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Redovisning av regeringsuppdrag angående 

kyrkoantikvariska frågor 

 

Riksantikvarieämbetet överlämnar i enlighet med regeringsuppdraget Ku 

2010/624/KT följande rapport. 

Uppdraget 

Regeringen gav den 6 april 2010 Riksantikvarieämbetet i uppdrag att utarbeta 

föreskrifter och allmänna råd till 4 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 

(KML), så att tillämpningen blir mer enhetlig när det gäller tillståndsgivning och 

tillsyn. Utgångspunkter för uppdraget är att tydliggöra roll- och 

ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer samt att öka förutsägbarheten och 

enhetligheten i processen för kyrkoantikvariska frågor. Därutöver bör beaktas att 

Svenska kyrkan, inom ramen för gällande bestämmelser, ska ges ökade 

möjligheter att disponera över de kyrkliga kulturminnena i enlighet med 

församlingarnas behov. Uppdraget ska genomföras i samråd med Svenska 

kyrkan, länsstyrelserna och andra berörda aktörer. 

 

Riksantikvarieämbetet har i en delrapport till Regeringskansliet 

(Kulturdepartementet) den 1 oktober 2010 gjort en första redovisning av 

uppdraget. 

Genomfört arbete 

Riksantikvarieämbetet har inom ramarna för uppdraget utarbetat en vägledning för 

hela 4 kap. KML. I vägledningen förtydligas och exemplifieras förhållningssätt, 

tolkningsfrågor och tillämpningsproblem. En grundläggande hållning i 

vägledningens text är att tillämpningen av 4 kap. KML, i enlighet med lagtextens 

formulering, ska utgå ifrån de kulturhistoriska värdena i det enskilda fallet. Det 

kulturhistoriska värdet varierar från objekt till objekt varför det i vissa fall finns 

långtgående möjligheter för länsstyrelsen att i sin tillståndsprövning tillgodose 

församlingarnas önskemål om att förnya och förändra de kyrkliga kulturminnen 

som omfattas av tillståndsplikt. I andra fall finns det skäl att från länsstyrelsens 

sida vara restriktiv med hänsyn till de kulturhistoriska värdena.  

 

De avsnitt i vägledningen som handlar om tillsyn och kyrkoantikvarisk ersättning 

kommer att vidareutvecklas. Skälen till detta är följande. Riksantikvarieämbetet 
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och länsstyrelserna har i sina respektive regleringsbrev för 2010 fått ett 

gemensamt uppdrag att samverka kring gemensamma frågor. I den rapport som 

lämnades till regeringen i juni 2010 redovisas några särskilda ambitioner för 2010-

2011 bland annat angående tillsyn utifrån bestämmelserna i KML och hur den ska 

förhålla sig till övriga insatser för uppföljning/utvärdering och 

kulturmiljöövervakning.  Vägledningens anvisningar om tillsyn enligt 4 kap. KML 

bör naturligtvis förhålla sig till detta mer övergripande arbete och det har därför 

framstått som lämpligt att avvakta med att utveckla avsnittet ytterligare. 

 

Svenska kyrkan påbörjade under 2010 ett arbete med översyn av de Villkor och 

allmänna råd som finns för den kyrkoantikvariska ersättningen. 

Riksantikvarieämbetet ingår tillsammans med representanter för länsstyrelserna i 

den referensgrupp som Svenska kyrkan knutit till arbetet med översynen. 

Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan är överens om att det är viktigt att 

tydliggöra både gränserna och beröringspunkterna mellan detta arbete och 

Riksantikvarieämbetets arbete med vägledning och föreskrifter. 

Riksantikvarieämbetet avvaktar Svenska kyrkans reviderade villkor för 

kyrkoantikvarisk ersättning innan vidare bearbetning av texten i vägledningen för 4 

kap. KML görs.  

 

Vägledningen för 4 kap. KML var under perioden den 30 mars – den 1 juni 2011 

på remiss. Remissinstanser var samtliga länsstyrelser, läns-/stadsmuseer, 

samtliga stift, Svenska kyrkans kyrkokansli och Svenska kyrkans 

arbetsgivarorganisation. Antalet remissvar var 40. Riksantikvarieämbetet har 

sammanställt och analyserat de synpunkter som inkommit och i delar bearbetat 

vägledningstexten.  

