tillsynsobjekt fattades.  

 

                                                           
131 RiR 2008:2. 
132 Nationell tillsynsinsats – kyrkliga inventarier. Länsstyrelserna, preliminär slutrapport 
daterad 2014-03-18.  
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Den tillsyn som kommer till stånd föranleder mycket sällan ett ingripande från länsstyrelsens 

sida även om brister eller felaktigheter uppdagas.  

 

Länsstyrelserna samverkar i relativt låg grad med andra kulturmiljövårdande organ inom 

ramarna för sitt ansvar för den statliga kulturmiljövården. Vid genomförandet av den 

länsstyrelsegemensamma tillsynssatsningen bjöd dock flera länsstyrelser in de regionala 

museerna och stiften att delta vid platsbesöken. Graden av deltagande från dessa 

institutioner var varierande.  

 

I en utredning som Riksantikvarieämbetet genomförde 2010 fram kom att länsstyrelserna 

uppfattar att tillsyn ofta genererar ytterligare ärenden. Tillsynen upplevdes inte leda till att 

annat arbete, exempelvis tillståndsprövning, underlättades i någon nämndvärd 

utsträckning.133 

 

I den ovan nämnda rapporten från Riksrevisionen kritiseras även Riksantikvarieämbetets 

agerande inom ramarna för sitt överinseendeuppdrag. Riksantikvarieämbetet bär enligt 

Riksrevisionens kritik det huvudsakliga ansvaret för att länsstyrelsernas tillsyn är otillräcklig 

då myndigheten inte har gett länsstyrelserna föreskrifter eller allmänna råd beträffande 

tillsynens innehåll, omfattning och inriktning. Vidare borde Riksantikvarieämbetet inom 

ramarna för överinseendeuppdraget ha gett länsstyrelserna vägledning för hur de ska 

bedöma prioritet och antikvarisk merkostnad i samband med yttranden över kyrkoantikvarisk 

ersättning enligt 4 kap. 16 § KML.134  Riksantikvarieämbetet har sedan Riksrevisionens 

granskning tagit fram såväl föreskrifter som en vägledning för tillämpningen av 4 kap. 

KML.135  Föreskrifterna förtydligar delvis omfattningen av länsstyrelsens tillsynsansvar 

medan vägledningen endast behandlar tillsyn schematiskt, det vill säga att någon 

tillsynsvägledning finns inte.  

 

I de län där länsstyrelsen genomför regelbunden egeninitierad tillsyn upplevs denna som 

mycket positiv av förvaltare och stift. Tillsynen fungerar som ett stöd och en bekräftelse på 

hur väl förvaltaren levt upp till lagens krav.  

 

Varför ser det ut så? 

Orsakerna till den relativt begränsade tillsyn som länsstyrelserna bedriver kan enligt 

Riksantikvarieämbetet vara flera men den mest avgörande faktorn är otillräckliga resurser. 

                                                           
133 Kartläggning av länsstyrelsernas tillsyn enligt kulturminneslagen, s. 6. 
134 RiR 2008:2.  
135 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6062/Rapp%202013_24.pdf?sequence=1 
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Målstyrd tillsyn förknippas ofta med besök på plats vid de kyrkliga kulturminnena vilket 

innebär ökad resursåtgång avseende arbetstid och i många fall också resekostnader. 

 

Framväxten av en konsultmarknad som erbjuder antikvariska konsulter och museernas 

anpassning till den marknadens villkor har i grunden förändrat relationen mellan länsstyrelse 

och länsmuseum vilket bland annat tar sig uttryck i begränsad samverkar mellan parterna 

inom ramarna för länsstyrelsens ansvar för kulturmiljöarbetet i länet. 

 

Att tillsynen sällan föranleder något ingripande från länsstyrelsernas sida kan bero på att 

tillsynen inte uppdagat några brister eller felaktigheter i förvaltningen. I de ärenden där så 

inte är fallet kan denna underlåtenhet bero på att länsstyrelsen som företrädare för en 

svensk förvaltningskultur starkt inriktad på samförstånd och kompromissvilja väljer att fria 

den ansvariga förvaltaren istället för att besluta om ingripande.136 Anledningen till det senare 

kan vara att länsstyrelserna inte har någon erfarenhet av tillämpningen av 4 kap. 17 § KML 

eller att de anser att föreläggande, eventuellt förenat med vite, är en alltför ingripande åtgärd 

(se vidare 17§). En annan orsak kan vara att länsstyrelsen bedömer att bristen eller 

felaktigheten inte är av avgörande betydelse för bevarande av kulturhistoriska värden eller 

att ett avbrytande av åtgärder eller rättelse inte kan återskapa värden som redan gått 

förlorade.  

 

För att ha möjlighet att följa upp vilka beslut som kommer till utförande, och de villkor som 

beslutet förenats med, krävs för uppgiften ändamålsenliga system. Flera länsstyrelser 

påpekar att de saknar sådana system. Ärenden stängs i diariesystemet Platina i och med att 

länsstyrelsen fattar beslut och handlingarna arkiveras. Länsstyrelserna har under en längre 

tid utrett möjligheten att få till stånd ett digitalt handläggarstöd som skulle kunna stödja hela 

processen kring tillstånd- och tillsynsärenden enligt KML och därmed också uppföljningen. 

 

Anledningen till att Riksantikvarieämbetet inte tagit fram någon vägledning för 

länsstyrelsernas tillsyn är att myndigheten inte ansett sig ha en tillsynsvägledande roll inom 

ramarna för överinseenderollen. 

 

4 kap. 1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier 

och begravningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel. 

 

Hur borde det se ut? 

Paragrafen definierar de objekt som enligt KML utgör kyrkliga kulturminnen. 

 

                                                           
136 Jmf Skr. 2009/10:79, s. 7. 
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Enligt 4 kapitlets inledande paragraf skyddas kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, 

kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser. I det kulturhistoriska värdet 

inbegrips även konstnärliga värden137. Skyddet är inriktat på det materiella kulturarvet och 

enligt prop. 1987/88:104 så är det de mest omistliga inslagen i vårt materiella kulturarv som 

skyddas av KML.138  

 

Skyddet enligt 4 kap. KML är generellt, det vill säga att det är oberoende av någon 

myndighets beslut. Det generella skyddet gäller dock inte för kyrkliga inventarier då den 

förteckning som föreskrivs i 7 § får anses ha konstitutiv verkan så att endast förtecknade 

föremål står under tillståndsplikt enligt 9 §.139 

 

Hur ser det ut? 

Huvuddelen av alla beslut som länsstyrelserna fattar enligt 4 kap. KML omfattar de objekt 

som lagstiftaren avsett att skydda. Det förekommer dock att beslut fattas avseende objekt 

som antingen skyddas enligt andra kapitel i KML exempelvis kyrkoruiner och liljestenar eller 

objekt som helt enkelt saknar skydd enligt KML. Exempel på det senare fallet kan vara 

prästgårdar eller kyrkstallar som inte ligger på begravningsplats eller kyrkotomt.  

 

Vid tillståndsprövning av åtgärder på kyrkliga inventarier framgår det sällan huruvida det 

aktuella föremålet finns upptaget på församlingens inventarieförteckning över kulturhistoriskt 

värdefulla inventarier eller ej. Det förekommer att länsstyrelserna förenar beslut avseende 

kyrkliga inventarier med villkorsskrivelsen ”att beslutet förutsätter att inventarierna finns 

upptagna på förteckningen över kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier”.  Detta 

innebär att det kan förekomma länsstyrelsebeslut som omfattar föremål vilka inte är 

förtecknade och därmed inte omfattas av tillståndsplikt enligt 9 §. 

 

Definitionen av vad som är kulturhistoriskt värdefullt i respektive objekt sker ofta först i 

samband med tillståndsprövning vilket upplevs som otydligt och oförutsägbart av förvaltarna 

av de kyrkliga kulturminnena. Omfattningen och tydligheten i motiveringarna för 

länsstyrelsernas tillståndsbeslut varierar i stor utsträckning, dels mellan länen, dels 

beroende på åtgärdens karaktär och omfång. I några län uppger länsstyrelsen att de 

använder de värdebeskrivningar som togs fram inom ramarna för de så kallade 

karakteriseringsprojekten140 vid handläggning av tillståndsärenden.  

 

                                                           
137 Prop. 1987/88:104, s. 96. 
138 Prop. 1987/88:104, s. 32. 
139 Adlercreutz 2001, s. 283. 
140 Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor – en handledning för 
kulturmiljövården och Svenska kyrkan. Riksantikvarieämbetet 2002.  
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Varför ser det ut så? 

Det råder en hög grad av konsensus kring vilka objekt som omfattas av 4 kap. KML. I de fall 

det förekommer att länsstyrelserna ändå fattar beslut om åtgärder på andra objekt än de 

som avses skyddas är det enligt Riksantikvarieämbetet beroende på någon av följande 

orsaker: 

• försumlighet i att undersöka aktuellt objekts skyddsstatus, 

• okunskap om lagstiftningens syften, eller 

• en antikvarisk vilja att styra åtgärder på annars oskyddade objekt i direkt 

anknytning till de kyrkliga kulturminnena. 

 

I de fall där orsaken är den sistnämnda spelar ofta möjligheten att finansiera vårdåtgärderna 

med kyrkoantikvarisk ersättning en avgörande betydelse.  

 

Det faktum att mycket få församlingar skickar in kopior av förteckningen över kulturhistoriskt 

värdefulla inventarier inverkar menligt på länsstyrelsernas tillståndsprövning enligt 4 kap. 9 § 

KML då möjlighet att kontrollera huruvida föremålet är uppfört i förteckning eller ej inte ges.  

 

Kunskapsunderlagen gällande de kyrkliga kulturminnenas kulturhistoriska värden har sedan 

relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan ökat genom bland annat de så 

kallade karakteriseringsprojekten och framtagandet av vård- och underhållsplaner. 

Tillgängligheten till underlagen är dock i flera fall bristfällig och många gånger har inte heller 

konkreta vård- och underhållsåtgärder baserats på de kulturhistoriska värdebeskrivningarna 

vilket innebär att länsstyrelserna måste identifiera och definiera värdena i varje enskilt 

ärende. Otydliga motiveringar i tidigare tillståndsbeslut bidrar till att förvaltarna upplever en 

otydlighet och oförutsägbarhet i länsstyrelsernas bedömningar. Att bedömningen av de 

kulturhistoriska värdena varierar har flera olika orsaker. Principer och värderingar är i 

ständig utveckling och skiftar över tiden. De skiftar också mellan individer beroende på 

bakgrund och utbildning. Oftast finns dock konsensus i huvudkriterierna för kulturhistoriskt 

värde även om olika bedömningar kan finnas i detaljer.  

 

4 kap. 2 § Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras 

kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.  

Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 1 januari 2000 har 

invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades 

av Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar. 

Kyrkotomt är ett område kring en kyrkobyggnad som hör samman med byggnadens 

funktion och miljö och som inte är begravningsplats. 
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Hur borde det se ut? 

Paragrafens formulering kan ge intryck av att den statliga tillsynen ska omfatta alla 

kyrkobyggnader och kyrkotomter. Detta har dock inget stöd i prop. 1987/88:104 där det står 

att det är de kyrkobyggnader och kyrkotomter uppförda eller tillkomna före 1940 som ska stå 

under statlig tillsyn. Även ett urval yngre kyrkobyggnader ska stå under statlig tillsyn efter 

särskilt beslut enligt 4 kap. 4 § KML.141  Riksantikvarieämbetet har föreskrivit att varje 

länsstyrelse ska föra en förteckning över de i länet belägna kyrkobyggnaderna och 

kyrkotomterna som avses i 4 kap. 3 och 4 § KML.142  Syftet med föreskriften är att 

säkerställa att länsstyrelserna har kännedom om vilka objekt som omfattas av 

länsstyrelsernas tillstånds- och tillsynsplikt. 

 

Bestämmelserna gäller inte för kyrkor (i bemärkelsen i Svenska kyrkans ordning invigd 

kyrkobyggnad) som redan innan 1 januari 2000 vårdades av annan huvudman, till exempel 

staten, en landstingskommun eller borgerlig kommun eller ett privat rättssubjekt – en fysisk 

eller enskild juridisk person.143 Däremot så gäller bestämmelserna för en kyrkobyggnad som 

efter den 1 januari 2000 avyttrats av Svenska kyrkan till annan huvudman. 

 

En fristående klockstapel som hör samman med en kyrkobyggnad ska enligt KRFS 2012:2 

betraktas som en del av kyrkobyggnaden.144  

 

Med invigning avses här den kyrkliga handling som företas innan en byggnad tas i bruk för 

Svenska kyrkans gudstjänst.145 

 

Med lagtextens formulering ”förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av dess 

organisatoriska delar” avses enligt specialmotiveringen i prop. 1998/99:38 objektet Lunds 

domkyrka. Lunds domkyrka behölls vid relationsförändringen mellan staten och Svenska 

kyrkan som en självständig förmögenhet som förvaltas av Svenska kyrkan. 

 

Enligt 4 § KRFS 2012:2 ska skyddet för kyrkobyggnader gälla oberoende av om 

kyrkobyggnaden används eller inte. Detta förhållande gäller även efter ett inomkyrkligt 

beslut att ta kyrkobyggnaden ur bruk. Skyddet kvarstår också vid en överlåtelse till annan 

ägare än Svenska kyrkan. I prop. 1998/99:38 skrivs att det förhållande att en kyrkobyggnad 

överlåts i sig inte innebär att det kulturhistoriska värdet, och därmed inte heller behovet av 

                                                           
141 Prop. 1987/88:104, s. 56 f. 
142 12 § KRFS 2012:2. 
143 Prop. 1998/99:38, s.155. 
144 3 § KRFS 2012:2. 
145 2 § KRFS 2012:2. 
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skydd, minskar. För en presumtiv förvärvare framgår det tydligt vilka skyddsbestämmelser 

som byggnaden omfattas av och denne kan redan före förvärvet bilda sig en uppfattning av 

vilka inskränkningar i rådighet över byggnaden som gäller och därmed hur detta kan 

påverka byggnadens användningssätt. I och med att byggnaden omfattas av 

skyddsbestämmelserna i 4 kap. KML oavsett ägare är det inte nödvändigt att införa en 

reglering som innebär en tillståndsprövning vid överlåtelse. Det är inte heller nödvändigt att 

införa en skyldighet att anmäla överlåtelse till länsstyrelsen.146 

 

En kyrkotomt är enligt KRFS 2012:2 antingen 

1. ett område kring en fristående klockstapel som hör samman med en kyrkobyggnad 

utan att vara placerad i anslutning till denna, eller 

2. en begravningsplats, eller del av en begravningsplats, som efter tillstånd från 

länsstyrelsen enligt 2 kap. 14 § begravningslagen (1990:1144) helt eller delvis lagts 

ner eller överlåtits, och som är belägen i anslutning till kyrkobyggnad.147 

 

Lagtext och förarbeten ger ingen direkt vägledning när det gäller att bedöma vad som är att 

anse som kulturhistoriskt värde eller vad som krävs för att en kyrkobyggnad eller kyrkotomt 

ska kunna anses förvanskad. I betänkandet Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga 

egendomen och de kyrkliga arkiven (SOU 1997:43) berörs innebörden av begreppet. I dom 

från Kammarrätten i Stockholm 2005-07-14 ansluter sig rätten i allt väsentligt till 

betänkandets synpunkter och finner att det kulturhistoriska värdet kan omfatta både 

objektiva faktorer, som till exempel byggnadshistoriskt intressanta företeelser, och 

subjektiva upplevelsevärden, som till exempel skönhet och ålderdomlig patina. Till de 

faktorer som uppenbarligen är ägnade att påverka en kyrkobyggnads kulturhistoriska värde 

måste enligt kammarrättens mening räknas bland annat byggnadens ålder, dess 

                                                           
146 Prop. 1998/99:38, s. 154-155. 
147 5 § KRFS 2012:2. I förarbetena framgår att begreppets vida innebörd delvis var 
medvetet vald. En alltför distinkt definition eller gränsdragning menade man skulle kunna 
medföra att något av det man ville skydda föll utanför. Några större problem förmodade 
man inte skulle uppstå vid tillämpningen, eftersom den nya lagstiftningen hade ett tydligt 
syfte att värna kulturhistoriska värden. Kyrkotomt kan enligt förarbetena till exempel vara 

1. en kyrkogård som inte längre är i bruk invid en kyrkobyggnad, 
2. ett område kring en kyrkobyggnad vilket inte innehåller gravar och inte heller 

planerats för begravning, eller 
3. ett område med en klockstapel vilket disponeras av församlingen men som inte 

ligger omedelbart intill kyrkobyggnaden. 

Det talas inte på något ställe i förarbetena om kyrkotomt som ett vidare område kring 
begravningsplats. 
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ursprunglighet och den utsträckning i vilken byggnaden eller förändringar som gjorts på 

denna kan sägas representera byggnadsteknik och/eller arkitektur från en eller flera 

tidsepoker eller åskådliggöra historiska utvecklingsprocesser. Den miljö i vilken en 

kyrkobyggnad är placerad kan också enligt kammarrättens mening ha betydelse för 

byggnadens historiska värde.148 

 

Riksantikvarieämbetet har föreskrivit att ägare till kyrkobyggnader och kyrkotomter i en vård- 

och underhållsplan ska redovisa hur dessa objekt ska vårdas och underhållas så att deras 

kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. 

Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över planen.149  

 

Hur ser det ut? 

Länsstyrelsernas uppfattning om sitt tillsynsansvar skiftar, några uppfattar att de har 

tillsynsansvar för samtliga kyrkobyggnader tillkomna före år 2000 medan andra uppfattar att 

det endast är de tillståndspliktiga kyrkorna som omfattas. Inget län har någon 

kvalitetssäkrad förteckning över de kyrkobyggnader och kyrkotomter som omfattas av 

tillsynsansvaret. Någon sådan förteckning finns inte heller på nationell nivå. 

Riksantikvarieämbetet samverkar med Kyrkokansliet för att kvalitetssäkra uppgifterna i 

Bebyggelseregistret som skulle kunna fungera som förteckning på nationell nivå.  

 

Länsstyrelsernas egeninitierade tillsyn är av mycket begränsad omfattning vilket innebär att 

deras kunskap och kännedom om huruvida kyrkobyggnader och kyrkotomter som omfattas 

av 4 kap. KML vårdas och underhålls så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och 

deras utseende och karaktär inte förvanskas är otillräcklig.150 

 

Lunds domkyrka har av Lunds stift under flera år inte betraktats som en kyrkobyggnad enligt 

KML:s definition i samband med fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning. Detta synsätt har 

under senare år omprövats utifrån skrivelsen i prop. 1998/99:38.  

 

I flera av de län där kyrkobyggnader har överlåtits till annan ägare än Svenska kyrkan 

uppger länsstyrelsen att en mer flexibel tillståndsprövning tillämpas gentemot den nya 

ägaren. I några fall har länsstyrelsen ingen uppgift om vem den nya ägaren är. Av de ägare 

utanför Svenska kyrkan som Riksantikvarieämbetet talat med framkommer uppfattningen att 

skyddet är otydligt och att det är svårt att hitta en såväl ekonomisk som praktiskt hållbar 

användning med den oförutsägbarhet som tillståndsprövningen innebär.  

                                                           
148 Rå 2007 ref. 75. 
149 11 § KRFS 2012:2. 
150 Jmf Rir 2008:2, s. 43. 
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Kyrkotomtsbegreppets definition har under åren diskuterats flitigt. Riksantikvarieämbetet har 

först i allmänna råd och senare i föreskrifter preciserat begreppet utifrån förarbetsuttalanden. 

Trots detta finns det regionala skillnader i tillämpning av begreppet. I de flesta fall tillämpas 

den definition och gränsdragning som KRFS 2012:2 föreskriver. Andra har en vidare 

tillämpning med målet att även skydda kringliggande kulturhistorisk värdefull bebyggelse 

såsom kyrkstallar och tiondebodar. Det förekommer att länsstyrelsen i särskilt beslut 

fastställer kyrkotomtens gräns i samband med att de yttrar sig över fördelningen av 

kyrkoantikvarisk ersättning. Riksantikvarieämbetet har i ett ärende överklagat beslut av 

länsstyrelsen avseende tolkningen av kyrkotomtsbegreppet. Riksantikvarieämbetet anser att 

länsstyrelsen i detta ärende gått utanför sina befogenheter när de tillståndsprövat åtgärder 

som inte omfattas av kyrkotomtsbegreppet enligt den definition som finns i 5 § KRFS 

2012:2.151 

 

Enligt Svenska kyrkans statistik har 98 procent av de tillståndspliktiga kyrkobyggnaderna en 

antagen vård- och underhållsplan. Arbetet med framtagande av planerna har pågått sedan 

införandet av den kyrkoantikvariska ersättningen trädde i kraft 2002. De allra flesta planer 

har finansierats med stöd av kyrkoantikvarisk ersättning.  

 

Riksantikvarieämbetet genomförde 2005 en utvärdering av upprättade vård- och 

underhållsplaner på uppdrag av Svenska kyrkan. Utvärderingen konstaterade att många 

planer är ambitiöst utförda och väldisponerade i sin struktur och att många av dem bedöms 

kunna fungera som planeringsinstrument över lång tid. Utvärderingen visade dock också på 

en rad brister i de upprättade planerna, bland annat att: 

• det långsiktiga perspektivet i planerna ofta var bristfälligt. 

• den kulturhistoriska värderingen/bedömningen ofta inte var integrerad i planeringen 

av vård- och underhåll. 

• planerna var ofullständiga.152 

 

Svenska kyrkan har sedan utvärderingen på flera sätt arbetat med att åtgärda de 

ovanstående bristerna. 

 

Riksantikvarieämbetets föreskrift om vård- och underhållsplaner trädde ikraft den 1 januari 

2014 och i samband med det har antalet vård- och underhållsplaner som kommer in till 

                                                           
151 Riksantikvarieämbetet dnr 2.6.1-2589-2014. 
152 Riksantikvarieämbetet, 2005: Utvärdering av vård- och underhållsplaner. På uppdrag av 

Svenska kyrkan, Kyrkokansliet, s. 41.  
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länsstyrelserna för yttrande ökat. Länsstyrelserna uppger att de har dåliga resurser för 

denna arbetsuppgift. 

 

Varför ser det ut så? 

Lagtextens öppna formulering innebär att länsstyrelserna har tolkat omfattningen av sitt 

tillsynsansvar olika. Kunskapen hos enskilda handläggare om lagtextens bakomliggande 

intentioner är mycket varierande vilket Riksantikvarieämbetet konstaterat vid samtal med 

länsstyrelsehandläggare. Ofta är det först i samband med att ett tillståndsbeslut överklagas 

till förvaltningsdomstol som länsstyrelserna fördjupar sig i gällande rätt.  

 

Orsakerna till att länsstyrelserna inte har fullständig kännedomen om vilka kyrkobyggnader 

och kyrkotomter som omfattas av tillsynsansvaret är dels att ägoförhållandena för ett antal 

kyrkobyggnader, framförallt mindre kapell, inte är utredda, dels att det rått osäkerhet kring 

vad lagtextens formulering ”förvaltades av” innebar och vilka objekt som kunde sorteras in 

under formuleringen. Ytterligare en orsak är att det på nationell nivå, varken hos 

Riksantikvarieämbetet eller Svenska kyrkan, finns en kvalitetssäkrad förteckning över 

kyrkobyggnader för hela landet. Förhållandet att ägarbyte för kyrkobyggnader inte behöver 

anmälas till länsstyrelsen försvårar länsstyrelsernas möjligheter att föra och ajourhålla en 

förteckning över objekten inom respektive län. 

 

Trots att Riksantikvarieämbetet har preciserat kyrkotomtsbegreppet utifrån 

förarbetsuttalanden, först i allmänna råd och senare i föreskrifter, finns väsentliga regionala 

skillnader i tillämpningen. Skälen till detta är oftast en antikvarisk vilja att styra åtgärder på 

annars oskyddade objekt i direkt anknytning till de kyrkliga kulturminnena. Länsstyrelserna 

framför i flera fall även ekonomiska motiv. Genom en vid tolkning av kyrkotomtsbegreppet 

anses åtgärder på kyrkotomten och där belägna byggnader eller anläggningar kunna 

finansieras med kyrkoantikvarisk ersättning istället för exempelvis det statliga 

kulturmiljövårdsbidraget.  

 

I Svenska kyrkans villkor för kyrkoantikvarisk ersättning anges att om ersättning ska beviljas 

för åtgärder på kyrkotomt så bör kyrkotomtens avgränsning definieras av länsstyrelsen i 

samförstånd med församlingen. Denna skrivning är bakgrunden till att vissa länsstyrelser i 

beslut enligt 3 § fastställer kyrkotomtens gränser.  

 

Bakgrunden till att framförallt antalet kyrkobyggnader med en antagen vård- och 

underhållsplan är så högt, är att Svenska kyrkans villkor för kyrkoantikvarisk ersättning 

förutsätter att åtgärder som ersättning söks för ska finns med i en av kyrkorådet antagen 

vård- och underhållsplan. Villkoret inträdde för ansökningar inkomna efter den 1 januari 
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2006.  I och med att det är betydligt färre ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning för 

åtgärder på begravningsplatser har inte arbetet med att ta fram vård- och underhållsplaner 

för dessa prioriterats i lika hög grad som för kyrkobyggnaderna. 

 

I och med att många vård- och underhållsplaner redan fanns vid införandet av 

Riksantikvarieämbetets föreskrifter har länsstyrelserna yttrat sig över vård- och 

underhållsplanerna i varierande omfattning. Länsstyrelserna har generellt sett inte skapat 

några rutiner för hur de ska möta den nya situation som råder i och med föreskrifternas 

ikraftträdande. Anledningen till detta är i de allra flesta fall brist på resurser och brist på 

samordning mellan länsstyrelserna. Möjligheten att yttra sig över vård- och 

underhållsplanerna ses i de flesta fall mer som en belastning än ett tillfälle att få kunskap 

och överblick om de kyrkliga kulturminnenas status och vårdbehov. Detta har huvudsakligen 

sig grund i den resursbrist som råder på länsstyrelserna. 

 

4 kap. 3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före 

utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av 

länsstyrelsen.  

I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller 

ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör och 

interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av 

dess färgsättning. 

I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten samt för 

uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, portaler eller andra fasta 

anordningar på tomten. 

Länsstyrelsen får ställa villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de 

förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras 

samt den dokumentation som behövs. 

 

Hur borde det se ut? 

Den statliga tillsynen enligt KML är begränsad till att tillgodose kulturmiljövårdens intressen. 

Tillsynsmyndighetens granskning ska vara allsidig och innefatta bedömningar beträffande 

såväl lämpligheten av föreslagna åtgärder som sättet att utföra dessa på. Den granskande 

myndigheten ska under granskningsarbetet ha för ögonen att kyrkan ska kunna fylla en 

praktisk funktion som rum för församlingens gudstjänster.153 

 

Den schablonmässiga tidsgränsen 1939 innebär enligt prop. 1987/88:104 inte att alla kyrkor 

uppförda dessförinnan besitter ett sådant kulturhistoriskt värde att den statliga tillsynen 

                                                           
153 DsC 1986:11, s. 23 ff. 
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behöver utgöra ett hinder för mera radikala byggnadsåtgärder i enskilda fall. Skilda tiders 

bidrag till ett kyrkorum där interiören speglar olika epoker har i sig ett kulturhistoriskt värde 

som i större eller mindre utsträckning kan påverkas negativt om förändringar görs. Att vidta 

förändringar kan emellertid inte vara uteslutet, under förutsättning att de framstår som 

motiverade, görs med varsamhet och kan sägas tillföra nya värden.154 

 

Riksantikvarieämbetet har i föreskrifter om de kyrkliga kulturminnena definierat väsentlig 

ändring som en åtgärd som påverkar det kulturhistoriska värdet hos en kyrkobyggnad, 

kyrkotomt eller begravningsplats. Åtgärdens omfattning avseende tid, resurser eller fysisk 

påverkan ska inte vara avgörande för om ändringen är väsentlig.155 

 

Vad som kan anses vara särskilda skäl för rivning av en kyrka framkommer i en dom från 

regeringsrätten 2005-06-10 som då biföll rivningen av Maglarps nya kyrka. Maglarps kyrka 

hade stått oanvänd och utan underhåll under lång tid. Även med beaktande av 

kyrkobyggnadens kulturhistoriska värde menade regeringsrätten att sådana särskilda skäl 

fanns att tillstånd till rivning borde ges. I domen väger regeringsrätten de kulturhistoriska 

värdena mot församlingens svårigheter att bekosta en restaurering och förhållandet att det 

är en liten församling med underhållsansvar för ytterligare sju kyrkor. En ledamot, 

regeringsrådet Dexe, anmälde skiljaktig mening. Han var ense med majoriteten om att 

rättsfrågan var huruvida bevarandekostnaderna för församlingen vid ett bevarande skulle 

vara försvarbar i förhållande till kyrkobyggnadens kulturhistoriska värde. Dexe konstaterar i 

likhet med majoriteten att de förväntade kostnaderna för renoveringen inte klarlagts i målet 

men att kostnaderna kunde förväntas bli påfallande höga. Dexe konstaterar emellertid också 

att skälet till de höga kostnaderna är att kyrkobyggnaden inte vårdats eller underhållits 

sedan 1968. Dexe kommenterar även systemet med kyrkoantikvarisk ersättning och att 

ersättning i vissa fall kan uppgå till 90 eller 100 % av kostnaden för den föreslagna åtgärden 

och att det eventuellt även kan utgå inomkyrkliga bidrag. Mot bakgrund av detta så ansåg 

han inte att bevarandet av kyrkobyggnaden ovillkorligen leder till sådana ekonomiska 

konsekvenser för församlingen att de inte var försvarabara med hänsyn till byggnadens 

kulturhistoriska värde.156 

 

Länsstyrelsen ska vid behov samråda med stiftet i ärenden enligt 4 kap. KML. I prop. 

1987/88:104betonas vikten av att ett kyrkligt organ får tillfälle att lämna teologiska och 

liturgiska brukarsynpunkter på kyrkorummets utformning såväl vid bedömning av 

                                                           
154 Regeringsrätten 2004-12-22 mål nr 6482-02 Viksta kyrka. 
155 7 § KRFS 2012:2.  
156 RÅ 2005 ref. 55. 
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byggnadsärenden som i frågor som rör de kyrkliga inventarierna. Stiftet behöver dock inte 

höras i ärendet där det liturgiska intresset inte berörs.157  

 

För att länsstyrelsen ska kunna tillståndspröva ärenden enligt 4 kap. 3 §, 9 § första stycket 3 

och 13 § krävs att ansökningarna innehåller vissa minimiuppgifter. I KRFS 2012:2 

preciseras vad en ansökan enligt ovanstående paragrafer ska innehålla. De ska innehålla 

1. en beskrivning av och motivering till den föreslagna åtgärden, 

2. en redovisning av tilltänkt arbetsmetod och materialval, samt 

3. en beskrivning av den föreslagna åtgärdens påverkan på byggnadens, föremålets 

eller anläggningens kulturhistoriska värde. 

 

Länsstyrelsen ges enligt 4 kap. 3 paragrafens fjärde stycke KML möjlighet att ställa villkor 

för tillstånd till ändring. Genom sådana villkor kan länsstyrelsen se till att ändringen utförs på 

ett sådant sätt som innebär minsta möjliga skada på kyrkobyggnaden eller kyrkotomten. 

Villkoren kan till exempel gälla att åtgärderna ska göras med ett visst material eller metod 

men också att de ska följas av antikvarisk expertis eller att arbetena ska dokumenteras.  

Villkoren ska vara skäliga i sammanhanget. Om åtgärder måste utföras av orsaker som 

ägaren inte rår över bör länsstyrelsen vara återhållsam med villkor som märkbart ökar den 

ekonomiska belastningen. Som oskäligt kan också framstå ett villkor som i praktiken är 

mycket svårt att uppfylla.158 Skrivningarna avseende länsstyrelsens möjlighet att ställa villkor 

överensstämmer mellan 3 och 4 kap. KML.  

 

Kammarrätten I Göteborg beslöt i en dom 2007-10-14 att Länsstyrelsen i Skåne inte haft 

stöd i 3 kap. 14 § KML för att som villkor för tillstånd ange att en särskild angiven antikvarisk 

expert skulle anlitas. Domen slår fast att det är byggherrens ansvar att anlita antikvarisk 

expert med beaktande av de krav på kompetens och lämplighet som länsstyrelsen ställt. 

Länsstyrelsen bör i sitt beslut ställa som villkor att byggherren ska anmäla till länsstyrelsen 

vilken antikvarisk expert man avser att anlita. Länsstyrelsen får då en möjlighet att bedöma 

den föreslagna expertens kompetens och lämplighet för uppgiften, det vill säga kontrollera 

att villkoret för tillståndet är uppfyllt.159 

 

I de fall som länsstyrelsen fattar beslut förenat med villkor om dokumentation ska villkoren 

enligt KRFS 2012:2 ange vilka dokument som ska tas fram och vad de ska innehålla. Det är 

                                                           
157 Prop. 1987/88:104. S. 62.  
158 Prop. 1987/88:104, s. 93 och 97. 
159 Vägledning antikvarisk medverkan. Riksantikvarieämbetet, reviderad version 2014-01-
08. 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/235/Varia%202014_6.pdf?sequence=5  
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fastighetsägarens uppgift att ge in dokumentationen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska i sin 

tur sända kopia av dokumentationen till Riksantikvarieämbetet och berört museum.160 

 

Länsstyrelsen ska snarast efter att ett beslut fattats enligt KML skicka en kopia av beslutet 

till Riksantikvarieämbetet.161 Syftet med regeln är att Riksantikvarieämbetet ska informeras 

om att beslutet fattats och om dess innehåll. Riksantikvarieämbetet har möjlighet att 

överklaga beslut av domstol eller annan myndighet. Riksantikvarieämbetets överklagande 

ska ha inkommit senast tre veckor att beslutet fattades.  

 

Hur ser det ut? 

År 2013 fattade länsstyrelserna enligt Riksantikvarieämbetets statistik 970 beslut enligt 4 

kap. 3 § KML.162  Av dessa var tre avslag på hela ansökan, fyra på delar av ansökan och 

fem avslag rörde avskrivning av ärendena på grund av ofullständiga handlingar. Statistiken 

följer trenden från tidigare år. I några län förekommer det relativt ofta att beslut fattas i 

efterhand, det vill säga efter att åtgärderna påbörjats eller genomförts.  

 

Ungefär fem procent av samtliga beslut fattade enligt 4 kap. KML är enligt 

Riksantikvarieämbetets bedömning fattade utifrån fel lagparagraf. Av dessa, fattas många 

beslut som skulle fattas utifrån 3 § istället utifrån exempelvis 9 § på grund av 

missuppfattningar av vad som är att betrakta som fast inredning och därmed en del av 

kyrkobyggnaden och vad som är kyrkliga inventarier. 

 

Såväl länsstyrelserna som representanter för förvaltarna uttrycker att begreppet väsentlig 

ändring är otydligt. KRFS 2012:2 upplevs som klargörande men räcker inte alltid till som 

tolkningsstöd. Lagtextens formulering ”kyrkobyggnader och kyrkotomter som har tillkommit 

före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av 

länsstyrelsen” upplevs som motstridig mot den exemplifiering av åtgärder på 

kyrkobyggnader och kyrkotomter som alltid kräver tillstånd från länsstyrelsen. 

Länsstyrelserna tolkar exemplifieringen som att samtliga de uppräknade åtgärderna alltid 

kräver tillstånd, oavsett påverkan på kulturhistoriska värden.  

Riksantikvarieämbetet har inte sett några tendenser till stora regionala skillnader i tolkningen 

av begreppet. Riksantikvarieämbetet noterar dock att i stort sett alla länsstyrelser vid något 

tillfälle, en del mer regelbundet, har fattat beslut enligt 3 § vid åtgärder som borde betraktas 

som sedvanligt underhåll enligt 5 §.  

                                                           
160 10 § KRFS 2012:2. 
161 3 § kulturmiljöförordningen. 
162 I denna siffra är endast ”rena” beslut enligt 3 § inräknade, dvs beslut fattade 
utifrån flera paragrafer ingår ej. 
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Länsstyrelserna upplever att det finns stora kvalitetsskillnader i ansökningshandlingarna 

rörande åtgärder på kyrkobyggnader och kyrkotomter. Flera länsstyrelser anser dock att 

ansökningarna har blivit bättre med åren och att kvaliteten generellt sett är bättre när det 

gäller ansökningar gällande kyrkliga kulturminnen än för byggnadsminnen enligt 3 kap. KML.  

 

I stort sett alla ansökningar behöver kompletteras. Det som oftast saknas är protokoll med 

beslut från kyrkoråd/kyrkonämnd, motivering till åtgärderna eller en beskrivning av de 

föreslagna åtgärdernas påverkan på byggnadens eller anläggningens kulturhistoriska värde.  

Kompletteringar försöker länsstyrelserna begära in så fort som möjligt efter att ansökan 

kommit in till dem. Kompletteringsprocessen är ofta resurskrävande för länsstyrelsen med 

flera påminnelser till församlingarna vilket också påverkar handläggningstiden av ärendet. 

Ett par länsstyrelser uppger att de inte begär in kompletteringar utan istället ställer villkor i 

beslutet om att arbetshandlingar ska tillställas länsstyrelsen för godkännande innan 

arbetena påbörjas. 

 

Kompetensen hos de handläggare som hanterar ärenden avseende kyrkliga kulturminnen är 

ofta byggnadsantikvarisk inriktad, ibland med fördjupningar i konstvetenskap/ 

arkitekturhistoria eller arkeologi. Mer sällan finns handläggare med konservators- eller 

trädgårdskompetens anställd, och i stort sett aldrig någon med kunskap om enskilda 

föremålskategorier som exempelvis orglar. Detta innebär att behovet av remissinstanser 

med sakkunskap i dessa frågor upplevs som stort. 

 

Länsstyrelserna har endast i mycket få ärende ansett det vara behövligt att samråda med 

stiftet innan beslut enligt 4 kap. KML fattats. 

 

Länsstyrelserna utnyttjar möjligheten att ställa villkor i nästan alla beslut som fattas. De 

villkor som i stort sett alltid ställs är  

• att arbetena ska utföras enligt av länsstyrelsen godkända handlingar, 

• att länsstyrelsen ska kontaktas vid avvikelser från godkända handlingar, 

• att arbetena ska följas av antikvarisk medverkande, samt 

• att arbetena ska dokumenteras. 

 

Utöver standardvillkoren ställs mycket sällan villkor specifika för det enskilda ärendet.  

 

Vissa länsstyrelser tolkar i lagtextens formulering om att villkor får avse hur en åtgärd ska 

utföras och vilken dokumentation som behövs in möjligheten att ställa villkor på den 
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utförande entreprenörens kompetens. Andra länsstyrelser uppger att de inte anser att de har 

denna möjlighet men att det vore önskvärt att kunna ställa den typen av villkor.  

 

Villkor om att arbetena ska följas av antikvarisk medverkan förekommer oftare vid åtgärder 

på kyrkobyggnader än vid åtgärder på andra objektskategorier, det vill säga kyrkotomter, 

kyrkliga inventarier och begravningsplatser. De uppgifter som den antikvarisk medverkande 

har framgår antingen direkt i villkoret eller i en till beslutet bifogad bilaga. Länsstyrelserna 

har en relativt samstämmig uppfattning om vilka dessa uppgifter är. Riksantikvarieämbetets 

åsikt är att det i vissa beslut överlåts betydligt mer långtgående uppgifter, gränsande till 

myndighetsutövning, på den antikvarisk medverkande. Det kan röra sig om att utformning 

och materialval ska godkännas av den antikvariska medverkande eller att denne ska se till 

att länsstyrelsens beslut med tillhörande villkor efterlevs.  

 

I samtliga län är det den sökande som ska uppge vilken antikvarisk sakkunnig som de avser 

att anlita för uppdraget. Många länsstyrelser har detta som en obligatorisk uppgift i 

ansökningsblanketten för tillstånd enligt 4 kap. KML. Andra län har en villkorsskrivelse som 

anger att den sökande ska anmäla till länsstyrelsen vem de avser att anlita innan arbetena 

påbörjas. Länsstyrelserna påtalar att de ser problem med att den antikvarisk medverkande 

arbetar på uppdrag av den sökande och att detta får negativa konsekvenser för den 

medverkandes fristående roll. 

 

Majoriteten av länsstyrelserna har en kravspecifikation för den som kan anlitas som 

antikvarisk medverkande. Kraven omfattar 

• relevant utbildning såsom byggnadsantikvarisk högskoleutbildning eller arkitekt-

/ingenjörsutbildning kompletterad med kunskaper om restaurering eller 

motsvarande erfarenhet, 

• praktisk erfarenhet, uppnådd genom egna uppdrag eller genom att ha medverkat 

som antikvarisk expert under sakkunnig ledning. Tidigare erfarenheter av 

antikvarisk medverkan är ett krav, och 

• ingående kunskaper om KML samt god kännedom om övriga tillämpliga lagar och 

regelverk, särskild vikt läggs vid kunskaper om 3 och 4 kapitlen KML. 

 

I de fall beslut har förenats med villkor om dokumentation ska det enligt KRFS 2012:2 

framgå vilka dokument som ska tas fram och vad de ska innehålla. Ungefär en tredjedel av 

länsstyrelserna efterlever denna föreskrift och uppger antingen direkt i villkoret eller i en 

bilaga till beslutet vad dokumentationen ska innehålla. Många länsstyrelser överlåter i villkor 

om dokumentationen ansvaret att skicka in dokumentationen till Riksantikvarieämbetet och 

berört museum på antingen den sökande eller den antikvarisk medverkande.  
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Riksantikvarieämbetet noterar att det förekommer att länsstyrelserna ställer villkor om 

sådant som går utöver lagtextens formulering eller om sådana frågor som borde beslutas 

enligt andra lagrum. Villkor som kompenserar för bristfälliga handlingar förekommer i olika 

omfattning för olika länsstyrelser. Vissa länsstyrelser använder sådana villkor regelmässigt 

för att inte behöva begära in kompletteringar och förkortar därmed handläggningsprocessen 

avsevärt medan andra länsstyrelser aldrig eller sällan utnyttjar detta förfaringssätt. 

Riksantikvarieämbetet har även tidigare uppmärksammat denna fråga i samband med att 

vägledningen för 4 kap. KML togs fram 2012. I vägledningen står: Länsstyrelsen bör inte 

med villkor kompensera för brister i beslutsunderlaget utan i sådana fall begära 

kompletterande handlingar innan beslut fattas.163 

 

Giltighetstiden för tillståndsbesluten varierar mycket, såväl mellan länsstyrelserna som 

mellan handläggare på enskilda länsstyrelser. De vanligaste förekommande giltighetstiderna 

är 2, 3 eller 5 år. Giltighetstiden innebär att arbetena ska vara påbörjade inom det antal år 

som uppges i beslutet.  

 

Samtliga länsstyrelser uppger att de har rutiner för inskickande av beslutskopior till 

Riksantikvarieämbetet. Några länsstyrelser skickar kopiorna digitalt.  Vid en jämförelse 

mellan antalet kopior som kommit Riksantikvarieämbetets handläggare tillhanda och 

länsstyrelsernas statistik enligt diariet Platina finns diskrepanser på cirka 15 procent för 3 §.  

Den dokumentation som länsstyrelsen ställer villkor om kommer i stort sett alltid in till 

länsstyrelsen. Frekvensen är något lägre för så kallad egendokumentation, det vill säga i de 

fall där länsstyrelsen villkorat om att församlingen ska upprätta en dokumentation utan att en 

antikvarisk expert följt arbetena. 

 

Länsstyrelserna anser att kvaliteten på dokumentationen i de allra flesta fall är god och att 

kvaliteten också har höjts under senare år. 

 

Varför ser det ut så? 

Mängden beslut enligt 3 § är relativt konstant över tid. I samband med att den 

kyrkoantikvariska ersättningen infördes och ersättningens storlek höjdes under perioden 

2002-2009 så ökade mängden ärenden hos länsstyrelserna.  

 

                                                           
163 Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen: Kyrkliga kulturminnen s. 87 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6062/Rapp%202013_24.pdf?sequence=1
.  
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Det låga, eller snarare mycket låga, antalet avslagsbeslut förklarar länsstyrelserna 

framförallt med att många åtgärder som skulle resultera i avslagsbeslut förhandlas bort 

under samråd tidigt i ärendeprocessen, ofta redan innan ärendet kommit in som en formell 

ansökan till länsstyrelsen.  

 

Orsaken bakom de beslut som fattas utifrån fel lagparagraf är i de allra flesta fall slarv. De 

flesta länsstyrelser använder sig av beslutsmallar, ibland utgörs dessa mallar av tidigare 

beslut, och när de enskilda besluten tas missar handläggaren att ändra lagparagraf.  Det 

förekommer även att okunskap om gränsdragningarna mellan de olika objektskategorierna i 

4 kap. KML, exempelvis fast inredning och kyrkliga inventarier, är anledningen till att beslut 

fattas utifrån fel paragraf.  

 

Lagtexten och förarbetena är otydliga avseende begreppet väsentlig ändring och 

förteckningen över vilka åtgärder som alltid kräver tillstånd är så omfattande att i stort sett 

alla åtgärder, oavsett om de skulle tolkas som väsentliga ändringar eller ej, kräver tillstånd.  

 

Många länsstyrelser uttrycker att de har dålig erfarenhet av arbeten som betraktats som 

sedvanligt underhåll. De framför att det ofta framkommer nya omständigheter efter att 

arbetena inletts som innebär att arbetena blir mer omfattande och borde betraktas som 

väsentliga ändringar alternativt åtgärder som alltid kräver tillstånd. Följderna blir många 

gånger att kulturhistoriska värden skadas eller går förlorade då antikvarisk kompetens ofta 

saknas i dessa projekt. Som en säkerhet mot att detta inte ska inträffa fattar länsstyrelserna 

beslut enligt 3 § även för sedvanligt underhåll.  