 

Inom ramarna för vägledningsarbetet har Riksantikvarieämbetet identifierat ett 

antal områden där mer detaljerade regler skulle kunna påverka tillämpningen av 4 

kap. KML i önskvärd riktning. Dessa områden är: 

• inledande bestämmelser 

• kyrkobyggnader och kyrkotomter 

• tillståndsplikt för kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser 

• vård- och underhållsplan 

• kyrkliga inventarier och 

• ersättning till Svenska kyrkan.  
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Den 20 oktober 2011 inbjöd Riksantikvarieämbetet till ett seminarium om ett 

utarbetat förslag till föreskrifter. Inbjudna till seminariet var Svenska kyrkans 

kyrkokansli, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, samtliga stift och 

länsstyrelser. Ett tjugotal personer deltog i diskussionen. För de som inte hade 

möjlighet att närvara vid diskussionen erbjöds möjlighet att inkomma med 

synpunkter skriftligt. Nio skriftliga svar inkom på förslaget. 

 

Svenska kyrkans kyrkokansli anhöll efter seminariet om ytterligare en diskussion 

med Riksantikvarieämbetet om förslaget. Möte genomfördes 8 november 2011 

varefter ett slutgiltigt förslag till föreskrifter tagits fram (bilaga 1). 

 

Riksantikvarieämbetet har enligt 4 § förordningen (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning tagit fram en konsekvensutredning för 

förslaget till verkställighetsföreskrifter (bilaga 2).  

 

Målet med föreskrifterna är att förbättra förutsättningarna för 

fastighetsägare/församlingar att förvalta de kyrkliga kulturminnena enligt 

kulturminneslagens krav samtidigt som länsstyrelsernas tillämpning av lagen ska 

bli mer enhetlig över landet. I föreskrifterna konkretiseras detta i ett tydligt 

regelsystem för ansökningshandlingar, vård- och underhållsplaner och 

förteckningar över kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Föreskrifterna tydliggör 

vilka handlingar som fastighetsägaren ska tillställa länsstyrelsen inför 

tillståndsprövning och vilka andra dokument som krävs för 

fastighetsägarens/församlingens egenkontroll och länsstyrelsens tillsyn.  

Samverkan 

Arbetet med regeringsuppdraget har som beskrivits ovan bedrivits i samverkan 

med Svenska kyrkan, länsstyrelser och länsmuseer. 

 

Samråd kring förslaget till vägledningstext och föreskrifter har vid flera tillfällen 

diskuterats brett med företrädare för kulturmiljösektorn och Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkan och kulturmiljövården träffas årligen vid flera tillfällen för 

diskussioner och samråd i kyrkoantikvariska frågor.  

Det fortsatta arbetet 

Konsekvensutredningen kommer att remitteras till Svenska kyrkan och samtliga 

länsstyrelser och länsmuseer/stadsmuseer. Remisstiden är den 5 december 2011 

– den 20 januari 2012. Föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 mars 2012 och 
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kungörs i Kulturrådets författningssamling. De allmänna råd som idag finns 

gällande 4 kap. KML (KRFS 2005:2) upphävs vid ikraftträdandet av föreskrifterna. 

 

I samband med att föreskrifterna träder i kraft publiceras de och vägledningen på 

Riksantikvarieämbetets hemsida.  

 

Under våren 2012 planerar Riksantikvarieämbetet att genomföra 

informationsseminarier för berörda parter, främst länsstyrelser och stift. 

Seminarierna genomförs vid ett flertal tillfällen på olika platser i landet.  

 

Denna redovisning har beslutats av överantikvarien Knut Weibull efter 

föredragning av handläggaren Lotta Eriksson Kockum. Även avdelningschefen 

Birgitta Johansen, biträdande avdelningschefen Anita Bergenstråhle-Lind och 

enhetschefen Markus Dahlberg har varit med i den slutliga handläggningen. 

 

 

 

 

Knut Weibull 

   Lotta Eriksson Kockum 

 

 

 

Bilaga: Förslag till verkställighetsföreskrifter för 4 kap. KML 

 Konsekvensutredning 

 

Kopia till: Svenska kyrkans kyrkokansli 

 Samtliga stift 

 Samtliga länsstyrelser 

 Samtliga länsmuseer 

 Stockholms stadsmuseum 

 Göteborgs historiska museum 

 Malmö museum 

 