 

Ansvaret för ansökningshandlingarnas låga kvalitet är delat mellan förvaltarna och 

länsstyrelserna. Svenska kyrkan har genom överenskommelsen med staten tagit på sig 

ansvaret för att ha erforderlig kompetens i frågor som rör förvaltningen av de kyrkliga 

kulturminnena. Ansvaret gäller samtliga nivåer inom Svenska kyrkan. Anledningen till att det 

har skett en kvalitetshöjning över åren är troligen att stiften förstärkt sin kompetens i dessa 

frågor samt att viss samordning av kompetens skett mellan mindre enheter. Länsstyrelserna 

brister i sin information gentemot förvaltarna om de kvalitetskrav som finns avseende 

ansökningshandlingar. De tillämpar inte heller konsekvent dessa krav vilket skapar 

otydlighet om föreskrifternas bindande verkan. De länsstyrelser som konsekvent tillämpar 

kraven som ställs i 9 § i KRFS 2012:2 har sett ett relativt snabbt genomslag för dessa krav 

och en avsevärd minskning av de resurser som länsstyrelserna behöver lägga ner för att få 

in kompletteringar. Tillgången till kompetenta och erfarna konsulter är utöver de angivna 

orsakerna en avgörande faktor för kvalitativa ansökningshandlingar. Ett par länsstyrelser, 

bland annat Västra Götaland och Västmanland, anser att det är orimligt att förvaltarna ska ta 
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fram detaljerade projekteringshandlingar innan beslut om tillstånd och eventuell 

kyrkoantikvarisk ersättning föreligger. Detta ställningstagande leder till att de fattar beslut i 

ärenden där ansökningshandlingarna inte uppfyller föreskrifternas krav. 

 

Länsstyrelsernas önskan att effektivisera handläggningen av ärenden utifrån 4 kap. KML 

och därtill kopplad mätning av handläggningstiden kan vara en av anledningarna till att de 

kvalitetskrav på ansökningshandlingarna som ställs i föreskrifterna åsidosetts då begäran 

om kompletteringar leder till längre handläggningstider. Krav på ökad effektivitet och korta 

handläggningstider kan resultera i beslut fattade på bristfälliga handlingar, och i vissa fall 

beslut förenade med villkor om att arbetshandlingar ska skickas in för godkännande innan 

arbetena sätts igång. Dessa villkor är inte förenliga med skrivelserna i 4 kap. 3 § KML. 

 

Den tidplan och process som Svenska kyrkan beslutat om för den kyrkoantikvariska 

ersättningen är en bidragande faktor till att länsstyrelserna ofta känner sig tvingade till att 

fatta beslut på bristfälliga handlingar. Detta för att förhindra att ersättningsprocessen 

avstannar och församlingarnas möjlighet att erhålla ersättning riskeras.  

 

Avsaknaden av samråd mellan länsstyrelserna och stiften i ärenden där teologiska och 

liturgiska synpunkter kan vara motiverade beror med största sannolikhet på att båda 

parterna saknat kännedom om regeln snarare än att sådana ärenden inte har varit aktuella 

under de år som undersökts. Samtalen i de regionala samrådsgrupperna som finns inom 

varje stift har ofta berört dessa frågor på en principiell nivå.  

 

Riksantikvarieämbetets utveckling mot en modern förvaltningsmyndighet gentemot den 

tidigare expertroll som myndigheten haft inom kulturmiljösektorn parallellt med 

länsmuseernas utveckling mot en alltmer uppdragsfinansierad verksamhet har inneburit att 

länsstyrelsernas möjligheter att remittera ärenden till institutioner med expertkompetens har 

minskat. Länsstyrelserna, enskilt och samordnat, har inte lyckats kompensera detta genom 

kompetensutveckling av befintlig personal eller genom samordnad resursförstärkning kring 

vissa sakfrågor som exempelvis konservering och orglar Samordningsfrågan har varit uppe 

för utredning bland annat i uppdrag 39 i 2009 års regleringsbrev för länsstyrelserna.164 

Anledningen till den höga frekvensen av beslut förenade med villkor är enligt länsstyrelserna 

att de vill säkra upp genomförandeprocessen och att åtgärderna ska utföras enligt 

överenskommelse så att kulturhistoriska värden bevaras och syftet med lagstiftningen 

uppnås. Riksantikvarieämbetet tolkar att det i detta ligger erfarenheter av tidigare ärenden 

där resultaten inte alltid blivit de önskvärda. Avsaknaden av specifika villkor relaterade till 

                                                           
164 Länsstyrelsen Södermanlands län: Samverkan ger styrka! Rapport 2009:9.  
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det aktuella ärendet beror till stor del på resurs- och komptensbrist hos länsstyrelserna. 

Svårigheter i att bedöma vad som kan anses vara skäligt är en bidragande faktor.  

 

Antikvarisk medverkan villkoras i högre grad i ärenden rörande kyrkobyggnader än 

exempelvis för kyrkliga inventarier och begravningsplatser: Detta beror i hög grad på att 

ärenden rörande kyrkobyggnader ofta är mer komplexa men också för att tillgången på 

antikvariska experter med erforderlig kompetens är betydligt större än för de andra 

ärendekategorierna.  

 

Den vägledning som Riksantikvarieämbetet tagit fram avseende antikvarisk medverkan har 

fått stort genomslag och är troligen den enskilt största anledningen till att länsstyrelsernas 

uppfattning om syftet med medverkan och dess roll och kompetens är ensad i så hög 

utsträckning som den är. Att den antikvarisk medverkande många gånger får uppgifter som 

ligger utanför de som vägledningen beskriver, ofta till gränsen till myndighetsutövning, 

bedömer Riksantikvarieämbetet beror på resursbrist hos länsstyrelserna att själva följa upp 

dessa frågor.  

 

För att kunna specificera innehållet i den dokumentation som villkoras krävs kunskap om 

objekten, något som länsstyrelsens handläggare uppger att de inte alltid har eller har 

möjlighet att införskaffa på grund av resursbrist.  

 

Den diskrepans som finns mellan det antal beslut som kommit Riksantikvarieämbetets 

handläggare tillhanda och det antal som länsstyrelsernas statistik anger måste utredas 

vidare. Bristande rutiner i någon eller båda organisationerna är den troligaste orsaken till 

avvikelserna. 

Under det senaste decenniet har antalet antikvariska konsulter ökat markant gentemot 

tidigare situation där länsmuseerna i stort sett var de enda aktörerna på marknaden. Detta 

innebär att museernas roll som både kunskapsinstitution dit länsstyrelserna kan vända sig 

för stöd i handläggningen, eg. remisser, och antikvarisk konsult på uppdragsbasis anses 

vara problematisk i de flesta län. Konsekvensen har i många län blivit att museerna idag 

endast verkar inom den uppdragsfinansierade verksamheten. Länsstyrelser i de län där flera 

antikvariska konsulter är verksamma menar att denna konkurrens har inneburit att kvaliteten 

på den dokumentation som inkommer till länsstyrelsen har ökat generellt.  

 

4 kap. 4 § Om länsstyrelsen beslutar det, skall 3 § om tillståndsprövning tillämpas 

också i fråga om en kyrkobyggnad eller en kyrkotomt som har tillkommit efter 

utgången av år 1939 och som har ett högt kulturhistoriskt värde. 
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Hur borde det se ut? 

Paragrafen ändrades 1 januari 2014 i så mån att beslutsrätten flyttades över från 

Riksantikvarieämbetet till länsstyrelsen.  

 

I prop. 1987/88:104 fastslås att det även efter den generella tidsgränsen 1939 har uppförts 

kyrkobyggnader av stort konstnärligt värde och att det är lika angeläget att värdena hos 

dessa nyare kyrkobyggnader inte förvanskas som för de äldre kyrkobyggnaderna.165  

 

Det är länsstyrelsens uppgift att avgöra om en kyrkobyggnad från tiden efter 1939 har det 

kulturhistoriska värde som motiverar statlig tillsyn. I begreppet kulturhistoriskt värde kan ingå 

bland annat ett konstnärligt värde. För yngre byggnader torde det ofta vara de arkitektoniska 

kvaliteterna som kan motivera ett skydd.166 

 

Kvalifikationskraven som gäller för yngre kyrkobyggnader ska betraktas som lägre än de 

som gäller för byggnadsminnen enligt 3 kap. KML där dessa ska ha ett synnerligen högt 

kulturhistoriskt värde för att komma ifråga för skydd.167 

 

Hur ser det ut? 

Paragrafen ändrades 1 januari 2014 i så mån att beslutsrätten flyttades över från 

Riksantikvarieämbetet till länsstyrelsen.  

 

Fram till och med den 31 december 2013 hade Riksantikvarieämbetet tagit beslut om att 

tillståndsprövning skulle tillämpas på 141 kyrkobyggnader/kapellkrematorier/ 

begravningskapell tillkomna efter utgången av år 1939.  

 

Urvalet av yngre kyrkobyggnader har skett vid ett antal samlade beslutstillfällen och på 

initiativ av Riksantikvarieämbetet. Som underlag för besluten har yttranden från länsstyrelse, 

berört stift och församling samt till Arkitekturmuseet begärts in. 2008 införde 

Riksantikvarieämbetet en ny handläggningsordning för ärenden enligt 4 kap. 4 och 14 §§ 

KML. I och med de stiftsvisa inventeringar som utfördes under 2000-talets första årtionde 

bedömdes länsstyrelserna vara de som hade störst regional kännedom och överblick över 

de kyrkliga kulturminnena och därmed de som borde komma med förslag på yngre objekt 

som borde omfattas av tillståndsplikt. Riksantikvarieämbetet skulle i fortsättningen löpande 

pröva inkomna förslag från länsstyrelsen på yngre kyrkobyggnader och 

                                                           
165 Prop. 1987/88:104, s. 58. 
166 Prop. 1987/88:104 s. 48 och 58. 
167 Prop. 2012/13:96, s. 58. 
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begravningsplatser.168 Mycket få förslag på skyddsvärda objekt kom in till 

Riksantikvarieämbetet under perioden 2008-2013 och inget av dessa förslag ledde till beslut 

enligt 4 kap. 4 § KML. 

 

Länsstyrelserna som har att tillämpa tillståndsprövning och tillsyn över de objekt som 

Riksantikvarieämbetet fattat beslut om enligt 4 § anser att de motiveringar som ligger till 

grund för de enskilda besluten många gånger är otillräckliga. Motiveringarna beskriver inte 

på vilka grunder Riksantikvarieämbetet anser att de aktuella objekten besitter ett 

kulturhistoriskt värde och inte heller den fysiska omfattningen av det beslutade skyddet.  

 

Av de ovanstående 141 kyrkobyggnaderna är 21 stycken krematorier, kapellkrematorier 

eller begravningskapell belägna på begravningsplatser som omfattas av tillståndsplikt enligt 

13 §. Enligt förarbetena ska dessa byggnader betraktas som befintlig byggnad på 

begravningsplats enligt 4 kap.13 § första stycket 2 KML varför beslut enligt 4 § inte är 

tillämpligt på dessa byggnader. 

 

Varför ser det ut så? 

Beslut enligt 4 kap. 4 § KML har fattats vid en handfull tillfällen. Besluten har grundat sig på 

genomförda inventeringar eller förslag från länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetet har inte 

haft någon egen samlad kunskap om det yngre kyrkobyggnadsbeståndet vilket också var 

anledning till att en ny handläggningsordning infördes 2008. Flera länsstyrelser lyfter i sina 

yttranden över kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid upp att inte 

heller länsstyrelserna har någon samlad kunskap om länens yngre kyrkobyggnadsbestånd 

vilket kan vara orsaken till att mycket få förslag inkom till Riksantikvarieämbetet under 

perioden 2008 – 2013. De inventeringar som utförts under 2000-talets första decennium har 

framförallt varit inriktade på de redan tillståndspliktiga objekten varför kunskapsnivån om de 

yngre kyrkobyggnaderna fortfarande är relativt låg.  

 

De handläggare som varit delaktiga i beredningen av de beslut som Riksantikvarieämbetet 

enligt 4 § fattat har haft en gedigen kunskap kring de objekt som besluten omfattar. Detta 

kan dock ha bidragit till att beslutsmotiveringarna många gånger blivit alltför översiktliga då 

handläggarna varit överens om vilka värden det var som avsågs att skyddas. Ur ett 

delaktighetsperspektiv är dessa beslut dock bristfälliga då de inte på ett transparent och 

pedagogiskt sätt förmedlar bakgrunden och syftet med besluten.  

Riksantikvarieämbetets beslut avseende 21 krematorier, kapellkrematorier och 

begravningskapell har inte någon juridisk verkan då de omfattas av tillståndsplikt som 

                                                           
168 Riksantikvarieämbetet dnr 312-1739-2008 
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byggnader på begravningsplats. Beslutet grundar sig troligen på okunskap om förarbetenas 

uttalanden om dessa byggnadskategorier.  

 

4 kap. 5 § Sedvanliga underhållsarbeten eller brådskande reparationsåtgärder får 

utföras utan tillstånd. Sådana åtgärder skall utföras med material och metoder som är 

lämpliga med hänsyn till byggnadens eller anläggningens kulturhistoriska värde. 

 

Hur borde det se ut? 

Paragrafen anger vissa undantag från tillståndsprövningen för sedvanligt underhållsarbete 

eller brådskande reparationsåtgärder. Enligt prop. 1987/88:104 bör bestämmelsen tolkas 

restriktivt. Används annat material eller ny teknik i förhållande till tidigare arbeten på 

kyrkobyggnaden eller kyrkotomten är detta i allmänhet inte att anse som ett sedvanligt 

underhållsarbete. Tillstånd krävs sålunda för ett sådant arbete som inte är av tillfällig 

natur.169  

 

Hur ser det ut? 

Riksantikvarieämbetet noterar att i stort sett alla länsstyrelser vid något tillfälle, en del mer 

regelbundet, har fattat beslut enligt 3 § för åtgärder som borde betraktas som sedvanligt 

underhåll enligt 5 §.  

 

Omfattningen av det sedvanliga underhåll och de brådskande reparationsåtgärder som 

utförs på kyrkobyggnader och kyrkotomter finns ingen data för. En viss uppskattning kan 

eventuellt göras utifrån Svenska kyrkans statistik för beviljad och utbetald kyrkoantikvarisk 

ersättning. 

 

Varför ser det ut så? 

Många länsstyrelser uttrycker att de har dålig erfarenhet av arbeten som betraktats som 

sedvanligt underhåll. De framför att det ofta framkommer nya omständigheter efter att 

arbetena inletts som innebär att arbetena blir mer omfattande och borde betraktas som 

väsentliga ändringar alternativt åtgärder som alltid kräver tillstånd. Följderna blir många 

gånger att kulturhistoriska värden skadas eller går förlorade då antikvarisk kompetens ofta 

saknas i dessa projekt. Som en säkerhet mot att detta inte ska inträffa fattar länsstyrelserna 

beslut enligt 3 § även för sedvanligt underhåll.  

 

I och med den begränsade omfattningen av länsstyrelsens egeninitierade tillsyn är det svårt 

att få en uppfattning om i vilken omfattning sedvanligt underhåll och brådskande 

reparationsåtgärder utförs. 

                                                           
169 Prop. 1987/88:104, s. 97-98.  
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4 kap. 6 § Inventarier av kulturhistoriskt värde, som hör till kyrkobyggnad eller annan 

kyrklig byggnad, kyrkotomt eller begravningsplats, skall förvaras och vårdas väl. 

 

Hur borde det se ut? 

För att lagen ska vara tillämplig på ett enskilt föremål krävs att detta är såväl kulturhistoriskt 

värdefullt som kyrkligt, det vill säga avsett att användas i samband med kyrkans gudstjänst 

och övriga handlingar, till kyrkans inredning och utsmyckning eller som minnesmärke i 

kyrkorummet. I en kyrkobyggnad kan finnas andra föremål, till exempel något som har med 

vården av kyrkobyggnaden att göra, som är av kulturhistoriskt värde. Sådana föremål faller 

emellertid inte in under lagens tillämpningsområde.170 

 

Kulturmiljöförordningen innehåller en uppräkning av föremålskategorier som ska räknas som 

kyrkliga inventarier. Dessa kategorier är äldre skrudar, rökelsekar, kärl, böcker, altartavlor, 

kors och krucifix, dopfuntar, andra målningar och konstarbeten, avlatsskrin, förvaringskistor, 

fattigbössor, ljuskronor och ljusstakar, epitafier, vapensköldar, banér, sorgfanor, vapen, 

rustningar, votivskepp, kyrkklockor, musikinstrument samt vissa äldre gravvårdar.171 I 

departementsskrivelsen som föregick prop. 1987/88:104 anses exemplifieringen vara 

motiverad eftersom att den omedelbart ger en konkret föreställning om vilka föremål som 

avses med den sammanfattande definitionen kyrkliga inventarier. Att föremålskategorierna 

musikinstrument och äldre gravvårdar tagits med bland exemplen anses behöva ytterligare 

en förklaring i propositionen. De äldre orglarna utgör både kvantitativt och kvalitativt en 

mycket betydelsefull del av kyrkans kulturhistoriskt värdefulla föremål och bör därför ingå i 

exempelsamlingen. Eftersom det även i övrigt kan finnas musikinstrument av stort 

kulturhistoriskt värde i kyrkobyggnaderna, har det vidare begreppet musikinstrument 

använts. De gravvårdar som åsyftas i förordningstexten utgör en ringa del av det totala 

gravvårdsbeståndet. I huvudsak rör det sig om gravvårdar som tillkommit före den mera 

industriella framställningen av gravvårdar som infördes vid 1800-talets mitt.172 Andra 

gravvårdar än de som åsyftas i förordningstexten ska efter att de återgått till upplåtaren 

enligt 7 kap. 37 § begravningslagen betraktas som fast anordning på begravningsplats.173 

Skrivningen ”annan kyrklig byggnad och begravningsplats” infördes i lagtexten som en följd 

av lagrådets funderingar beträffande skyddet för inventarier på begravningsplatser.174 

Utifrån detta uttalande definieras begreppet i 15 § KRFS 2012:2 som en ”byggnad på 

                                                           
170 Prop. 1987/88:104, s. 98. 
171 19 § kulturmiljöförordningen.  
172 Ds C 1986:11, s. 111-112. 
173 Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen: Kyrkliga kulturminnen, s. 46. 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7810/Varia%202014_38.pdf?sequence=1 
174 Prop. 1987/88:104, s. 110.  
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begravningsplats eller kyrkotomt som invigts för Svenska kyrkans gudstjänst eller övriga 

kyrkliga handlingar, oavsett ägare”.175 

 

Hur ser det ut? 

Länsstyrelsernas uppfattning om sitt tillsynsansvar skiftar, några uppfattar att de endast har 

tillsynsansvar för kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier i de tillståndspliktiga kyrkorna 

medan andra uppfattar att det handlar om alla sådana föremål i kyrkobyggnader tillkomna 

före år 2000.  

 

Länsstyrelserna utförde under år 2013 en gemensam tillsynsinsats rörande kyrkliga 

inventarier. Resultatet visar att i ungefär hälften av de tillsynade kyrkorna bedöms 

förvaringen av de kulturhistoriskt värdefulla inventarierna vara tillfredsställande och för två 

tredjedelar av kyrkorna uppfylls även lagens krav om vård.176   

 

Riksantikvarieämbetet har tolkat kyrkobyggnadernas orglar, och då främst läktarorglarna, 

som fast inredning i vägledningen för 4 kap. KML.177 Anledningen till denna tolkning är att 

Riksantikvarieämbetet anser att läktarorgeln är något ”varmed byggnaden blivit försedd” och 

”avsedd för stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna” enligt jordabalkens 

bestämmelser. 

 

Andra gravvårdar än de som exemplifieras i kyrkobyggnadsutredningens betänkande från 

1986178 betraktas i de flesta fall efter att de återgått till upplåtaren enligt 7 kap. 37 § 

begravningslagen som fast anordning på begravningsplats. Dessa gravvårdar/fasta 

anordningar förs i många fall upp på särskilda förteckningar över kulturhistoriskt värdefulla 

gravvårdar som huvudmannen därmed ansvarar för att vårda och underhålla. 

 

Varför ser det ut så? 

Lagtextens öppna formulering innebär att länsstyrelserna har tolkat omfattningen av sitt 

tillsynsansvar olika. Kunskapen hos enskilda handläggare om lagtextens bakomliggande 

intentioner är mycket varierande. Ofta är det först i samband med att en kyrkobyggnad säljs 

eller önskemål om att få avyttra inventarier framkommer som länsstyrelsen fördjupar sig i 

gällande rätt.  

 

                                                           
175 15 § KRFS 2012:2.  
176 Nationell tillsynsinsats – kyrkliga inventarier. Länsstyrelserna, preliminär slutrapport 
daterad 2014-03-18. 
177 Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen: Kyrkliga kulturminnen s. 38 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6062/Rapp%202013_24.pdf?sequence=1 
178 Ds C 1986:11, s. 111-112. 
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Orsakerna till att länsstyrelserna inte har fullständig kännedomen om vilka kyrkobyggnader 

och kyrkotomter som omfattas av tillsynsansvaret är dels att ägoförhållandena för ett antal 

kyrkobyggnader, framför allt mindre kapell, inte är utredda, dels att tillsynen för kyrkliga 

inventarier gäller även i icke tillståndspliktiga kyrkor vilka länsstyrelsen många gånger har 

begränsad kunskap om.  

 

Att likvärdiga skrivelser om kyrkliga inventarier återfinns i 40 kap. 2 § kyrkoordning för 

Svenska kyrkan, och med hänvisning till KML, har stor betydelse för att församlingarna har 

kännedom om och efterlever 6 § i så hög utsträckning som de gör.   

 

4 kap. 7 § För varje församling skall det finnas en förteckning över inventarier som 

avses i 6 §. I förteckningen skall anges om ett föremål ägs eller förvaltas av någon 

annan än församlingen och om det förvaras på någon annan plats än i kyrkan. 

I varje församling skall det utses två personer som har ansvar för att föra 

förteckningen. De skall också se till att föremålen förvaras och vårdas väl. 

Församlingen skall anmäla till länsstyrelsen vilka som har utsetts. 

 

Hur borde det se ut? 

Enligt prop. 1987/88:104 är det de två personer som utsetts att föra församlingens 

förteckning över kulturhistoriskt värdefulla inventarier som har att bedöma huruvida 

föremålen har ett kulturhistoriskt värde eller inte. Vidare står att i de fall de är osäkra om ett 

visst föremål är kulturhistoriskt värdefullt bör de konsultera någon sakkunnig, till exempel vid 

länsmuseet. 

 

De två personer som har ansvar för att föra förteckningen har ett personligt ansvar att 

förteckningen förs och att inventarierna förvaras och vårdas väl.179 

 

I KRFS 2012:2 preciserar vilka uppgifter som förteckningar över kulturhistoriskt värdefulla 

kyrkliga inventarier ska innehålla för att intentionen med lagstiftningen ska nås. Dessa är: 

1. uppgifter om vilka inventarier som församlingen förvaltar samt till vilken 

kyrkobyggnad, annan kyrklig byggnad, kyrkotomt eller begravningsplats inom 

församlingen som respektive föremål hör, 

2. uppgift om var i respektive kyrkobyggnad, annan kyrklig byggnad, kyrkotomt eller 

begravningsplats föremålet förvaras, 

3. en beskrivning av varje föremål med uppgift om material, mått, tillkomstår, 

anskaffningsår, upphovsman, stämplar, inskriptioner och andra märkningar samt 

fotografisk dokumentation. Om uppgifter saknas anges detta, 

                                                           
179 Prop. 1998/99:38, s. 157. 
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4. uppgift om vem som äger föremålet, om det ägs av någon annan än församlingen, 

och 

5. uppgift om var föremålet förvaras om det inte förvaras i den kyrkobyggnad eller 

annan kyrklig byggnad, eller på den kyrkotomt eller den begravningsplats som det 

hör till. 

 

Om ett föremål blir stulet, ska kopia av polisanmälan skickas till länsstyrelsen. Det är 

betydelsefullt med tanke på länsstyrelsens ansvar för tillsynen över de kulturhistoriskt 

värdefulla kyrkliga inventarierna.180  

 

Hur ser det ut? 

Såväl länsstyrelserna som representanter för församlingar uttrycker en viss osäkerhet kring 

urvalet av de kyrkliga inventarier som ska föras upp på församlingens förteckning och vilken 

kompetens som krävs för att göra dessa bedömningar.  

 

Flera av stiften har under senare år arbetat intensivt med frågor rörande kyrkliga inventarier. 

Det har rört sig om information till församlingarna i form av skrifter liksom kvalitetssäkring av 

förteckningarna och registrering i Svenska kyrkans digitala register för kulturhistoriskt 

värdefulla inventarier, SACER.  

 

I nästan samtliga församlingar är två personer utsedda att ansvara för förteckningen. 

Majoriteten av församlingarna har dock inte anmält vilka dessa två personer är till 

länsstyrelsen. Länsstyrelserna uppger att de har bristfälliga system för att följa upp om 

anmälan skett eller inte.  

 

Länsstyrelserna utförda under år 2013 en gemensam tillsynsinsats rörande kyrkliga 

inventarier. Resultatet visar att majoriteten av församlingarna har aktuella 

inventarieförteckningar. Däremot skiljer sig kvaliteten på dessa åt markant och i ungefär en 

tredjedel av församlingarna uppfylls inte lagkraven om att exempelvis annan ägare och 

föremålets förvaring, om denna är annan än i kyrkan, anges.181 

 

I många förteckningar förekommer föremål som inte uppfyller lagens krav på att de ska vara 

såväl kyrkliga som kulturhistoriskt värdefulla. 

 

                                                           
180 14 § KRFS 2012:2.  
181 Nationell tillsynsinsats – kyrkliga inventarier. Länsstyrelserna, preliminär slutrapport 
daterad 2014-03-18. 
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I Svenska kyrkan register för kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier finns möjlighet att 

registrera samtliga de uppgifter som KRFS 2012:2 föreskriver att förteckningen ska 

innehålla. 

 

I de fall föremål försvinner kontaktas länsstyrelserna ytterst sällan. Kopia av polisanmälan 

skickas inte heller i någon större omfattning in till länsstyrelsen.  

 

Varför ser det ut så? 

Avsaknaden av kriterier och principer för urval av de kyrkliga inventarier som ska föras upp 

på församlingens förteckning enligt 7 § skapar osäkerhet hos såväl länsstyrelser som 

församlingar. Det faktum att många inventarieförteckningar saknar uppgifter om föremålen 

har ett kulturhistoriskt värde eller ej visar på att de två personer som församlingen utsett att 

ansvara för förteckningen inte besitter den kompetens som krävs för uppgiften. De har inte 

heller haft kunskapen om var de kan söka konsulter med denna kompetens.  

 

Att likvärdiga skrivelser om kyrkliga inventarier återfinns i 40 kap. 2 § kyrkoordning för 

Svenska kyrkan, och med hänvisning till KML, har stor betydelse för att församlingarna har 

kännedom om och efterlever 7 § i så hög utsträckning som de gör.   

 

Enligt den preliminära rapporten från länsstyrelsernas nationella tillsynsinsats avseende 

kyrkliga inventarier beror det faktum att en stor del av församlingarna inte har anmält vilka 

som utsetts att ansvara för att föra förteckningen på att dessa saknar kännedom om denna 

bestämmelse. Länsstyrelserna har också brustit i sin tillsynsroll genom att de inte har 

ändamålsenliga system för att följa upp huruvida denna anmälan kommit in eller ej. 

Länsstyrelserna har inte heller aktivt uppmanat församlingarna att anmäla vilka de utsett. 

 

Riksantikvarieämbetets arbete med att ta fram föreskrifter om kyrkliga kulturminnen löpte 

parallellt med Svenska kyrkans arbete med att utveckla SACER vilket innebar att en 

kontinuerlig samverkan kunde ske mellan de två projekten. Detta har inneburit att samtliga 

de uppgifter som föreskrifterna ställer krav om också går att registrera i SACER vilket 

innebär ökad tydlighet gentemot församlingarna som ansvariga för förteckningen.  

 

Skälen till att länsstyrelsen sällan kontaktas när ett föremål försvinner är flera. Ibland har inte 

församlingen kännedom om att föremålet har försvunnit eller när detta har skett. 

Församlingarna har ofta ingen vetskap om föreskrifternas krav på att polisanmälan ska 

skickas i kopia till länsstyrelsen.  
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4 kap. 8 § Stiftet skall minst vart sjätte år kontrollera att alla föremål i förteckningen 

finns kvar. Sådan kontroll skall också göras vid byte av någon av de personer som 

har utsetts enligt 7 § andra stycket. Efter varje kontroll skall en kopia av 

förteckningen sändas till länsstyrelsen. 

 

Hur borde det se ut? 

Syftet med att en kopia av förteckningen ska skickas in till länsstyrelsen efter utförd kontroll 

är att denna härigenom får en överblick över inventariebeståndet i länet. Det är 

betydelsefullt med tanke på länsstyrelsens ansvar för den övergripande tillsynen inom 

kulturmiljöområdet i länet.182 

 

Hur ser det ut? 

Länsstyrelserna utförda under år 2013 en gemensam tillsynsinsats rörande kyrkliga 

inventarier.183 Resultatet visar att i två tredjedelar av församlingarna har stiftet kontrollerat 

inventarierna de senaste sex åren. Däremot har sådan kontroll sällan skett vid byte av de 

personer som har utsetts att föra förteckningen. Endast i ca tio procent av församlingarna 

har kopia av förteckningen skickats in till länsstyrelsen efter stiftets kontroll. 

 

Ordet kopia har av samtliga parter, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och Svenska 

kyrkan, tolkats som en fysisk papperskopia. 

 

Varför ser det ut så? 

Flera stift har under senare år arbetat intensivt med frågor rörande kyrkliga inventarier. I en 

handfull stift har projekt bedrivits för att öka kvaliteten på stiftens kontroll av de kyrkliga 

inventarierna vilket kan vara en av orsakerna till att en så hög andel som två tredjedelar av 

församlingarnas förteckningar har kontrollerats de senaste sex åren. 

 

Mycket få församlingar skickar in kopior av inventarieförteckningarna till länsstyrelserna efter 

stiftens kontroller. Detta har framförallt två orsaker. Det ena är att det anses byråkratiskt att 

varje gång skicka en kopia till länsstyrelsen och att detta tar resurser i anspråk. Det andra är 

att länsstyrelserna avrått församlingarna från att skicka in kopior av förteckningen till 

länsstyrelsen. Anledningen till det sistnämnda är att i och md att förteckningarna kommer in 

till länsstyrelserna så blir de allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut. Det har 

funnits farhågor om att information som förteckningarna innehåller skulle kunna användas i 

brottsligt syfte.  

                                                           
182 Prop. 1998/99:38, s. 158 
183 Nationell tillsynsinsats – kyrkliga inventarier. Länsstyrelserna, preliminär slutrapport 
daterad 2014-03-18. 
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4 kap. 9 § I fråga om ett föremål i förteckningen, som inte ägs av någon enskild 

person eller släkt, krävs tillstånd från länsstyrelsen 

1. för att avyttra det, 

2. för att avföra det från förteckningen, 

3. för att reparera eller ändra det, eller 

4. för att flytta det från den plats där det sedan gammalt hör hemma. 

 

Länsstyrelsen får, i fråga om första stycket 3 och 4, ställa de villkor för tillståndet som 

är skäligt med hänsyn till de förhållanden som föranleder åtgärden. Villkoren få avse 

hur åtgärden skall utföras samt den dokumentation som behövs.  

Tillstånd krävs inte för mera obetydliga reparationer. Sådana reparationer får inte 

utföras så, att föremålets kulturhistoriska värde minskas. 

 

Hur borde det se ut? 

Den statliga tillsynen enligt KML är begränsad till att tillgodose kulturmiljövårdens intressen. 

Dock ska tillsynsmyndighetens granskning vara allsidig och innefatta bedömningar 

beträffande såväl lämpligheten av föreslagna åtgärder som sättet att utföra dessa på.  

 

Tillstånd från länsstyrelsen krävs även vid tillfälliga förändringar av förvaringsplatsen, 

eftersom att föremålen också då kan löpa risk att skadas.184 

 

Länsstyrelsen ska vid behov samråda med stiftet i ärenden enligt 4 kap. KML. I prop. 

1987/88:104betonas vikten av att ett kyrkligt organ får tillfälle att lämna teologiska och 

liturgiska brukarsynpunkter på kyrkorummets utformning såväl vid bedömning av 

byggnadsärenden som i frågor som rör de kyrkliga inventarierna. Stiftet behöver dock inte 

höras i ärendet där det liturgiska intresset inte berörs.185  

 

För att länsstyrelsen ska kunna tillståndspröva ärenden enligt 4 kap. 3 §, 9 § första stycket 3 

och 13 § krävs att ansökningarna innehåller vissa minimiuppgifter. KRFS 2012:2 preciserar 

vad en ansökan enligt ovanstående paragrafer ska innehålla. De ska innehålla 

1. en beskrivning av och motivering till den föreslagna åtgärden, 

2. en redovisning av tilltänkt arbetsmetod och materialval, samt 

                                                           
184 Prop. 1987/88:104, s. 99. 
185 Prop. 1987/88:104. S. 62. 
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3. en beskrivning av den föreslagna åtgärdens påverkan på byggnadens, föremålets 

eller anläggningens kulturhistoriska värde.186 

 

Länsstyrelsen ges enligt paragrafens andra stycket möjlighet att ställa villkor för tillstånd till 

ändring. Genom sådana villkor kan länsstyrelsen se till att ändringen utförs på ett sådant 

sätt som innebär minsta möjliga skada på föremålet. Villkoren kan till exempel gälla att 

åtgärderna ska göras med ett visst material eller metod men också att de ska följas av 

antikvarisk expertis eller att arbetena ska dokumenteras.  Villkoren ska vara skäliga i 

sammanhanget. Om åtgärder måste utföras av orsaker som ägaren inte rår över bör 

länsstyrelsen vara återhållsam med villkor som märkbart ökar den ekonomiska 

belastningen. Som oskäligt kan också ett villkor som i praktiken är mycket svårt att uppfylla 

vara.187  

 

Kammarrätten I Göteborg beslöt i en dom 2007-10-14 att Länsstyrelsen i Skåne inte haft 

stöd i 3 kap. 14 § KML för att som villkor för tillstånd ange att en särskild angiven antikvarisk 

expert skulle anlitas. Det är byggherrens ansvar att anlita antikvarisk expert med beaktande 

av de krav på kompetens och lämplighet som länsstyrelsen ställt. Länsstyrelsen bör i sitt 

beslut ställa som villkor att byggherren ska anmäla till länsstyrelsen vilken antikvarisk expert 

man avser att anlita. Länsstyrelsen får då en möjlighet att bedöma den föreslagna expertens 

kompetens och lämplighet för uppgiften, det vill säga kontrollera att villkoret för tillståndet är 

uppfyllt.188 

 

I de fall som länsstyrelsen fattar beslut förenat med villkor om dokumentation ska villkoren 

enligt KRFS 2012:2 ange vilka dokument som ska tas fram och vad de ska innehålla. Det är 

fastighetsägarens uppgift att ge in dokumentationen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska i sin 

tur sända kopia av dokumentationen till Riksantikvarieämbetet och berört museum.189 

 

Länsstyrelsen ska snarast efter att ett beslut fattats enligt KML skicka en kopia av beslutet 

till Riksantikvarieämbetet.190 Syftet med regeln är att Riksantikvarieämbetet ska informeras 

om att beslutet fattats och om dess innehåll. Riksantikvarieämbetet har möjlighet att 

överklaga beslut av domstol eller annan myndighet. Riksantikvarieämbetets överklagande 

ska ha inkommit senast tre veckor att beslutet fattades.  

                                                           
186 9 § KRFS 2012:2.  
187 Prop. 1987/88:104, s. 93 och 97. 
188 Vägledning antikvarisk medverkan. Riksantikvarieämbetet, reviderad version 2014-01-
08. 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/235/Varia%202014_6.pdf?sequence=5  
189 10 § KRFS 2012:2.  
190 3 § kulturmiljöförordningen. 
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Hur ser det ut? 

År 2013 fattade länsstyrelserna enligt Riksantikvarieämbetets statistik 239 stycken beslut 

enligt 4 kap. 9 § KML.191  Av dessa var ett avslag på ansökan. Statistiken följer trenden från 

tidigare år.  

 

Ungefär fem procent av samtliga beslut fattade enligt 4 kap. KML är enligt 

Riksantikvarieämbetets bedömning fattade utifrån fel lagparagraf. Av dessa, fattas många 

beslut som skulle fattas utifrån 9 § istället utifrån exempelvis 3 § på grund av 

missuppfattningar av vad som är att betrakta som fast inredning och därmed en del av 

kyrkobyggnaden och vad som är kyrkliga inventarier.  

 

Länsstyrelserna anser att ärenden avseende kyrkliga inventarier är komplicerade att 

handlägga på grund av kompetensbrist rörande konserveringsmetoder och -material hos 

handläggarna. Bristen på en i dessa frågor kunnig remissinstans upplevs som stor.  

 

Representanter för länsstyrelserna uttrycker att det råder oklarhet i vad som menas med 

lagtextens ”den plats där det sedan gammalt hör hemma”. Oklarheterna handlar om 

huruvida länsstyrelserna ska tillståndspröva flytt av inventarier inom kyrkobyggnaden och 

vad som gäller för föremål som exempelvis är deponerade på ett museum, ofta sedan en 

lång tid tillbaka.  

 

Kvaliteteten på ansökningar avseende åtgärder på kyrkliga inventarier bedöms generellt 

vara god då handlingarna oftast upprättats av sakkunnig konservator. 

 

Länsstyrelserna har inte i något ärende de senaste åren ansett det vara behövligt att 

samråda med stiftet innan beslut enligt 4 kap. KML fattats. 

 

Länsstyrelserna utförde under år 2013 en gemensam tillsynsinsats rörande kyrkliga 

inventarier. Resultatet visar att det finns brister i församlingarnas rutiner i att söka tillstånd 

för framförallt flytt av föremål från den plats där det sedan gammalt hör hemma.192 

 

Länsstyrelserna utnyttjar möjligheten att ställa villkor i nästan alla beslut som fattas. De 

villkor som oftast ställs är  

• att arbetena ska utföras enligt av länsstyrelsen godkända handlingar, 

                                                           
191 I denna siffra är endast ”rena” beslut enligt 9 § inräknade, dvs beslut fattade utifrån 
flera paragrafer ingår ej. 
192 Nationell tillsynsinsats – kyrkliga inventarier. Länsstyrelserna, preliminär slutrapport 
daterad 2014-03-18. 
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• att länsstyrelsen ska kontaktas vid avvikelser från godkända handlingar, samt 

• att arbetena ska dokumenteras.  

 

Utöver standardvillkoren ställs mycket sällan villkor specifika för det enskilda ärendet.  

 

Vissa länsstyrelser tolkar i lagtextens formulering om att villkor får avse hur en åtgärd ska 

utföras och vilken dokumentation som behövs in möjligheten att ställa villkor på den 

utförande entreprenörens kompetens. Andra länsstyrelser uppger att de inte anser att de har 

denna möjlighet men att det vore önskvärt att kunna ställa den typen av villkor.  

 

Villkor om att arbetena ska följas av antikvarisk medverkan förekommer sällan vid åtgärder 

på kyrkliga inventarier. I några få ärenden har länsstyrelserna ställt villkor om att arbetena 

ska följas av annan sakkunnig expertis, oftast en konservator. Länsstyrelserna uttrycker att 

de skulle vilja utnyttja denna möjlighet oftare men att det inte fungerar på grund av att 

erforderlig kompetens saknas inom länets gränser.  

 

I samtliga län är det den sökande som ska uppge vilken antikvarisk sakkunnig som de avser 

att anlita för uppdraget. Många länsstyrelser har detta som en obligatorisk uppgift i 

ansökningsblanketten för tillstånd enligt 4 kap. KML. Andra län har en villkorsskrivelse som 

anger att den sökande ska anmäla till länsstyrelsen vem de avser att anlita innan arbetena 

påbörjas 

 

Majoriteten av länsstyrelserna har en kravspecifikation för den som kan anlitas som 

antikvarisk medverkande. Kraven omfattar 

• relevant utbildning såsom byggnadsantikvarisk högskoleutbildning eller arkitekt-

/ingenjörsutbildning kompletterad med kunskaper om restaurering eller 

motsvarande erfarenhet, 

• praktisk erfarenhet, uppnådd genom egna uppdrag eller genom att ha medverkat 

som antikvarisk expert under sakkunnig ledning. Tidigare erfarenheter av 

antikvarisk medverkan är ett krav, och 

• ingående kunskaper om KML samt god kännedom om övriga tillämpliga lagar och 

regelverk, särskild vikt läggs vid kunskaper om 3 och 4 kapitlen KML. 

 

I de fall det ställs villkor om antikvarisk medverkan framgår de uppgifter som denna har 

antingen direkt i villkoret eller i en till beslutet bifogad bilaga. Länsstyrelserna har en relativt 

samstämmig uppfattning om vilka dessa uppgifter är. Riksantikvarieämbetets åsikt är att det 

i vissa beslut överlåts betydligt mer långtgående uppgifter, gränsande till 

myndighetsutövning, på den antikvarik medverkande. Det kan röra sig om att utformning och 
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materialval ska godkännas av den antikvariska medverkande eller att denne ska se till att 

länsstyrelsens beslut med tillhörande villkor efterlevs.  

 

Oftast villkoras beslut om åtgärder på kyrkliga inventarier endast med att åtgärderna ska 

dokumenteras. Ibland preciseras det att det är den utförande konservatorn som ska göra 

dokumentationen.  

 

I de fall beslut har förenats med villkor om dokumentation ska det enligt KRFS 2012:2 

framgå vilka dokument som ska tas fram och vad de ska innehålla. Ungefär en tredjedel av 

länsstyrelserna efterlever denna föreskrift och uppger antingen direkt i villkoret eller i en 

bilaga till beslutet vad dokumentationen ska innehålla. Många länsstyrelser överlåter i villkor 

om dokumentationen ansvaret att skicka in dokumentationen till Riksantikvarieämbetet och 

berört museum på antingen den sökande, den antikvarisk medverkande eller 

entreprenören/konservatorn.  

 

Riksantikvarieämbetet noterar att det förekommer att länsstyrelserna ställer villkor om 

sådant som går utöver lagtextens formulering. Villkor som kompenserar för bristfälliga 

handlingar förekommer i olika omfattning för olika länsstyrelser. Vissa länsstyrelser 

använder sådana villkor regelmässigt för att inte behöva begära in kompletteringar och 

förkortar därmed handläggningsprocessen avsevärt medan andra länsstyrelser aldrig eller 

sällan utnyttjar detta förfaringssätt. Riksantikvarieämbetet har även tidigare uppmärksammat 

denna fråga i samband med att vägledningen för 4 kap. KML togs fram 2012. I vägledningen 

står: Länsstyrelsen bör inte med villkor kompensera för brister i beslutsunderlaget utan i 

sådana fall begära kompletterande handlingar innan beslut fattas.193 

 

Giltighetstiden för tillståndsbesluten varierar mycket, såväl mellan länsstyrelserna som 

mellan handläggare på enskilda länsstyrelser. De vanligaste förekommande giltighetstiderna 

är 2, 3 eller 5 år. Giltighetstiden innebär att arbetena ska vara påbörjade inom det antal år 

som uppges i beslutet.  

 

Samtliga länsstyrelser uppger att de har rutiner för inskickande av beslutskopior till 

Riksantikvarieämbetet. Några länsstyrelser skickar kopiorna digitalt.  Vid en jämförelse 

mellan antalet kopior som kommit Riksantikvarieämbetets handläggare tillhanda och 

länsstyrelsernas statistik enligt diariet Diabas finns diskrepanser på cirka åtta procent för 9 

§.  

 

                                                           
193 Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen: Kyrkliga kulturminnen s. 87 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6062/Rapp%202013_24.pdf?sequence=1 
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Den dokumentation som länsstyrelsen ställer villkor om kommer i stort sett alltid in till 

länsstyrelsen. Frekvensen är något lägre för så kallad egendokumentation, det vill säga i de 

fall där länsstyrelsen villkorat om att församlingen ska upprätta en dokumentation utan att en 

antikvarisk expert följt arbetena. 

 

Länsstyrelserna anser att kvaliteten på dokumentationen i de allra flesta fall är god och att 

kvaliteten också har höjts under senare år. 

 

Varför ser det ut så? 

Mängden beslut enligt 9 § är relativt konstant över tid. Införandet av den kyrkoantikvariska 

ersättningen har inte inneburit någon större ökning av mängden tillståndsärenden hos 

länsstyrelserna.   

 

Det låga, eller snarare mycket låga, antalet avslagsbeslut förklarar länsstyrelserna 

framförallt med att många åtgärder som skulle resultera i avslagsbeslut förhandlas bort 

under samråd tidigt i ärendeprocessen, ofta redan innan ärendet kommit in som en formell 

ansökan till länsstyrelsen.  

 

Orsaken bakom de beslut som fattas utifrån fel lagparagraf är i de allra flesta fall slarv. De 

flesta länsstyrelser använder sig av beslutsmallar, ibland utgörs dessa mallar av tidigare 

beslut, och när de enskilda besluten tas missar handläggaren att ändra lagparagraf.  Det 

förekommer även att okunskap om gränsdragningarna mellan de olika objektskategorierna i 

4 kap. KML, exempelvis fast inredning och kyrkliga inventarier, är anledningen till att beslut 

fattas utifrån fel paragraf.  

 

Riksantikvarieämbetets utveckling mot en modern förvaltningsmyndighet gentemot den 

tidigare expertroll som myndigheten haft inom kulturmiljösektorn parallellt med 

länsmuseernas utveckling mot en alltmer uppdragsfinansierad verksamhet har inneburit att 

länsstyrelsernas möjligheter att remittera ärenden till institutioner med expertkompetens har 

minskat. Länsstyrelserna, enskilt och samordnat, har inte lyckats kompensera för denna 

förlust genom kompetensutveckling av befintlig personal eller genom samordnad 

resursförstärkning kring vissa sakfrågor som exempelvis konservering. Samordningsfrågan 

har varit uppe för utredning bland annat inom uppdrag 39 i 2009 års regleringsbrev för 

länsstyrelserna.194 

 

I de allra flesta ärenden rörande reparationer av kyrkliga inventarier är 

ansökningshandlingarna upprättade av sakkunnig konsult, ofta en konservator, vilket är 

                                                           
194 Länsstyrelsen Södermanlands län: Samverkan ger styrka! Rapport 2009:9.  
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förklaringen till att kvaliteten på dessa handlingar bedöms vara hög. Länsstyrelserna 

motsäger dock sig själva i denna bedömning då de vid intervjutillfällena uppgett att de ofta 

saknar kompetens att bedöma de föreslagna åtgärdernas utförande och att remissinstanser 

med expertkunskap saknas.  

 

Avsaknaden av samråd mellan länsstyrelserna och stiften i ärenden där teologiska och 

liturgiska synpunkter kan vara motiverade beror med största sannolikhet på att båda 

parterna saknat kännedom om regeln snarare än att sådana ärenden inte har varit aktuella. 

Samtalen i de regionala samrådsgrupperna som finns inom varje stift har ofta berört dessa 

frågor på en principiell nivå.  

 

Många kyrkliga inventarier är såväl i sin fysiska storlek som i sin funktion portabla föremål 

som regelbundet flyttas framförallt inom kyrkobyggnaden men även utanför denna. Ibland är 

föremålens förvaring förlagd utanför kyrkobyggnaden på grund av säkerhets- eller 

utrymmesskäl. Denna föremålens natur innebär att det emellanåt är svårt för såväl 

länsstyrelser som församlingar att bedöma vad som avses med begreppet ”där det sedan 

gammalt hör hemma” vilket medför att länsstyrelsen inte alltid vet i vilka situationer de ska 

bedöma en flytt som tillståndspliktig och församlingarna inte alltid söker tillstånd för flytt av 

föremålen. 

 

Anledningen till den höga frekvensen av beslut förenade med villkor är enligt länsstyrelserna 

själva att de med villkoren vill säkra upp genomförandeprocessen och att åtgärderna ska 

utföras enligt överenskommelsen så att de kulturhistoriska värdena bevaras och syftet med 

lagstiftningen uppnås. Riksantikvarieämbetet tolkar att det i detta ligger erfarenheter av 

tidigare ärenden där resultaten inte alltid blivit de önskvärda. Avsaknaden av specifika villkor 

relaterade till det aktuella ärendet beror troligen till stor del på resurs- och komptensbrist hos 

länsstyrelserna. En förutsättning för att kunna precisera villkoren i enskilda ärenden är att 

länsstyrelsernas handläggare har relevant kunskap och kompetens om de objekt och 

åtgärder som beslutet omfattar. 

 

Antikvarisk medverkan villkoras sällan vid arbeten på kyrkliga inventarier. Detta beror i hög 

grad på att länsstyrelserna anser att entreprenören, ofta en konservator, har tillräcklig 

antikvarisk kompetens. I komplexa konserveringsärenden ser länsstyrelserna ett behov av 

att villkora att arbetena ska följas av annan sakkunnig expert, ofta en annan konservator, 

men detta är inte rimligt eller skäligt då erforderlig kompetens saknas inom länets gränser. 

 

Den vägledning som Riksantikvarieämbetet tagit fram avseende antikvarisk medverkan har 

fått stort genomslag och är troligen den enskilt största anledningen till att länsstyrelsernas 
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uppfattning om syftet med medverkan och dess roll och kompetens är ensad i så hög 

utsträckning som den är. Att den antikvarisk medverkande många gånger får uppgifter som 

ligger utanför de som vägledningen beskriver, ofta till gränsen till myndighetsutövning, 

bedömer Riksantikvarieämbetet beror på resursbrist hos länsstyrelserna att själva följa upp 

dessa frågor.  

 

För att kunna specificera innehållet i den dokumentation som villkoras krävs kunskap om 

objekten, något som länsstyrelsens handläggare uppger att de inte alltid har eller har 

möjlighet att införskaffa på grund av resursbrist.  

 

Den diskrepans som finns mellan det antal beslut som kommit Riksantikvarieämbetets 

handläggare tillhanda och det antal som länsstyrelsernas statistik anger måste utredas 

vidare. Bristande rutiner i någon eller båda organisationerna är den troligaste orsaken till 

avvikelserna. 

 

4 kap. 10 § Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet får besikta kyrkliga inventarier. 

Länsstyrelsen får också besluta att ett föremål skall tas upp i förteckningen.  

Om det finns allvarlig fara för att ett föremål skadas, får länsstyrelsen tills vidare ta 

hand om det eller vidta någon annan nödvändig åtgärd för att skydda eller vårda det. 

Innan en sådan åtgärd vidtas, skall samråd ske med stiftet och, om föremålet ägs av 

någon enskild, med denne. 

 

Hur borde det se ut? 

Paragrafen innehåller vissa föreskrifter för länsstyrelsens funktion som tillsynsmyndighet och 

Riksantikvarieämbetets överinseenderoll. Bakgrunden till att Riksantikvarieämbetet också 

getts möjlighet att besikta kyrkliga inventarier är att Kammarkollegiet i sitt yttrande över 

departementspromemorian Ku 95/166/K framhåller nödvändigheten av detta inte endast i 

enskilda ärenden utan företrädesvis som ett led i tillsynsverksamheten och uppgiften att 

meddela verkställighetsföreskrifter.195 

 

Länsmuseerna förväntas utföra den löpande besiktningen av de kyrkliga inventarierna.196 

 

I prop. 1987/88:104 betonas självklarheten i att tillståndsmyndigheten innan åtgärd enligt 

tredje stycket vidtas underrättar församlingen. Någon uttrycklig bestämmelse om detta 

                                                           
195 Kammarkollegiet dnr 12-527-95. 
196 Prop. 1987/88:104, s. 99. 
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ansågs dock inte behövlig i lagen medan samrådsskyldigheten med stiftet däremot betonas i 

lagtexten.197 

 

Hur ser det ut? 

År 2013 fattade länsstyrelserna enligt Riksantikvarieämbetets statistik tio stycken beslut 

enligt 4 kap. 10 § KML. Dessa beslut är även fattade utifrån 3 § och omfattar fast inredning 

som demonterats och i samband med det bedömts inneha sådant kulturhistoriskt värde att 

de ska bevaras och i fortsättningen betraktas som kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga 

inventarier.  

 

Länsstyrelserna utförde under år 2013 en gemensam tillsynsinsats rörande kyrkliga 

inventarier. Resultatet av denna visar att det finns föremål som riskerar att skadas eller 

redan har skador.198 Ingen länsstyrelse har tagit om hand eller vidtagit annan nödvändig 

åtgärd för att skydda eller vårda sådana föremål. 

 

Riksantikvarieämbetet har inte besiktat några kyrkliga inventarier under de senaste åren.  

 

Varför ser det ut så? 

Länsstyrelsernas egeninitierade tillsyn är av mycket begränsad omfattning vilket innebär att 

deras kunskap och kännedom om församlingarnas kyrkliga inventarier är otillräcklig för att 

de ska kunna nyttja den möjlighet som lagtexten ger dem att föra upp föremål på 

förteckningarna. De kan av samma orsak inte heller vidta åtgärder för att se till att ett 

föremål inte skadas vid allvarlig fara.  

 

Riksantikvarieämbetets utveckling mot en modern förvaltningsmyndighet gentemot den 

tidigare expertroll som myndigheten haft inom kulturmiljösektorn har inneburit att det varken 

funnits möjligheter eller behov av att använda den möjlighet som lagtexten ger att besikta 

kyrkliga inventarier. I arbetet med att ta fram verkställighetsföreskrifter har 

Riksantikvarieämbetet använt sig av alternativa metoder för att få kunskap om de kyrkliga 

inventariernas kondition. Dessa metoder har huvudsakligen handlat om att inhämta kunskap 

från andra organ med tillsynsuppgifter rörande de kyrkliga inventarierna, eg. stift och 

länsstyrelse.  

 

                                                           
197 Prop. 1987/88:104, s. 100.  
198 Nationell tillsynsinsats – kyrkliga inventarier. Länsstyrelserna, preliminär slutrapport 
daterad 2014-03-18. 
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4 kap. 11 § I vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en del av vår 

kulturmiljö beaktas. Begravningsplatserna skall vårdas och underhållas så att deras 

kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas. 

 

Hur borde det se ut? 

Formuleringen i 4 kap. 2 § KML kan ge intryck av att den statliga tillsynen ska omfatta alla 

begravningsplatser. Detta har dock inget stöd i prop. 1987/88:104 där det står att det är de 

begravningsplatser uppförda eller tillkomna före 1940 som ska stå under statlig tillsyn. Även 

ett urval yngre begravningsplatser ska stå under statlig tillsyn efter särskilt beslut enligt 4 

kap. 14 § KML.199  

 

Riksantikvarieämbetet har föreskrivit att ägare till begravningsplatser i en vård- och 

underhållsplan ska redovisa hur dessa objekt ska vårdas och underhållas så att deras 

kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. 

Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över planen.200  

 

Hur ser det ut? 

Länsstyrelsernas egeninitierade tillsyn är av mycket begränsad omfattning vilket innebär att 

deras kunskap och kännedom om huruvida begravningsplatser som omfattas av 4 kap. KML 

vårdas och underhålls så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas är 

otillräcklig. 

 

Såväl länsstyrelserna som representanter för förvaltarna uttrycker att begreppet förvanska 

är otydligt.  

 

Det finns ingen kvalitetssäkrad statistik för hur många begravningsplatser som har en 

antagen vård- och underhållsplan. I Svenska kyrkans projekthanteringssystem för 

kyrkoantikvarisk ersättning finns 468 projekt inom åtgärdskategorin inventering/planering 

förvaltning rörande begravningsplatser. Dessa projekt innebär i de allra flesta fall troligen 

framtagande av en vård- och underhållsplan. 

 

Riksantikvarieämbetet genomförde 2005 en utvärdering av vård- och underhållsplaner på 

uppdrag av Svenska kyrkan. Utvärderingen konstaterade att många planer är ambitiöst 

utförda och väldisponerade i sin struktur och att många av dem bedöms kunna fungera som 

planeringsinstrument över lång tid. Utvärderingen visade dock också på en rad brister i de 

upprättade planerna, bland annat att: 

                                                           
199 Prop. 1987/88:104, s. 56 f. 
200 11 § KRFS 2012:2.  
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• det långsiktiga perspektivet i planerna ofta var bristfälligt. 

• den kulturhistoriska värderingen/bedömningen ofta inte var integrerad i planeringen 

av vård- och underhåll. 

• planerna var ofullständiga.201 

 

Svenska kyrkan har sedan utvärderingen på flera sätt arbetat med att åtgärda de 

ovanstående bristerna. 

 

Riksantikvarieämbetets föreskrift om vård- och underhållsplaner trädde ikraft den 1 januari 

2014 och i samband med det har antalet vård- och underhållsplaner som kommer in till 

länsstyrelserna för yttrande ökat. Länsstyrelserna uppger att de har dålig beredskap för 

denna arbetsuppgift. 

 

Varför ser det ut så? 

Länsstyrelsernas egeninitierade tillsyn är av mycket begränsad omfattning vilket innebär att 

deras kunskap och kännedom om huruvida begravningsplatser som omfattas av 4 kap. KML 

vårdas och underhålls så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas är 

otillräcklig. 

 

Det är betydligt färre ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning för åtgärder på 

begravningsplatser vilket har medfört att arbetet med att ta fram vård- och underhållsplaner 

för dessa inte har prioriterats i lika hög grad som för kyrkobyggnaderna. 

 

I och med att många vård- och underhållsplaner redan fanns vid införandet av 

Riksantikvarieämbetets föreskrift så har länsstyrelserna yttrat sig över planerna i varierande 

omfattning. Länsstyrelserna har generellt sett inte skapat några rutiner för hur de ska möta 

den nya situation som råder i och med föreskrifternas ikraftträdande. Anledningen till detta 

är i de allra flesta fall brist på resurser och brist på samordning mellan länsstyrelserna. 

Möjligheten att yttra sig över vård- och underhållsplanerna ses i de flesta fall mer som en 

belastning än ett tillfälle att få kunskap och överblick om de kyrkliga kulturminnenas status 

och vårdbehov.  

 

 

 

 

                                                           
201 Riksantikvarieämbetet, 2005: Utvärdering av vård- och underhållsplaner. På uppdrag av 

Svenska kyrkan, Kyrkokansliet, s. 41. 
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4 kap. 12 § Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller utrymmen 

som avses i 1 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144). 

Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar också sådana byggnader på 

begravningsplatsen som inte är kyrkobyggnader samt fasta anordningar såsom 

murar och portaler. 

 

Hur borde det se ut? 

Begravningslagens definition av begreppet begravningsplats lyder: 

 

- begravningsplatser: områden eller utrymmen som är behörigen 

anordnade för förvaring av avlidnas stoft eller aska och som har 

tagits i anspråk för detta ändamål, främst kyrkogårdar eller andra 

gravområden, minneslundar, kolumbarier eller urnmurar, 

- allmänna begravningsplatser: sådana begravningsplatser som är 

anordnade av församlingar, av kommuner eller annars av det 

allmänna, 

- enskilda begravningsplatser: andra begravningsplatser än allmänna, 

 

Det finns inget i förarbetena som tyder på att det endast är de allmänna 

begravningsplatserna som avses omfattas av det statliga tillstånds- och tillsynsansvaret.  

 

Riksantikvarieämbetet har föreskrivit att varje länsstyrelse ska föra en förteckning över de i 

länet belägna begravningsplatserna som avses i 4 kap. 13 och 14 § KML.202  Syftet med 

föreskriften är att säkerställa att länsstyrelserna har kännedom om vilka objekt som omfattas 

av länsstyrelsernas tillstånds- och tillsynsplikt. 

 

Hur ser det ut? 

Länsstyrelsernas uppfattning om sitt tillsynsansvar skiftar, några uppfattar att de har 

tillsynsansvar för samtliga begravningsplatser tillkomna före år 2000 medan andra uppfattar 

att det endast är de tillståndspliktiga begravningsplatserna som omfattas. I stort sett ingen 

länsstyrelse har uppfattat att de har tillsyn även över de enskilda begravningsplatserna 

enligt begravningslagens definition. Inget län har någon kvalitetssäkrad förteckning över de 

begravningsplatser som omfattas av tillsynsansvaret. Någon sådan förteckning finns inte 

heller på nationell nivå. Riksantikvarieämbetet samverkar med Kyrkokansliet för att 

kvalitetssäkra uppgifterna i Bebyggelseregistret som skulle kunna fungera som förteckning 

på nationell nivå. 

 

                                                           
202 12 § KRFS 2012:2. 
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Riksantikvarieämbetet har i begreppet fast anordning tolkat in de gravvårdar som återgått till 

upplåtaren enligt 7 kap. 37 begravningslagen i vägledningen för 4 kap. KML.203 Anledningen 

till denna tolkning är att Riksantikvarieämbetet anser att dessa gravvårdar är något som har 

”anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk” enligt jordabalkens bestämmelser. De 

flesta länsstyrelser har anslutit sig till denna tolkning vid tillsyn och tillståndsprövning av 

åtgärder på begravningsplats.  

 

Varför ser det ut så? 

Lagtextens öppna formulering innebär att länsstyrelserna har tolkat omfattningen av sitt 

tillsynsansvar olika. Kunskapen hos enskilda handläggare om lagtextens bakomliggande 

intentioner och begravningslagens definition av begravningsplats är mycket varierande. Ofta 

är det först i samband med att ett tillståndsbeslut överklagas till förvaltningsdomstol som 

länsstyrelserna fördjupar sig i gällande rätt.  

 

Oklarheterna kring definitionen av begravningsplats i 4 kap. 12 § KML beror på att praxis, så 

långt tillbaka i tiden som innan tillsynen flyttades över från Riksantikvarieämbetet till 

länsstyrelserna, har varit att endast allmänna begravningsplatser enligt begravningslagens 

definition ansetts omfattas av denna definition. Att andra begravningsplatser, så kallade 

enskilda begravningsplatser enligt begravningslagen, skulle omfattas av 4 kap. KML har av 

de kulturmiljövårdande myndigheterna ansetts strida på grundprinciperna i 4 kap. KML. 

Grundprinciper som går ut på att endast ”kyrkliga kulturminnen” som utgjort en del av 

Svenska kyrkan eller det allmänna omfattats av bestämmelserna.  

 

Att 4 kap. KML omfattar kyrkliga kulturminnen inom ramarna för Svenska kyrkan har med 

största sannolikhet bidragit till att snäva in tolkningen av vilka begravningsplatser som 

omfattas av länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsansvar. Enskilda begravningsplatser 

uppfattas inte som kyrkliga i detta hänseende.  

 

Orsakerna till att länsstyrelserna inte har fullständig kännedomen om vilka 

begravningsplatser som omfattas av tillsynsansvaret är framförallt att det på 

nationell nivå, varken hos Riksantikvarieämbetet eller hos huvudmännen för 

begravningsverksamheten, finns en kvalitetssäkrad förteckning för hela landet.  

 

 

                                                           
203 Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen: Kyrkliga kulturminnen, s. 58 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6062/Rapp%202013_24.pdf?sequence=1 
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4 kap. 13 § I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939 

krävs tillstånd av länsstyrelsen 

1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligen ändra 

begravningsplatsen, 

2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller 

väsentligt ändra befintlig byggnad eller fast anordning. 

 

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de 

förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras 

samt den dokumentation som behövs. 

 

Hur borde det se ut? 

Den statliga tillsynen enligt KML är begränsad till att tillgodose kulturmiljövårdens intressen. 

Dock ska tillsynsmyndighetens granskning vara allsidig och innefatta bedömningar 

beträffande såväl lämpligheten av föreslagna åtgärder som sättet att utföra dessa på.  

 

Genom föreskrifterna i första stycket 2 skyddas också på begravningsplats uppförd 

krematorieanläggning eller gravkapell och däri befintlig inredning och utsmyckning av 

kulturhistoriskt värde.204 

 

Länsstyrelsen ges enligt andra stycket möjlighet att ställa villkor för tillstånd till ändring. 

Genom sådana villkor kan länsstyrelsen se till att ändringen utförs på ett sådant sätt som 

innebär minsta möjliga skada på begravningsplatsen. Villkoren kan till exempel gälla att 

åtgärderna ska göras med ett visst material eller metod men också att de ska följas av 

antikvarisk expertis eller att arbetena ska dokumenteras.  Villkoren ska vara skäliga i 

sammanhanget. Om åtgärder måste utföras av orsaker som ägaren inte rår över bör 

länsstyrelsen vara återhållsam med villkor som märkbart ökar den ekonomiska 

belastningen. Som oskäligt kan också ett villkor som i praktiken är mycket svårt att uppfylla 

vara.205 Skrivningarna avseende länsstyrelsens möjlighet att ställa villkor överensstämmer 

mellan 3 och 4 kap. KML.  

 

Kammarrätten I Göteborg beslöt i en dom 2007-10-14 att Länsstyrelsen i Skåne inte haft 

stöd i 3 kap. 14 § KML för att som villkor för tillstånd ange att en särskild angiven antikvarisk 

expert skulle anlitas. Det är byggherrens ansvar att anlita antikvarisk expert med beaktande 

av de krav på kompetens och lämplighet som länsstyrelsen ställt. Länsstyrelsen bör i sitt 

beslut ställa som villkor att byggherren ska anmäla till länsstyrelsen vilken antikvarisk expert 

                                                           
204 Prop. 1987/88:104, s. 100 
205 Prop. 1987/88:104, s. 93 och 97 
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man avser att anlita. Länsstyrelsen får då en möjlighet att bedöma den föreslagna expertens 

kompetens och lämplighet för uppgiften, det vill säga kontrollera att villkoret för tillståndet är 

uppfyllt.206 

 

I de fall som länsstyrelsen fattar beslut förenat med villkor om dokumentation ska villkoren 

enligt KRFS 2012:2 ange vilka dokument som ska tas fram och vad de ska innehålla. Det är 

fastighetsägarens uppgift att ge in dokumentationen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska i sin 

tur sända kopia av dokumentationen till Riksantikvarieämbetet och berört museum.207 

 

Länsstyrelsen ska vid behov samråda med stiftet i ärenden enligt 4 kap. KML. I prop. 

1987/88:104betonas vikten av att de kyrkliga aspekterna på begravningsplatsens utformning 

och konstnärliga utsmyckning med mera får bevakas av stiftet. Detta gäller alldeles särskilt 

då det är fråga om begravningsplats som ligger i anslutning till en kyrkobyggnad. Då det 

emellertid finns ärenden där sådana aspekter inte är aktuella, bör länsstyrelsen få avgöra 

när det är påkallat att höra stiftet.208   

 

Riksantikvarieämbetet har i föreskrifter om de kyrkliga kulturminnena definierat väsentlig 

ändring såsom en åtgärd som påverkar det kulturhistoriska värdet hos en kyrkobyggnad, 

kyrkotomt eller begravningsplats. Åtgärdens omfattning avseende tid, resurser eller fysisk 

påverkan ska inte vara avgörande för om ändringen är väsentlig. 

 

För att länsstyrelsen ska kunna tillståndspröva ärenden enligt 4 kap. 3 §, 9 § första stycket 3 

och 13 § krävs att ansökningarna innehåller vissa minimiuppgifter. Riksantikvarieämbetet 

har i föreskrifter om de kyrkliga kulturminnena preciserat vad en ansökan enligt ovanstående 

paragrafer ska innehålla. De ska innehålla 

1. en beskrivning av och motivering till den föreslagna åtgärden, 

2. en redovisning av tilltänkt arbetsmetod och materialval, samt 

3. en beskrivning av den föreslagna åtgärdens påverkan på byggnadens, föremålets 

eller anläggningens kulturhistoriska värde.209 

 

Länsstyrelsen ska snarast efter att ett beslut fattats enligt KML skicka en kopia av beslutet 

till Riksantikvarieämbetet.210 Syftet med regeln är att Riksantikvarieämbetet ska informeras 

                                                           
206 Vägledning antikvarisk medverkan. Riksantikvarieämbetet, reviderad version 2014-01-
08. 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/235/Varia%202014_6.pdf?sequence=5  
207 10 § KRFS 2012:2.  
208 Prop. 1987/88:104, s. 68. 
209 9 § KRFS 2012:2. 
210 3 § kulturmiljöförordningen. 
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om att beslutet fattats och om dess innehåll. Riksantikvarieämbetet har möjlighet att 

överklaga beslut av domstol eller annan myndighet. Riksantikvarieämbetets överklagande 

ska ha inkommit senast tre veckor att beslutet fattades.  

 

Hur ser det ut? 

År 2013 fattade länsstyrelserna enligt Riksantikvarieämbetets statistik 424 stycken beslut 

enligt 4 kap. 13 § KML.211  Av dessa var fyra avslag på hela ansökan, en på delar av 

ansökan och ett avslag rörde avskrivning av ärendet på grund av ofullständiga handlingar. 

Statistiken följer trenden från tidigare år. I några län förekommer det relativt ofta att beslut 

fattas i efterhand, det vill säga efter att åtgärderna påbörjats eller genomförts.  

 

Ungefär fem procent av samtliga beslut fattade enligt 4 kap. KML per år är enligt 

Riksantikvarieämbetets bedömning fattade utifrån fel lagparagraf.  

 

Såväl länsstyrelserna som representanter för förvaltarna uttrycker att begreppet väsentlig 

ändring är otydligt. KRFS 2012:2 upplevs som klargörande men räcker inte alltid till som 

tolkningsstöd. Riksantikvarieämbetet har inte sett några tendenser till stora regionala 

skillnader i tolkningen av begreppet.  

 

Länsstyrelserna upplever att det finns stora kvalitetsskillnader i ansökningshandlingarna 

rörande åtgärder på begravningsplatser. Flera länsstyrelser uppger också att det är den 

ärendekategori inom 4 kap. KML där kvaliteten generellt sett är lägst. 

 

I stort sett alla ansökningar behöver kompletteras. Det som oftast saknas är protokoll med 

beslut från kyrkoråd/kyrkonämnd, motivering till åtgärderna eller en beskrivning av de 

föreslagna åtgärdernas påverkan på anläggningens kulturhistoriska värde.  

 

Kompletteringarna försöker länsstyrelserna begära in så fort som möjligt efter att ansökan 

inkommit till dem. Kompletteringsprocessen är ofta resurskrävande för länsstyrelsen med 

flera påminnelser till församlingarna vilket också påverkar handläggningstiden av ärendet. 

Ett par länsstyrelser uppger att de inte begär in kompletteringar utan istället ställer villkor i 

beslutet om att arbetshandlingar ska tillställas länsstyrelsen för godkännande innan 

arbetena påbörjas. 

 

Länsstyrelserna har inte i något ärende de senaste åren ansett det vara behövligt att 

samråda med stiftet innan beslut enligt 4 kap. KML fattats. 

                                                           
211 I denna siffra är endast ”rena” beslut enligt 13 § inräknade, dvs beslut fattade utifrån 
flera paragrafer ingår ej. 
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Länsstyrelserna utnyttjar möjligheten att ställa villkor i nästan alla beslut som fattas. De 

villkor som nästan alltid ställs är  

• att arbetena ska utföras enligt av länsstyrelsen godkända handlingar, 

• att länsstyrelsen ska kontaktas vid avvikelser från godkända handlingar, 

• att arbetena ska följas av antikvarisk medverkande, samt 

• att arbetena ska dokumenteras. 

 

Utöver standardvillkoren ställs mycket sällan villkor specifika för det enskilda ärendet.  

 

Vissa länsstyrelser tolkar i lagtextens formulering om att villkor får avse hur en åtgärd ska 

utföras och vilken dokumentation som behövs in möjligheten att ställa villkor på den 

utförande entreprenörens och antikvarisk medverkandes kompetens. Andra länsstyrelser 

uppger att de inte anser att de har denna möjlighet men att det vore önskvärt att kunna 

ställa den typen av villkor.  

 

Villkor om att arbetena ska följas av antikvarisk medverkan förekommer relativt sällan vid 

åtgärder på begravningsplatser. I de fall det ställs villkor om antikvarisk medverkan framgår 

de uppgifter som denna har antingen direkt i villkoret eller i en till beslutet bifogad bilaga. 

Länsstyrelserna har en relativt samstämmig uppfattning om vilka dessa uppgifter är. 

Riksantikvarieämbetets åsikt är att det i vissa beslut överlåts betydligt mer långtgående 

uppgifter, gränsande till myndighetsutövning, på den antikvarik medverkande. Det kan röra 

sig om att utformning och materialval ska godkännas av den antikvariska medverkande eller 

att denne ska se till att länsstyrelsens beslut med tillhörande villkor efterlevs.  

 

I samtliga län är det den sökande som ska uppge vilken antikvarisk sakkunnig som de avser 

att anlita för uppdraget. Många länsstyrelser har detta som en obligatorisk uppgift i 

ansökningsblanketten för tillstånd enligt 4 kap. KML. Andra län har en villkorsskrivelse som 

anger att den sökande ska anmäla till länsstyrelsen vem de avser att anlita innan arbetena 

påbörjas 

 

Majoriteten av länsstyrelserna har en kravspecifikation för den som kan anlitas som 

antikvarisk medverkande. Kraven omfattar 

• relevant utbildning såsom byggnadsantikvarisk högskoleutbildning eller arkitekt-

/ingenjörsutbildning kompletterad med kunskaper om restaurering eller 

motsvarande erfarenhet, 
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• praktisk erfarenhet, uppnådd genom egna uppdrag eller genom att ha medverkat 

som antikvarisk expert under sakkunnig ledning. Tidigare erfarenheter av 

antikvarisk medverkan är ett krav, och 

• ingående kunskaper om KML samt god kännedom om övriga tillämpliga lagar och 

regelverk, särskild vikt läggs vid kunskaper om 3 och 4 kapitlen KML. 

 

Oftast villkoras beslut om åtgärder på begravningsplatser endast med att åtgärderna ska 

dokumenteras.  

 

I de fall beslut har förenats med villkor om dokumentation ska det enligt KRFS 2012:2 

framgå vilka dokument som ska tas fram och vad de ska innehålla. Ungefär en tredjedel av 

länsstyrelserna efterlever denna föreskrift och uppger antingen direkt i villkoret eller i en 

bilaga till beslutet vad dokumentationen ska innehålla. Många länsstyrelser överlåter i villkor 

om dokumentationen ansvaret att skicka in dokumentationen till Riksantikvarieämbetet och 

berört museum på antingen den sökande eller den antikvarisk medverkande.  

 

Riksantikvarieämbetet noterar att det förekommer att länsstyrelserna ställer villkor om 

sådant som går utöver lagtextens formulering eller om sådana frågor som borde beslutas 

enligt andra lagrum. Villkor som kompenserar för bristfälliga handlingar förekommer i olika 

omfattning för olika länsstyrelser. Vissa länsstyrelser använder sådana villkor regelmässigt 

för att inte behöva begära in kompletteringar och förkortar därmed handläggningsprocessen 

avsevärt medan andra länsstyrelser aldrig eller sällan utnyttjar detta förfaringssätt. 

Riksantikvarieämbetet har även tidigare uppmärksammat denna fråga i samband med att 

vägledningen för 4 kap. KML togs fram 2012. I vägledningen står: Länsstyrelsen bör inte 

med villkor kompensera för brister i beslutsunderlaget utan i sådana fall begära 

kompletterande handlingar innan beslut fattas.212 

 

Giltighetstiden för tillståndsbesluten varierar mycket, såväl mellan länsstyrelserna som 

mellan handläggare på enskilda länsstyrelser. De vanligaste förekommande giltighetstiderna 

är 2, 3 eller 5 år. Giltighetstiden innebär att arbetena ska vara påbörjade inom det antal år 

som uppges i beslutet.  

 

Samtliga länsstyrelser uppger att de har rutiner för inskickande av beslutskopior till 

Riksantikvarieämbetet. Några länsstyrelser skickar kopiorna digitalt.  Vid en jämförelse 

mellan antalet kopior som kommit Riksantikvarieämbetets handläggare tillhanda och 

länsstyrelsernas statistik enligt diariet Diabas finns diskrepanser på cirka 20 procent för13 §.  

                                                           
212 Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen: Kyrkliga kulturminnen s. 87 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6062/Rapp%202013_24.pdf?sequence=1 
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Den dokumentation som länsstyrelsen ställer villkor om kommer i stort sett alltid in till 

länsstyrelsen. Frekvensen är något lägre för så kallad egendokumentation, det vill säga i de 

fall där länsstyrelsen villkorat om att församlingen ska upprätta en dokumentation utan att en 

antikvarisk expert följt arbetena. 

Länsstyrelserna anser att kvaliteten på dokumentationen i de allra flesta fall är god och att 

kvaliteten också har höjts under senare år. 

 

Länsstyrelser och förvaltare tar upp den dubbla prövningen av åtgärder på träd i 

begravningsplatsernas trädkransar och alléer som ett problem. Sådana åtgärder prövas dels 

utifrån 4 kap. KML, dels utifrån miljöbalkens generella biotopskydd. 

 

Varför ser det ut så? 

Mängden beslut enligt 13 § är relativt konstant över tid. Ingen märkbar ökning av ärenden 

har noterats i samband med införandet av den kyrkoantikvariska ersättningen. Anledningen 

till att ingen markant ökning av ärenden hänger troligen samman med att åtgärder på 

begravningsplatser generellt sett inte anses vara berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning 

utan ska finansieras via begravningsavgiften. 

 

Det låga, eller snarare mycket låga, antalet avslagsbeslut förklarar länsstyrelserna 

framförallt med att många åtgärder som skulle resultera i avslagsbeslut förhandlas bort 

under samråd tidigt i ärendeprocessen, ofta redan innan ärendet kommit in som en formell 

ansökan till länsstyrelsen.  

 

Orsaken bakom de beslut som fattas utifrån fel lagparagraf är i de allra flesta fall slarv. De 

flesta länsstyrelser använder sig av beslutsmallar, ibland utgörs dessa mallar av tidigare 

beslut, och när de enskilda besluten tas missar handläggaren att ändra lagparagraf.  Det 

förekommer även att okunskap om gränsdragningarna mellan de olika objektskategorierna i 

4 kap. KML är anledningen till att beslut fattas utifrån fel paragraf.  

 

Lagtexten och förarbetena är otydliga avseende begreppet väsentlig ändring och 

förteckningen över vilka åtgärder som alltid kräver tillstånd är så omfattande att i stort sett 

alla åtgärder, oavsett om de skulle tolkas som väsentliga ändringar eller ej, kräver tillstånd.  

 

Ansvaret för ansökningshandlingarnas låga kvalitet är delat mellan förvaltarna och 

länsstyrelserna. Svenska kyrkan har genom överenskommelsen med staten tagit på sig 

ansvaret för att ha erforderlig kompetens i frågor som rör förvaltningen av de kyrkliga 

kulturminnena. Ansvaret gäller samtliga nivåer inom Svenska kyrkan. Anledningen till att det 
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har skett en kvalitetshöjning över åren är troligen att stiften förstärkt sin kompetens i dessa 

frågor samt att viss samordning av kompetens skett mellan mindre enheter. Länsstyrelserna 

brister dels i informationen gentemot förvaltarna om de kvalitetskrav som finns avseende 

ansökningshandlingar, dels i att konsekvent tillämpa dessa krav. De länsstyrelser som 

konsekvent tillämpar kraven som ställs i 9 § KRFS 2012:2 har sett ett relativt snabbt 

genomslag för dessa krav och en avsevärd minskning av de resurser som länsstyrelserna 

behöver lägga ner för att få in kompletteringar. Ett par länsstyrelser, bland annat Västra 

Götaland och Västmanland, anser att det är orimligt att förvaltarna ska ta fram detaljerade 

projekteringshandlingar innan beslut om tillstånd och eventuell kyrkoantikvarisk ersättning 

föreligger. Detta ställningstagande leder till att de fattar beslut i ärenden där 

ansökningshandlingarna inte uppfyller föreskrifternas krav. Tillgången till kompetenta och 

erfarna konsulter är utöver de angivna orsakerna en avgörande faktor för 

ansökningshandlingarnas kvalitet. Länsstyrelserna anger även avsaknaden av vård- och 

underhållsplaner för begravningsplatserna som en bidragande faktor till ansökningarnas 

låga kvalitet. 

 

Åtgärder på begravningsplatserna finansieras huvudsakligen genom begravningsavgiften 

och belastar därmed inte församlingens egen ekonomi. Det har generellt funnits en ovilja 

från församlingarna att höja avgiften i takt med att kostnaderna ökar vilket kan ha medfört en 

kvalitetssänkning på åtgärder som planeras och genomförs. Detta påverkar indirekt 

kvaliteten på ansökningshandlingarna till länsstyrelsen.  

 

Länsstyrelsernas önskan att effektivisera handläggningen av ärenden utifrån 4 kap. KML 

och därtill kopplad mätning av handläggningstiden kan vara en av anledningarna till att de 

kvalitetskrav som ställs i föreskrifterna åsidosetts då begäran om kompletteringar leder till 

längre handläggningstider. Detta kan resultera i beslut fattade på bristfälliga handlingar, och 

i vissa fall beslut förenade med villkor om att arbetshandlingar ska skickas in för 

godkännande innan arbetena sätts igång. Dessa villkor är inte förenliga med skrivelserna i 4 

kap. 13 § KML. 

 

Den tidplan och process som Svenska kyrkan beslutat om för den kyrkoantikvariska 

ersättningen är en bidragande faktor till att länsstyrelserna ofta känner sig tvingade till att 

fatta beslut på bristfälliga handlingar. Detta för att förhindra att ersättningsprocessen 

avstannar och församlingarnas möjlighet att erhålla ersättning riskeras.  

 

Avsaknaden av samråd mellan länsstyrelserna och stiften i ärenden där teologiska och 

liturgiska synpunkter kan vara motiverade beror med största sannolikhet på att båda 

parterna saknat kännedom om regeln snarare än att sådana ärenden inte har varit aktuella. 
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Samtalen i de regionala samrådsgrupperna som finns inom varje stift har ofta berört dessa 

frågor på en principiell nivå.  

 

Riksantikvarieämbetets utveckling mot en modern förvaltningsmyndighet gentemot den 

tidigare expertroll som myndigheten haft inom kulturmiljösektorn parallellt med 

länsmuseernas utveckling mot en alltmer uppdragsfinansierad verksamhet har inneburit att 

länsstyrelsernas möjligheter att remittera ärenden till institutioner med expertkompetens har 

minskat. Länsstyrelserna, enskilt och samordnat, har inte lyckats kompensera för denna 

förlust genom kompetensutveckling av befintlig personal eller genom samordnad 

resursförstärkning kring vissa sakfrågor som exempelvis konservering och frågor rörande 

det gröna kulturarvet. Samordningsfrågan har varit uppe för utredning bland annat i uppdrag 

39 i 2009 års regleringsbrev för länsstyrelserna.213 

 

Anledningen till den höga frekvensen av beslut förenade med villkor är enligt länsstyrelserna 

själva att de med villkoren vill säkra upp genomförandeprocessen och att åtgärderna ska 

utföras enligt överenskommelsen så att de kulturhistoriska värdena bevaras och syftet med 

lagstiftningen uppnås. Riksantikvarieämbetet tolkar att det i detta ligger erfarenheter av 

tidigare ärenden där resultaten inte alltid blivit de önskvärda. Avsaknaden av specifika villkor 

relaterade till det aktuella ärendet beror till stor del på resurs- och komptensbrist hos 

länsstyrelserna.  

 

Antikvarisk medverkan villkoras relativt sällan vid åtgärder på begravningsplatser. Detta 

beror i hög grad på att länsstyrelsen ofta gör bedömningen att åtgärderna inte har påtaglig 

påverkan på kulturhistoriska värden och att villkor om antikvarisk medverkan därmed 

bedöms som oskäligt men också för att tillgången på antikvariska experter med erforderlig 

kompetens för dessa åtgärder är otillräcklig. 

 

Den vägledning som Riksantikvarieämbetet tagit fram avseende antikvarisk medverkan har 

fått stort genomslag och är troligen den enskilt största anledningen till att länsstyrelsernas 

uppfattning om syftet med medverkan och dess roll och kompetens är ensad i så hög 

utsträckning som den är. Att den antikvarisk medverkande många gånger får uppgifter som 

ligger utanför de som vägledningen beskriver, ofta till gränsen till myndighetsutövning, 

bedömer Riksantikvarieämbetet beror på resursbrist hos länsstyrelserna att själva följa upp 

dessa frågor.  

 

                                                           
213 Länsstyrelsen Södermanlands län: Samverkan ger styrka! Rapport 2009:9.  
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För att kunna specificera innehållet i den dokumentation som villkoras krävs kunskap om 

objekten, något som länsstyrelsens handläggare uppger att de inte alltid har eller har 

möjlighet att införskaffa på grund av resursbrist.  

 

Den diskrepans som finns mellan det antal beslut som kommit Riksantikvarieämbetets 

handläggare tillhanda och det antal som länsstyrelsernas statistik anger måste utredas 

vidare. Bristande rutiner i någon eller båda organisationerna är den troligaste orsaken till 

avvikelserna. 

 

Under det senaste decenniet har antalet antikvariska konsulter ökat markant gentemot 

tidigare situation där länsmuseerna i stort sett var de enda aktörerna på marknaden. Detta 

innebär att museernas roll som både kunskapsinstitution dit länsstyrelserna kan vända sig 

för stöd i handläggningen, eg. remisser, och antikvarisk konsult på uppdragsbasis anses 

problematisk i de flesta län. Konsekvensen har i många län blivit att museerna idag endast 

verkar inom den senare verksamheten. Länsstyrelser i de län där flera antikvariska konsulter 

är verksamma menar att denna konkurrens har inneburit att kvaliteten på den 

dokumentation som inkommer till länsstyrelsen har ökat generellt.  

 

Prövningen av åtgärder på träd i begravningsplatsernas trädkransar sker dels enligt 4 kap. 

KML, dels miljöbalkens generella biotopskydd och det händer att kulturhistoriska och 

biologiska värden står i strid med varandra. Träd i medvetet anlagda gröna kulturmiljöer 

kräver ibland mer ingripande åtgärder för att anläggningens kulturhistoriska värden ska 

bevaras än vad som enligt det generella biotopskyddet kan anses vara befogat ur biologiskt 

hänseende vilket leder till motstridiga beslut enligt de två lagrummen. Det bör dock påpekas 

att de kulturhistoriska och biologiska värdena i de allra flesta fall harmonierar med varandra 

och åtgärder som främjar den ena sortens värden också främjar de andra värdena. 

Tillämpningen av KML och miljöbalkens generella biotopskydd sker vid olika enheter på 

länsstyrelsen. Samordning av prövning enligt de olika lagrummen behöver i flera län 

utvecklas.  

 

4 kap. 14 § Om länsstyrelsen beslutar det, ska 13 § tillämpas också i fråga om en 

begravningsplats som tillkommit efter utgången av år 1939, om begravningsplatsen 

ligger invid en kyrkobyggnad som uppförts dessförinnan eller har ett högt 

kulturhistoriskt värde. 

 

Hur borde det se ut? 

Syftet med bestämmelsen är att kunna skydda nyare begravningsplatser som bedöms vara 

av kulturhistoriskt värde. Det bör därför som regel ha förflutit så pass lång tid att man kan 
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lägga ett kulturhistoriskt perspektiv på begravningsplatsen innan bestämmelsen tillämpas. 

Det bör dock framhållas att beträffande de nyare begravningsplatserna oftast torde bli deras 

konstnärliga värde som kvalificerar dem som kulturhistoriska.214 

 

Hur ser det ut? 

Paragrafen ändrades 1 januari 2014 i så mån att beslutsrätten flyttades över från 

Riksantikvarieämbetet till länsstyrelsen.  

 

Fram till och med den 31 december 2013 hade Riksantikvarieämbetet tagit beslut om att 

tillståndsprövning skulle tillämpas på 13 yngre begravningsplatser. Utöver dessa 

begravningsplatser har Riksantikvarieämbetet även fattat beslut enligt 4 kap. 4 § för 21 

krematorier/krematoriekapell och begravningskapell tillkomna efter utgången av år 1939.  

 

Urvalet av yngre begravningsplatser har skett vid ett antal samlade beslutstillfällen och på 

initiativ av Riksantikvarieämbetet. Som underlag för besluten har yttranden från länsstyrelse, 

berört stift och församling samt till Arkitekturmuseet begärts in. 2008 införde 

Riksantikvarieämbetet en ny handläggningsordning för ärenden enligt 4 kap. 4 och 14 §§ 

KML. I och med de stiftsvisa inventeringar som utfördes under 2000-talets första årtionde 

bedömdes länsstyrelserna vara de som hade störst regional kännedom och överblick över 

de kyrkliga kulturminnena och därmed de som borde komma med förslag på yngre objekt 

som borde omfattas av tillståndsplikt. Riksantikvarieämbetet skulle i fortsättningen löpande 

pröva inkomna förslag från länsstyrelsen på yngre kyrkobyggnader och 

begravningsplatser.215 Mycket få förslag på skyddsvärda objekt kom in till 

Riksantikvarieämbetet under perioden 2008-2013 och inget av dessa förslag ledde till beslut 

enligt 4 §. 

 

Länsstyrelserna som har att tillämpa tillståndsprövning och tillsyn över de objekt som 

Riksantikvarieämbetet fattat beslut om enligt 14 § anser att de motiveringar som ligger till 

grund för de enskilda besluten många gånger är otillräckliga. Motiveringarna beskriver inte 

på vilka grunder Riksantikvarieämbetet anser att de aktuella objekten besitter ett 

kulturhistoriskt värde och inte heller den fysiska omfattningen av det beslutade skyddet.  

 

De senare besluten torde vara juridiskt verkningslösa då dessa byggnader enligt förarbetena 

borde betraktas som befintlig byggnad på begravningsplats enligt 4 kap.13 § första stycket 2 

KML varför beslut enligt 4 § inte är tillämpligt på dessa byggnader. 

 

                                                           
214 Prop. 1987/88:104, s. 101. 
215 Riksantikvarieämbetet dnr 312-1739-2008. 
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Varför ser det ut så? 

Beslut enligt 4 kap. 4 § KML har fattats vid en handfull tillfällen. Besluten har grundat sig på 

genomförda inventeringar eller förslag från länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetet har inte 

haft någon egen samlad kunskap om det yngre begravningsplatsbeståndet vilket också var 

anledning till att en ny handläggningsordning infördes 2008. Flera länsstyrelser lyfter i sina 

yttranden över kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid upp att inte 

heller länsstyrelserna har någon samlad kunskap om länens yngre begravningsplatser vilket 

kan vara orsaken till att mycket få förslag inkom till Riksantikvarieämbetet under perioden 

2008 – 2013. De inventeringar som utförts under 2000-talets första decennium har 

framförallt varit inriktade på de redan tillståndspliktiga objekten, främst kyrkobyggnader, 

varför kunskapsnivån om de yngre begravningsplatserna fortfarande är mycket låg.  

 

De handläggare som varit delaktiga i beredningen av de beslut som Riksantikvarieämbetet 

enligt 14 § fattat har haft en gedigen kunskap kring de objekt som besluten omfattar. Detta 

kan dock ha bidragit till att beslutsmotiveringarna många gånger blivit alltför översiktliga då 

handläggarna varit överens om vilka värden det var man avsåg att skydda. Ur ett 

delaktighetsperspektiv är dessa beslut dock bristfälliga då de inte på ett transparent och 

pedagogiskt sätt förmedlar bakgrunden och syftet med besluten.  

 

Riksantikvarieämbetets beslut avseende 21 krematorier, kapellkrematorier och 

begravningskapell har inte någon juridisk verkan då de omfattas av tillståndsplikt som 

byggnader på begravningsplats. Beslutet grundar sig troligen på okunskap om förarbetenas 

uttalanden om dessa byggnadskategorier.  

 

4 kap. 15 § Om det på en begravningsplats eller i en byggnad på en begravningsplats 

som ägs och förvaltas av en borgerlig kommun finns föremål av kulturhistoriskt 

värde, tillämpas bestämmelserna i 6, 7, 9 och 10 §§ också på sådana föremål. 

Kommunen skall därvid ansvara för förteckningen samt förvaringen och vården av 

föremålen. I stället för vad som sägs i 7 § skall i förteckningen anges om ett föremål 

ägs eller förvaltas av någon annan än kommunen. 

 

Hur borde det se ut? 

Bestämmelsen syftar till att skydda också sådana föremål av kulturhistoriskt värde som inte 

är kyrkliga inventarier och finns på en begravningsplats som förvaltas och ägs av en 

borgerlig kommun.216 

 

 

                                                           
216 Prop. 1987/88:104, s. 101. 
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Hur ser det ut? 

Begravningsverksamheten i Sverige bedrivs i huvudsak av Svenska kyrkans församlingar 

med undantag för Stockholms och Tranås kommuner för vilka bestämmelserna i 15 § gäller. 

 

I Stockholm har kyrkogårdsförvaltningen låtit göra en inventarieinventering som grund för att 

upprätta en inventarieförteckning. Uppgiften har under en lång tid dessförinnan varit 

nedprioriterad. De inventarier som har identifierats som kulturhistoriskt värdefulla underhålls 

med stöd av begravningsavgiften. Kyrkogårdsförvaltningen uppger dock att det finns en 

underhållsskuld vad gäller inventarierna. Kyrkogårdsförvaltningen har utsett en 

inventarieansvarig. Huruvida denne är anmäld till länsstyrelsen eller ej är oklart.  

 

Varför ser det ut så? 

Stockholms kyrkogårdsförvaltning, som är en av de två kommunala huvudmännen för 

begravningsverksamheten, har inte prioriterat uppgiften att upprätta en inventarieförteckning 

tidigare men har i ett utvecklat samarbete med Stockholms stadsmuseum som nu resulterat 

i en inventarieinventering. 

 

Regeln föreskriver inte att en kopia av förteckningen ska sändas in till länsstyrelsen vilket 

innebär att länsstyrelsen inte har något underlag eller kunskap om vilka föremål av 

kulturhistoriskt värde som omfattas av deras tillsyn och tillståndsplikt.  

 

Det eftersatta underhåll av inventarierna som Stockholms kyrkogårdsförvaltning uppger att 

de har, har delvis ekonomiska förklaringar. Stockholm och Tranås kommuner har inte 

möjlighet att söka kyrkoantikvarisk ersättning för vård och underhåll av de 

begravningsplatser som de förvaltar.  

 

4 kap. 15 a § Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar skall vidta de 

beredskapsförberedelser som under höjd beredskap behövs för vård och underhåll 

av de kyrkliga kulturminnena. 

 

Hur borde det se ut? 

I samband med relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan bestämdes även 

vilka verksamheter inom Svenska kyrkan som skulle regleras offentligrättsligt med 

skyldighet för Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar att vidta 

beredskapsförberedelser. I prop. 1998/99:124 pekas förvaltningen av den kyrkliga 

egendomen skyddad enligt 4 kap. KML ut som en sådan verksamhet. Motivet för detta 

uppges vara dels att egendomen även efter relationsförändringen skyddas av KML, dels att 
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Svenska kyrkan ska få viss ersättning från staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i 

samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.217 

 

Hur ser det ut? 

Innebörden i paragrafen är inte känd hos samtliga organisatoriska delar inom Svenska 

kyrkan och mycket få enheter har vidtagit åtgärder för att säkra de kulturhistoriska värdena i 

händelse av höjd beredskap. Däremot har många enheter arbetat med insatsplaner för att 

säkra kulturhistoriska värden i bland annat händelse av brand eller annan naturkatastrof.  

 

Länsstyrelserna har inte utövat tillsyn över Svenska kyrkans organisatoriska delar i denna 

fråga. 

 

Varför ser det ut så? 

Frågan har inte prioriterats av vare sig Svenska kyrkan eller den statliga kulturmiljövården. 

Bakgrunden till att frågan inte prioriterats har sin troliga förklaring i den omvärldssituation 

som rått för Sveriges del under stora delar av 1900-talets senare hälft och början av 2000-

talet.  

 

4 kap. 16 § Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt 

motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga 

kulturminnena. Svenska kyrkan beslutar om föredelning av ersättningen mellan 

stiften. Stiften beslutar om fördelning inom sitt område. 

Riksantikvarieämbetet ska ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i landet. 

Länsstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i länet. 

 

Hur borde det se ut? 

Av första stycket framgår att den kyrkoantikvariska ersättningen endast ska avse kostnader 

som är en följd av kulturhistoriska hänsynstaganden vid åtgärder på kyrkliga kulturminnen 

enligt KML:s definition. Ersättningen är inte avsedd för övriga kostnader för de kyrkliga 

kulturminnena och inte heller för förvaltning av annan kyrklig egendom, för att bedriva 

verksamhet eller för administration. Ersättningen får självfallet inte användas för åtgärder 

som står i konflikt med KML:s bestämmelser. 218 

 

Ersättningen ska fördelas så att det skapas faktiska förutsättningar för att uppfylla de krav 

som följer av 4 kap. KML. Ersättningen bör i princip inte lämnas för driftskostnader. Om det 

endast är kulturhistoriska intressen som motiverar ett bevarande av en kyrkobyggnad bör 

                                                           
217 Prop. 1998/99:124, s. 76. 
218 Prop. 1998/99:38, s. 145 och 269. 
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det emellertid kunna övervägas om ersättningen undantagsvis ska kunna användas även för 

sådana kostnader.219 Den kyrkoantikvariska ersättningen bör inte användas för 

kompetensutveckling eller liknande ändamål.220 Det förvaltande organets ekonomiska 

förutsättningar bör inte tillmätas betydelse vid fördelningen av den kyrkoantikvariska 

ersättningen. Ersättningen får inte bli en del av det inomkyrkliga utjämningssystemet.221 

 

Skyddsbestämmelserna i 4 kap. KML innebär att möjligheterna att förfoga över och utnyttja 

egendomen inskränks. Exempelvis kan möjligheten att bygga om och därmed anpassa en 

kyrkobyggnad efter församlingens behov eller önskemål vara begränsad. Vidare kan 

bestämmelserna medföra att förvaltningen fördyras. Det kan till exempel röra sig om 

kostnader som följer av att det ställs krav på att ett visst material eller en viss teknik ska 

användas vid en renovering eller att arbetet ska genomföras under medverkan antikvarisk 

expertis. Det kan också vara fråga om kostnader som orsakas av särskilda krav på 

temperatur eller fuktighet för att skydda vissa kategorier av egendom, till exempel träskulptur 

och textilier. Relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan borde enligt 

regeringens principbeslut (prop. 1995/96:80) inte leda till försämrade förutsättningar för vård 

och underhåll av de kulturhistoriska värdena inom kyrkan. Bevarandet av de kyrkliga 

kulturvärdena är en angelägenhet för hela samhället och svenska folket och det är inte 

rimligt att den totala kostnaden för detta allmänintresse bärs endast av Svenska kyrkans 

medlemmar.222 

 

Länsstyrelsens bör yttra sig över såväl de enskilda ansökningarna om ersättning, som över 

prioriteringar inom den egna delen av stiftet.223 

 

En inskränkning från det allmännas sida av den enskildes rätt att använda sin egendom 

förutsätter att det föreligger balans eller proportionalitet mellan vad det allmänna vinner och 

den enskilde förlorar på grund av inskränkningen. Är en åtgärd oproportionerlig, det vill säga 

mer långtgående än vad som framstår som rimligt för ändamålet, kan det innefatta ett brott 

mot Europakonventionen vilken införlivats i svensk rätt (SFS 1994:1219). Med anledning av 

de ändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan måste kyrkan numera i detta 

sammanhang vara att anse som en enskild. Vid en proportionalitetsbedömning bör dock 

vägas in att Svenska kyrkan erhåller viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade 

kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.224 

                                                           
219 Prop. 1998/99:38, s. 146. 
220 Prop. 1998/99:38, s. 146. 
221 Prop. 1998/99:38, s. 147. 
222 Prop. 1998/99:38, s. 137.  
223 Prop. 1998/99:38, s. 145. 
224 Regeringsrätten 2007-12-20 mål 4678-05 Fläckebo kyrka. 
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Hur ser det ut? 

För fördelning och användning av den kyrkoantikvariska ersättningen hänvisas till 

Riksantikvarieämbetets rapport Kyrkoantikvarisk ersättning 2002-2013 – effekter för vården 

och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet samt Svenska kyrkans rapport Ett rum öppet för 

alla.225  

 

Svenska kyrkan har antagit villkor för kyrkoantikvarisk ersättning, senast ändrade i 

september 2012. I villkoren finns handläggnings- och samrådsprocessen beskriven i vilken 

även ingår remissförfarande till Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. 

 

Riksantikvarieämbetet har i sina yttranden under en lång rad av år framfört synpunkter på att 

de inte fått ta del av något förslag till fördelning i landet. Underlaget för yttranden har bestått 

av sammanställningar över samtliga ansökningar samt beskrivningar av projekt på stifts- 

respektive nationell nivå. 

 

Mycket få länsstyrelser har givits möjlighet att yttra sig över förslag till fördelning inom 

respektive län. De har liksom Riksantikvarieämbetet fått ett underlag bestående av 

sammanställningar över samtliga ansökningar samt i de flesta fall även stiftsprojekten att 

yttra sig över. I länsstyrelsernas yttrande framgår i de allra flesta fall 

• till vilken grad de enskilda projekten kan stödjas med kyrkoantikvarisk 

ersättning genom angivande av procentsats, 

• åtgärdens prioritet ur kulturmiljösynpunkt, och 

• om åtgärden är tillståndspliktig och om tillstånd har beviljats. 

 

Länsstyrelserna inom ett och samma stift samråder ofta innan yttrandena avlämnas. 

 

Riksrevisionen gav 2008 såväl Riksantikvarieämbetet som länsstyrelserna skarp kritik för 

deras insatser rörande bevarandet av de kyrkliga kulturminnena. Länsstyrelsenas 

bedömningar av prioritet och kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med 

yttrandena över fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning varierar enligt kritiken alltför 

mycket och olika principer för beräkning tillämpas. Enligt Riksrevisionen borde 

Riksantikvarieämbetet inom ramarna för sitt överinseendeuppdrag ha gett länsstyrelserna 

vägledning för hur de ska bedöma prioritet och antikvarisk merkostnad.226 

                                                           
225 Riksantikvarieämbetet: Kyrkoantikvarisk ersättning 2002-2013 – effekter för vården och 

bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. 2013. 
http://www.raa.se/app/uploads/2013/05/rapport_regeringen-2013-05-31_1.pdf  
Svenska kyrkan: Ett rum öppet för alla. 2013. 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1025957  
226 RiR 2008:2.  
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Riksantikvarieämbetet har inte heller efter kritiken kom 2008 gett länsstyrelserna någon 

vägledning i frågor rörande kyrkoantikvarisk ersättning. Enligt en rapport från Svenska 

kyrkan från februari 2013 kvarstod då stora skillnader i bedömningarna över landet.227 

 

Varför ser det ut så? 

Den tidplan och process som Svenska kyrkan beslutat om för den kyrkoantikvariska 

ersättningen medger inte att Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna ges möjlighet att 

yttra sig över förslag till fördelning inom landet respektive län. 

 

Riksantikvarieämbetet har inte prioriterat frågan om att ta fram en vägledning för 

bedömningar av prioritet och kulturhistoriskt motiverade kostnader. Riksantikvarieämbetet 

har också bedömt att det framförallt har varit en fråga för Svenska kyrkan att ta fram riktlinjer 

för bedömning och prioritet av kulturhistoriskt motiverade kostnader. Svenska kyrkan har i 

anslutning till att de reviderat villkoren för kyrkoantikvarisk ersättning påbörjat framtagandet 

av en handbok för dessa frågor.  

 

4 kap. 17 § Länsstyrelsen får förelägga den som är ansvarig för förvaltningen av ett 

kyrkligt kulturminne att vidta rättelse eller avbryta pågående åtgärder för att 

säkerställa efterlevnad av föreskrifter och beslut enligt detta kapitel. Ett sådant 

föreläggande får förenas med vite. 

I de fall som avses i första stycket får länsstyrelsen i stället hos 

kronofogdemyndigheten begära särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om 

betalningsföreläggande och handräckning mot den som ansvarar för förvaltningen av 

ett kyrkligt kulturminne. 

 

Hur borde det se ut? 

Enligt prop. 1998/99:38 är det av avgörande betydelse för att de kulturhistoriska värdena 

inom Svenska kyrkan ska bevaras att KML:s bestämmelser följs varför länsstyrelsen getts 

möjlighet att förelägga den som är ansvarig för förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne att 

vidta rättelse eller avbryta pågående åtgärder.  

 

Hur ser det ut? 

År 2013 fattade länsstyrelserna enligt Riksantikvarieämbetets statistik två beslut enligt 4 

kap. 17 § KML. Inget av dessa beslut var förenat med vite. Statistiken följer trenden från 

tidigare år.  

                                                           
227 Svenska kyrkan: Effektiv kyrkoantikvarisk ersättning – slutrapport över nationellt 

projekt om förbättrad hantering av den kyrkoantikvariska ersättningen daterad 2013-02-
28, s. 17. 
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Ett litet fåtal av länsstyrelserna har använt sig av 17 § om föreläggande för att vidta rättelse 

eller avbryta pågående åtgärder. Ännu färre har förenat sådana beslut med vite. Däremot 

anger flera länsstyrelser att de använt sig av motsvarande regel i 3 kap. KML om 

föreläggande gentemot byggnadsminnesägare.228 

 

Länsstyrelserna uppger att det har förekommit situationer där ett föreläggande hade varit 

tillämpligt men då andra handlingsalternativ valts istället. Dessa alternativ har framförallt 

varit att begära in en förklaring till det inträffade från församlingen och därefter har 

länsstyrelsen valt att fatta ett beslut i efterhand. 

 

Varför ser det ut så? 

Anledningen till att så få beslut om förelägganden fattas av länsstyrelserna beror i hög grad 

på att länsstyrelsen som företrädare för en svensk förvaltningskultur starkt inriktad på 

samförstånd och kompromissvilja väljer att fria den ansvariga förvaltaren istället för att 

besluta om ingripande i de fall åtgärder utförts utan eller i strid med länsstyrelsens tillstånd. 

Länsstyrelsen upplever ofta att ett föreläggande, eventuellt förenat med vite, är en alltför 

ingripande åtgärd.  

 

Att länsstyrelserna upplever att de saknar en möjlighet  att förena ett beslut om 

föreläggande med villkor om exempelvis dokumentation bidrar till att de väljer alternativa 

handlingsmöjligheter för att åstadkomma rättelse eller avbryta pågående åtgärder.  

 

4 kap. 18 § Beslut som anges i 3, 4, 9, 10, 13 och 14 §§ samt 17 § första stycket får 

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

 

Hur borde det se ut? 

Beslut enligt 4 kap. KML kan överklagas av sökanden enligt 22 § förvaltningslagen samt av 

Riksantikvarieämbetet enligt 1 kap. 2 § KML. 

 

Hur ser det ut? 

Tabellen i bilaga 3 innehåller de domslut som förvaltningsrätterna och kammarrätterna har 

avkunnat i mål rörande 4 kap. KML under perioden 2010-2013. Samtliga domar utom en är 

avkunnade i förvaltningsrätten. Riksantikvarieämbetet har inte tillgång till siffror som visar 

hur många ärenden som inte beviljats prövningstillstånd i högre instans.  

 

                                                           
228 3 kap. 16 § KML.  
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Sex av överklagandena bifölls under perioden medan tio stycken avslogs i sin helhet. 

Ytterligare två överklagande avslogs delvis. I dessa två domar upphävde även domstolen 

delar av länsstyrelsernas beslut. De sju överklaganden som avvisas beror på att den 

överklagande parten inte haft besvärsrätt utifrån 4 kap. KML. 

 

I tre av målen har Riksantikvarieämbetet yttrat sig på anmodan av domstolen.  

 

De flesta överklaganden rör beslut fattade utifrån 4 kap. 3 §, närmare bestämt 16 stycken. 

Av dessa rör huvuddelen åtgärder på kyrkobyggnader, vanligen någon form av förändring av 

kyrkorummet, men i ett par fall även åtgärder på kyrkotomt. 

 

Överklagade beslut rörande begravningsplatser är fem till antalet. De överklagade besluten 

avser bland annat ändrat material för begravningsplatsens gångar, borttaganden av häckar 

och montering av staket. 

 

Endast ett överklagande gäller beslut om kyrkliga inventarier och rör sig om försäljning av en 

kormatta. avslagits, men i några mål är det de villkor som länsstyrelsen förenat beslutet med 

som av den sökande anses som oskäliga eller renat av felaktiga. 

 

De mål som avvisats av domstolen på grund av att besvärsrätt saknats rör bland annat 

ombyggnad av kyrkorum, förändring av kyrkotomt och trädåtgärder på begravningsplats. I 

några av dessa mål är det ett kollektiv av medborgare som står bakom överklagandet, i 

andra enstaka medborgare. 

 

Riksantikvarieämbetet har under perioden 2010 – 2013 inte utnyttjat sig rätt att överklaga 

beslut av myndighet eller domstol. Under 2014 har dock myndigheten utnyttjat denna 

möjlighet vid två tillfällen. I det ena ärendet anser Riksantikvarieämbetet att länsstyrelsen 

gått utanför sina befogenheter när de tillståndsprövat åtgärder som inte omfattas av 

kyrkotomtsbegreppet enligt den definition som finns i 5 § KRFS 2012:2.229 I det andra 

ärendet anser Riksantikvarieämbetet att de av länsstyrelsen tillåtna åtgärderna är så 

omfattande att de skulle minska kyrkobyggnadens kulturhistoriska värde och förvanska dess 

utseende och karaktär i sådan grad att de inte är i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 2 § 

KML. Riksantikvarieämbetet anser inte att de förfogandeinskränkningar som ett avslag till de 

föreslagna åtgärderna skulle leda till är oproportionerliga med tanke på att dessa 

inskränkningar fanns redan då fastighetsägaren förvärvade byggnaden.230 Dom har inte 

avkunnats i något av dessa ärenden vid skrivandet av denna rapport. 

                                                           
229 Riksantikvarieämbetet dnr 2.6.1-2589-2014. 
230 Riksantikvarieämbetet dnr 2.6.1-4628-2014. 
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Riksantikvarieämbetet får inte ta del av kopia av samtliga domar gällande 4 kap. KML. 

Myndigheten har vid upprepade tillfällen vänt sig till förvaltningsdomstolarna i denna fråga.  

 

Varför ser det ut så? 

Anledningen till att så pass få, mindre är 0,5 procent, beslut överklagas beror med största 

Anledningen till att så pass få, mindre är 0,5 procent, beslut överklagas beror med största 

sannolikhet på att länsstyrelsen fattar mycket få beslut om avslag och att så kallade tidiga 

samråd sker i många ärenden. I de tidiga samråden kan åtgärder som eventuellt skulle 

resultera i ett avslagsbeslut förhandlas bort. 

 

En annan anledning kan vara att det råder en relativ konsensus om vilka de kulturhistoriska 

värdena är och att länsstyrelsen gör en rimlig bedömning mellan bevarandet av dessa 

värden och förvaltarnas behov och önskemål om att använda och utveckla de kyrkliga 

kulturminnena.  

 

Att enstaka medborgare eller kollektiv av medborgare överklagar beslut enligt 4 kap. KML 

visar på att dessa kulturminnen är angelägna och väcker engagemang hos allmänheten. I 

vissa ärenden kan till beslutet motstridiga enskilda intressen ligga bakom överklagandena.   

 

Anledningen till att Riksantikvarieämbetet får ta del av samtliga domar i mål rörande kyrkliga 

kulturminnen är inte känt. Eventuellt kan det bero på okunskap eller slarv hos 

förvaltningsdomstolarna.  
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Bilaga 3 

Domslut från förvaltningsrätt och kammarrätt 

2010-2013  

 

Domstol Länsstyrelse Domslut Anmärkning 

Förvaltningsrätten 

Göteborg 

Västra Götaland Bifall  

Förvaltningsrätten 

Göteborg 

Halland Avslag  

Förvaltningsrätten 

Härnösand 

Jämtland Avslag  

Förvaltningsrätten 

Linköping 

Södermanland Avslag  

Förvaltningsrätten Malmö Skåne Avvisas Besvärsrätt 

saknas 

Förvaltningsrätten Malmö Skåne Avvisas Besvärsrätt 

saknas 

Förvaltningsrätten Malmö Skåne 1. Avslår 

delar 

2. upphäver 

delar 

 

Förvaltningsrätten Malmö Skåne 1. Avslår 

delar 

2. Upphäve

r delar 

 

Förvaltningsrätten Malmö Skåne Avslag  

Förvaltningsrätten Malmö Skåne Avslag  

Förvaltningsrätten 

Stockholm 

Stockholm Avvisas Besvärsrätt 

saknas 

Förvaltningsrätten 

Stockholm 

Stockholm Avvisas Besvärsrätt 

saknas 

Förvaltningsrätten 

Stockholm 

Stockholm Avslag  
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Förvaltningsrätten 

Stockholm 

Stockholm Avvisas  Besvärsrätt 

saknas 

Förvaltningsrätten 

Stockholm 

Stockholm Avskrivs Överklagandet 

återkallat 

Förvaltningsrätten 

Stockholm 

Gotland Avslag  

Förvaltningsrätten Umeå Västerbotten Avvisas Besvärsrätt 

saknas 

Förvaltningsrätten Karlstad Värmland Bifall  

Förvaltningsrätten Karlstad Värmland Bifall  

Förvaltningsrätten Växjö Kalmar Bifall  

Förvaltningsrätten Växjö Blekinge Avslag  

Förvaltningsrätten Växjö Kronoberg Avslag  

Förvaltningsrätten Växjö Kronoberg Avslag  

Förvaltningsrätten Växjö Kronoberg Bifall  

Kammarrätten Sundsvall Härnösand Bifall  
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Bilaga 4  

Kyrklig övertalighet - internationellt perspektiv 

Gemensamma kyrkliga strukturella förändringar 

För att få perspektiv, och jämförelsematerial, på hur övertalighet och förvaltning hanteras i 

andra länder följer nedan en internationell utblick i frågan. Det finns givetvis inga länder som 

är direkt jämförbara i denna fråga, men det finns likväl mönster och företeelser som är 

viktiga att identifiera på ett mer generellt plan vilka visar på riktningar och olika 

utvecklingsperspektiv och som därför även har bäring på svenska förhållanden.  

 

Frågan om övertaliga kyrkor är idag en gemensam utmaning i hela Europa och 

Nordamerika.
231

 Utifrån ett internationellt perspektiv är emellertid frågan om kyrkors 

övertalighet relativt ny i Sverige. I länder som exempelvis Nederländerna, England, 

Tyskland, Frankrike och i Nordamerika har diskussionerna däremot pågått sedan många 

decennier och man beräknar att några av dessa länder ligger ca 20-25 år före Sverige i 

denna fråga.
232

 Förklaringarna till övertaligheten utifrån ett europeiskt perspektiv är flera, 

men beror huvudsakligen på väl kända faktorer såsom en minskad kyrksamhet i 

kombination med stora demografiska förändringar över hela kontinenten. Men 

övertaligheten kan även förklaras av att flera länder har genomfört förändringar vad gäller 

den kyrkostruktur som tidigare varit gällande sedan flera århundraden. Den mest uppenbara 

strukturella förändringen gäller de relationsändringar, som några länder har genomfört, där 

stat och kyrka har separerat. Detta genomfördes exempelvis i Frankrike redan 1905 och 

som bekant i Sverige år 2000. I Norge och Finland har diskussionerna kring en eventuell 

relationsändring pågått sedan knappt ett decennium och att döma av debatten verkar dessa 

länder inom relativt snar framtid följa i Sveriges spår.
233

 

                                                           
231 Cherry, Martin, ”Assessing significance, Managing Change. Conservation Planning and 
Places of Worship in England”, Quel avenir pour quelles églises? What future for which 

churches?, Lucie K. Morisset, Luc Noppen, Thomas Coomans (red.) 2006. 
232 Bexell, Peter, ”Alldeles för många kyrkor. Ett europeiskt perspektiv”, Kyrkorummet – 

kulturarv och gudstjänst. En samtalsbok om ett förändringsskede, Peter Bexell och Gunnar 
Weman (red), 2008. 
233 Ingar Mörk, Max, ”Perspectives on Management of Church Buildings in Norway. Today 
and in the Future” samt Sörmoen, Oddbjörn, “Perspectives on Church Buildings as part of 
Cultural Heritage in Norway, Denmark, Sweden and Finland”, båda ur Quel avenir pour 
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En annan faktor som påverkar utvecklingen, och som också är av strukturell art, gäller den 

så kallade parochiala församlingsstrukturen – en struktur som innebär att varje församling är 

knuten till ett specifikt territorium. Den parochiala strukturen, som har rötter i medeltiden, har 

varit dominerande men har tagit sig olika uttryck i olika delar av Europa. De nordiska 

länderna uppvisar i detta fall stora likheter då den evangeliska lutherska kyrkan samtidigt 

fick ett starkt fäste i denna del av Europa i samband med reformationen. I de nordiska 

länderna kom kyrkorna av skilda skäl att successivt förläggas till platser glest utspridda i 

landskapet.
234

 I Sverige förstärktes detta ytterligare genom skiftesreformerna under 1700- 

och 1800-talen. Ännu idag tillhör drygt 80 % av befolkningen i de nordiska länderna den 

luthersk evangeliska kyrkan, men samtidigt är kyrksamheten bland de lägsta i världen då 

endast 4-5 % regelbundet deltar i gudstjänstlivet.
235

  

 

Den parochiala strukturens upplösning, som beror på demografiska förflyttningar och 

sammanslagningar av församlingar, får utifrån nordiskt perspektiv den konsekvensen att det 

är de stora kyrkorna på landsbygden med tillhörande begravningsplats som i första hand 

drabbas av problem kring övertalighet. Denna tendens förstärks vidare av det faktum att 

svensken idag, i högre utsträckning, väljer att besöka olika kyrkor utifrån emotionella eller 

estetiska utgångspunkter, istället för att som tidigare använda den församlingskyrka man 

tillhör. Viktigt att understryka i sammanhanget är emellertid att Danmark, utifrån nordiskt 

perspektiv, utgör ett undantag från denna bild då debatten kring kyrklig övertalighet ännu 

inte är särskilt omfattande där.
236

  

 

I stora delar av övriga Europa, samt i England, hör den parochiala strukturen däremot intimt 

ihop med medeltidens då rådande feodala strukturer vilket fått till följd att kyrkorna där 

huvudsakligen är förlagda till befintliga byar och städer.
237

 I exempelvis England och 

Tyskland är det därför inte i första hand de kyrkor som ligger i byar och mindre städer som 

riskerar att förklaras övertaliga. Här finns fortfarande ett befolkningsunderlag som har en 

gynnsam inverkan på församlingsverksamheten. I nämnda länder är det snarare kyrkorna i 

de större städerna, och i synnerhet de som uppfördes under 1900-talet, som utgör föremål 

för övertalighet. Detta har sin förklaring i att befolkningsstrukturen i de större städerna delvis 

                                                                                                                                                    
quelles églises? What future for which churches?, Lucie K. Morisset, Luc Noppen, Thomas 
Coomans (red.) 2006. 
234 Genom nyodling under medeltiden kom befolkningen att spridas över stora arealer i de 
nordiska länderna. 
235 Ingar Mörk, Max, 2006. 
236 Haynes, Nick, Research Report on Church-State Relationships in selected European 

Countries, Historic Environment Advisory Council for Scotland, 2008. 
237 Bexell Peter, 2008. 
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har förändrats till följd av migration.
238

 Kyrkorna har därför här i viss omfattning omvandlats 

och fått nya funktioner. Häri ligger således en stor skillnad mellan de förhållanden som råder 

i Sverige och Norden jämfört med delar av övriga Europa. Detta kan emellertid vara en 

utveckling som vi på sikt även kommer få se i Sveriges, och Nordens, större städer. 

 

Kyrklig förvaltning och frågan om övertalighet 

Nederländerna 

Religionen har spelat, och spelar på flera sätt fortfarande, en viktig roll i det nederländska 

samhället. Ända in på 1960-talet styrdes många nederländares politiska ställningstaganden 

av vilken kyrka de tillhörde. Det finns fler katoliker än protestanter, men den största gruppen 

det vill säga knappt hälften av befolkningen, tillhör inte något religiöst samfund alls. I 

Nederländerna har problematik kring övertalighet sedan länge utgjort ett väl känt faktum. 

Omvandlingar, försäljningar och rivningar av kyrkor är belagda sedan mitten av 1800-talet. 

Studier vad gäller den romersk katolska kyrkan visar att knappt 400 kyrkobyggnader har 

rivits under perioden 1940-2000. Endast ca 150 av dessa har ersatts med nya 

kyrkobyggnader. Under åren 1990-2005 har ca 230 kyrkor stängts och bara under åren 

2000-2005 har 55 kyrkobyggnader rivits.
239

 Detta visar att problematiken kring övertalighet 

har varit stark under hela den senare delen av 1900-talet, men att problematiken har 

accelererat under tidigt 2000-tal. Under åren 1933-2002 har de troende/medlemsantalet 

överlag sjunkit i Nederländerna från 85 % till 60 %. Endast 4-8 % av den totala befolkningen 

går idag regelbundet i mässa.
240

 

 

Nederländerna införde 1961 en lag rörande bevarande av kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse vilken uppdaterades 1988 genom den så kallade Monumentenwet, vilken har 

direkt bäring på de kulturhistoriskt värdefulla kyrkorna. Idag är ca 3 700 kyrkor ”listade”. 

Merparten av dessa är äldre kyrkor uppförda mellan 1100- och 1700-talet. Redan 1974 

gjordes emellertid ett tillägg av 136 kyrkor uppförda under 1800-talet och runt 1990 gjordes 

ytterligare ett tillägg då hundratals kulturhistoriskt värdefulla byggnader, däribland kyrkor, 

uppförda under perioden 1850-1940 också ”listades”.
241

 Ovan nämnda lag, i kombination 

med kulturmiljösektorns inventeringsarbete samt listningar, gör det långt mycket svårare att 

                                                           
238 Bexell Peter, 2008. 
239 van Leeuwen, AJC, ”Believing in Churches, Church Buildings in the Netherlands. 
Conservation and New Functions”, Quel avenir pour quelles églises? What future for which 

churches?, Lucie K. Morisset, Luc Noppen, Thomas Coomans (red.) 2006. 
240 van Leeuwen, AJC, 2006. 
241 van Leeuwen, AJC, 2006. 
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utföra de storskaliga rivningar som tidigare genomförts i Nederländerna. Likväl är 

efterkrigstidens kyrkor fortfarande hotade då de ännu inte omfattas av samma skydd som 

det äldre beståndet. Staten ger pengar till listade kulturhistoriska byggnader och kyrkor, men 

aldrig mer än 70 % av den totala kostnaden.
242

 Det finns därför fortsatt behov av 

prioriteringar då förvaltningen av kyrkorna är mycket kostsam. Detta medför att 

Nederländerna, på bred front, försöker involvera delar av det civila samhället att ta en mer 

aktiv del i förvaltningsarbetet.  

 

England 

England har ca 16 000 kyrkor varav 75 % av dem är listade då de bedöms äga ett högt, eller 

synnerligen högt, kulturhistoriskt värde. Church of England (anglikanska kyrkan) är ansvarig 

förvaltare för en betydande del av detta kyrkobyggnadsbestånd.
243

 Den andel av 

befolkningen som regelbundet går i gudstjänst är högre än den i de nordiska länderna samt 

Nederländerna, nämligen ca 10 % av befolkningen. Likafullt är övertalighetsproblematiken 

högst reell och ca 1 700 kyrkor har stängts under den senaste 40-årsperioden.
244

 Detta 

anses emellertid vara en ganska låg siffra med hänvisning till det omfattande beståndet. En 

förklaring till detta är, som nämnts ovan, att en majoritet av kyrkorna ligger i befolkade 

områden, det vill säga i större eller mindre städer alternativt byar.    

 

När en enskild församling har väckt frågan om övertalighet överlämnas ärendet till Church of 

England som på stiftsnivå utreder ärendet och tar det slutgiltiga beslutet. En rådgivande 

instans i dessa frågor är bland annat Council of the Care of Churches. När en kyrka väl har 

förklarats överflödig övergår ägandet av byggnaden och dess innehåll till stiftets 

egendomsförvaltning (Diocesan Board of Finance). Efter ett noggrant fastslaget regelsystem 

beslutas därefter om den framtida förvaltningen vad gäller inventarier och själva 

kyrkobyggnaden. Lagstiftningen har i detta steg fokus på att hitta en alternativ användning – 

inte att hitta bästa priset.
245

 Ungefär 10 % av de övertaliga kyrkorna har sålts till andra 

kyrkliga eller religiösa samfund, medan andra omvandlats i kommunala eller privata ägares 

regi. När inget av dessa alternativ, eller något alternativ alls, emellertid står till buds kan 

kyrkorna bli föremål för rivning. De kyrkor som särskilt riskerar rivning är de som är svåra att 

omvandla eller sälja beroende på att de har en anslutande kyrkogård. Sedan 1960-talet har 

                                                           
242 van Leeuwen, AJC, 2006. 
243 Lewis, Paul, ”Hanteringen av överflödiga kyrkor. Erfarenheter från England”, 
Kyrkorummet – kulturarv och gudstjänst. En samtalsbok om ett förändringsskede, Peter 
Bexell och Gunnar Weman (red), 2008. 
244 Lewis, Paul, 2008. 
245 Bexell, Peter, 2008. 



 Översyn av regelverket om de 

kyrkliga kulturminnena    

lxxiv

ca 350 kyrkor rivits i England medan drygt 900 har omvandlats för att hysa annan 

funktion.
246

  

 

De kyrkor som emellertid bedöms vara övertaliga, men som har ett högt kulturhistoriskt 

värde, överförs till The Church Conservation Trust som skapades på statligt initiativ 1968 

(Redundant Churches Fund).
247

 Trusten har en stark länk till Church of England, men 

erhåller statliga bidrag som huvudsakligen fördelas genom English Heritage.
248

 Trusten är 

unik i sitt slag och utgör både en självständig offentlig myndighet och ett slags välgörenhets-

organisation. Church of England ger ca 15 miljoner kronor årligen till The Church of 

Conservation Trust, vilket utgör 30 % av trustens budget. Resterande 70 % står statskassan 

för.
249

 Trusten disponerar en fast stab som är specialiserad på frågor som rör förvaltning, 

men inom trusten finns även möjlighet att ta in volontärer. The Church Conservation Trust 

äger idag ca 350 kyrkor och antalet ökar i snitt med tre kyrkor per år.  

 

Andra organisationer som mer eller mindre bygger på volontärarbete, det vill säga 

civilsamhälleligt engagemang, är Historic Chapels Trust som syftar till att 

förvaltningsmässigt bidra till vården av kapellen samt Open Churches Trust och Friends of 

Friendless Churches som också de bidrar till tillgängliggörandet samt bevarandet av 

kyrkor.
250

 Vidare finns inom andra religiösa samfund, som exempelvis metodister, katoliker 

och judar, liknande organisationer. I England finns därmed en mängd olika organisationer 

som delar samma problembild och som därför samarbetar för att hitta gemensamma 

lösningar.  

 

Ett argument man framför i debatten i England är att det historiska perspektivet kan ge oss 

en riktning vad gäller den framtida förvaltningen av kyrkorna. Man försöker därigenom visa 

hur kyrkorna historiskt har använts för allehanda offentlig verksamhet. Kyrkorna i England 

var nämligen lika mycket kyrkliga som profana rum. Det var genom församlingens 

uppoffringar som kyrkobyggnaderna uppfördes och därmed skulle de även användas 

maximalt. Kyrkorummet har därför både fungerat som religiöst rum, men även som 

exempelvis skolsal, stadshall och arkiv. Genom att historiskt belysa kyrkornas 

                                                           
246 Truman, Crispin & Palgrave, Derek, ”New Uses and New Ownership in English Historic 
Chuches”, Quel avenir pour quelles églises? What future for which churches?, Lucie K. 
Morisset, Luc Noppen, Thomas Coomans (red.) 2006. 
247  Truman, Crispin & Palgrave, Derek, 2006. 
248 Haynes, Nick, Research Report on Church-State Relationships in selected European 

Countries, Historic Environment Advisory Council for Scotland, 2008.  
249 Lewis, Paul, 2008. 
250 Truman, Crispin & Palgrave, Derek, 2006. 



 Översyn av regelverket om de 

kyrkliga kulturminnena    

lxxv

mångskiftande funktion hoppas man välkomna en större differentierad användning av 

kyrkorna även idag.
251

 Genom att göra historiska byggnader relevanta hoppas man att de 

kan ”återuppstå” som viktiga delar i det lokala samhället. Även i England inser man 

nämligen att kyrkornas framtid hänger på ett lokalt eller civilsamhälleligt engagemang.   

  

Tyskland 

Runt två tredjedelar av tyskarna tillhör kristna samfund. Den romersk katolska samt den 

luthersk evangeliska kyrkan utgör de två största samfunden och man räknar med att det 

idag finns ca 45 000 kyrkobyggnader i Tyskland. Protestanterna finns främst i norra och 

östra Tyskland medan katolikerna i huvudsak lever i de södra och västra delarna. Staten tar 

sedan slutet av 1800-talet upp kyrkoskatt för dessa två dominerande grenar av kyrkan.
252

 I 

Tyskland har övertalighetsproblematiken diskuterats sedan många decennier men 

accentuerades på 1980-talet, främst inom den luthersk evangeliska kyrkan. Frågan blev då 

överhängande, i synnerhet i Västberlin för att därefter, och relativt omgående, sprida sig till 

flera av de större städerna i dåvarande Västtyskland.
253

 Även den romersk katolska kyrkan i 

Tyskland brottas idag med problematiken och inom båda konfessionerna pågår successiva 

försäljningar av kyrkor och även rivningar. De kyrkor som särskilt drabbas är, liksom i 

England, kyrkor uppförda under senare delen av 1900-talet i landets större städer.
254

  

 

Det finns intressant nog även en motsatt strömning i Tyskland, nämligen den som pågår i 

före detta DDR. Här var förfallet för många kyrkobyggnader långt gånget på grund av 

eftersatt underhåll under den kommunistiska eran. Efter murens fall följde emellertid ett 

enormt engagemang att åter iståndsätta och därigenom rädda många kyrkor.
255

 Trots att 

kyrkorna i före detta DDR har varit föremål för ett mer långtgående förfall och trots att både 

medlemsantalet samt ekonomin har varit mycket lägre än motsvarande siffror i före detta 

Västtyskland har man alltså där i viss mån lyckats vända trenden. Detta har kunnat 

genomföras tack vare ett stort engagemang från såväl kyrkligt, statligt som privat initiativ. 

                                                           
251 Truman, Crispin & Palgrave, Derek, 2006. 
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Vidare har grupper och föreningar, ofta långt utanför de kyrkliga strukturerna, med stor iver 

och kunskap renoverat kyrkorna. Redan 1985 initierades en privat fond, Deutsche Stiftung 

Denkmalschutz, som var inriktad på bevarandet av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 

bland annat kyrkor i före detta Västtyskland. År 2004 instiftades vidare Rettet unsere 

Kirchen (Bevara våra kyrkor) som är en organisation som inriktar sig på landsortens 

kyrkor.
256

  

 

I Tyskland, liksom i England, är man medveten om att förutsättningarna för att lyckas delvis 

ligger i att den framtida förvaltningen inbegriper såväl kyrkligt som sekulärt användande i 

kombination med ett starkt civilsamhälleligt ansvar. I Tyskland har kyrkorna, och till dem 

hörande biutrymmen, en lång tradition av att hysa olika former av sociala inrättningar såsom 

skolor och olika former av omsorgsverksamheter. Kanske finns det även lärdomar att dra av 

fallet med före detta DDR. Debatten kring övertalighet i Tyskland präglas vid sidan av 

prioriteringar och ekonomiska spörsmål även av en tydlig medvetenhet om den kulturella 

förlust, långt utanför den kyrkliga sektorn, som det innebär att de facto riva en kyrka. 

Erfarenheter från bland annat England och Nederländerna visar nämligen att samfunden, 

och lokalsamhället, tar skada om man säljer eller t o m river sin kyrka. Studier visar att 

dessa samhällen på sikt blir marginaliserade från samhället i stort då de inte tydligt nog 

utgör delar av det offentliga livet i samma utsträckning som tidigare.
257

 Vidare utgör inte 

kyrkor särskilt attraktiva objekt på fastighetsmarknaden, i alla fall inte på den tyska. Det finns 

således en förståelse för att kyrkor, utifrån ett historiskt perspektiv, aldrig har utgjort 

lönsamma spekulationsobjekt och antagligen heller aldrig kommer att bli det.
258

  

 

Delar av debatten i Tyskland visar därmed på en tydlig medvetenhet om de uppenbara 

risker som ligger i att allt för snabbt förklara en kyrka övertalig för att därefter sälja eller riva 

densamma. Den tyska debatten visar vidare på viss vaksamhet inför de ibland högljudda 

ekonomiska argument som ofta tillmäts värde i debatten kring kyrklig övertalighet. Såväl 

kyrkan i Tyskland som kulturmiljösektorn verkar gemensamt för att tillfälligheter som 

marknadskrafter, politik, aktuell smak inte får fälla avgörandet vad gäller en kyrkas 

övertalighet.  Istället verkar man för såväl teologisk som arkitektonisk vidsyn i frågan.
259

 

Medverkan från civilsamhället är, som framgår av fallet med före detta DDR, av avgörande 

betydelse för kyrkornas långsiktiga förvaltning. 
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Frankrike 

Den katolska kyrkan utgör det största samfundet i Frankrike. Uppåt en tredjedel av 

invånarna uppger emellertid att de saknar religiös tillhörighet. Religionsfrihet garanteras i 

författningen, men begränsningar i friheten har debatterats på senare år. Kyrka och stat är 

sedan år 1905 skilda åt i Frankrike vilket har sin bakgrund i de starka konflikter som följde 

mellan den katolska kyrkan och staten efter revolutionen 1789. Majoriteten av befolkningen 

tillhör alltså katolska kyrkan, men endast ca 8 % går regelbundet i mässa.
260

  

 

I Frankrike har stat och kommun det huvudsakliga ägaransvaret för de kyrkobyggnader som 

tillkommit före 1905. Staten tar därmed ett aktivt ansvar för förvaltningen av exempelvis de 

stora och kostnadskrävande katedralerna medan katolska kyrkan kan disponera dessa för 

ett aktivt bruk. Även kommunerna bidrar finansiellt vad gäller de franska kyrkornas vård och 

underhåll. Kyrkobyggnader och historiska monument i Frankrike är bland annat skyddade 

genom lag från 1913 samt genom ett särskilt tillägg från 2005 som syftar till att även skydda 

omgivande områden eller grupper av byggnader.
261

 

 

Inte desto mindre är övertalighetsproblematiken sedan flera decennier överhängande även i 

Frankrike. Problemen uppkom först i glesbygden, i de mindre kommunerna, men idag 

återfinns problembilden även i de större städernas församlingar. Det gäller främst 

kyrkobyggnader uppförda under 1800-talet. Dessa anses inte bara vara för stora utan 

uppskattas inte av rent estetiska skäl då man i Frankrike i långt större utsträckning vurmar 

för de äldre kyrkorna.
262

 Argumenten påminner således om de som återfinns i den svenska 

debatten, bland annat den rörande Maglarps nya kyrka. Försäljning och rivning har under de 

senaste åren varit tämligen omfattande vad gäller det yngre beståndet av kyrkor (1800- och 

1900-tal), vilket har lett till en konflikt mellan den katolska kyrkan (brukaren) och 

kommunerna/staten (förvaltaren).
263

 

 

De katolska kyrkor som är uppförda efter 2005 ägs emellertid av kyrkan vilket följer av att 

samtliga religionsriktningar i Frankrike idag ska ägnas lika behandling av staten.
264

 Det 

faktum att samtliga religiösa riktningar i Frankrike ska få ett slags likabehandling signalerar 

inte enbart den religionsfrihet som präglar merparten av länderna i Europa och Nordamerika 

utan även att religion ingalunda är något som är avskrivet eller enbart tillhör en privat sfär. 
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Frågan om likabehandling av de religiösa riktningarna i Frankrike präglas snarare av en 

medvetenhet om att religionen i dagens globala värld utgör en självklar del av ett modernt 

och internationaliserat samhälle. Denna väg visar därmed på en något annan utveckling än 

den som exempelvis råder i Sverige där man snarare från statens sida verkar för en total 

sekularisering av samhället.
265

  

 

USA och Canada 

Religionsfriheten är ett av fundamenten i USA:s författning, inte minst beroende på att 

många av de europeiska utvandrare som grundade nationen flydde från ett religiöst förtryck. 

Det finns därför ingen statskyrka. De olika kyrkorna och samfunden finansieras med privata 

donationer. Varje försök att blanda samman statens och kyrkornas roller möts vanligtvis av 

starka protester. Även i Canada råder religionsfrihet. Enligt siffror från 2011 räknade sig två 

tredjedelar av kanadensarna som kristna, medan knappt en fjärdedel sade sig helt sakna 

religion. Det största samfundet är den katolska kyrkan som har sitt starkaste fäste i 

provinsen Québec. Québeckarna har dock under senare år blivit alltmer sekulariserade och 

språket spelar idag därför en större roll för deras identitet än religionen. 

 

Tack vare minskat medlemsantal arbetar kyrkan och kulturmiljösektorn även i Nordamerika 

aktivt för att motverka problemen vad gäller kyrklig övertalighet. I provinsen Québec i 

Canada är problemen överhängande, men förhållandena är ganska lika de som råder i 

Europa, nämligen att staten och kyrkan gemensamt tar ett ansvar för bevarandet av 

kulturhistoriskt värdefulla kyrkor som förklarats övertaliga genom att tillskjuta ekonomiska 

medel.
266

 I USA intervenerar staten däremot inte alls i denna typ av frågor. Detta medför att 

det idag är oerhört svårt att hävda de kulturhistoriska och övriga värden som är förknippade 

med kyrkobyggnaderna, och ett religiöst utövande, i en helt marknadsdriven ekonomi.
267

  

 

I USA:s större städer som exempelvis New York, Boston, Los Angeles med flera där 

fastighetspriserna sedan länge nått enorma höjder utgör inte sällan kyrkorna, med 

omgivande tomt, ett slags gröna oaser i ett stadslandskap som i övrigt domineras av allt 

högre och mer spektakulära skyskrapor. Efterfrågan på dessa tomter är emellertid mycket 

hög och i samband med att en kyrka förklaras övertalig är risken extremt stor att kyrkan rivs 

                                                           
265 Frågan om skolavslutningar I kyrkan eller inte är ett typiskt utslag av denna sekulära 
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för att lämna plats för ytterligare ett högt hus.
268

 Det enda som står till buds i USA är 

förmågan att väcka opinion och att förlita sig på privata sponsorpengar. Detta bidrar till att 

det är svårt för såväl kyrkan som de kulturmiljövårdande myndigheterna att värna om de 

övertaliga kyrkorna i USA. Det framgår således tydligt att förhållandena i USA skiljer sig 

avsevärt från de i exempelvis Sverige, men exemplet är med i denna översikt för att få ett 

slags motbild, eller ytterlighetsfall, till hur förhållandena är i Europa. 
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