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SS-EN 16853

Denna standard beskriver processen kring beslut, planering och implementering av vården av det fysiska kulturarvet. Den
riktar sig till alla som beslutar om eller beställer kulturvårdsåtgärder samt till yrkesverksamma inom bland annat
byggnadsvård, samlingsförvaltning och fornlämningsvård.
."Dubbelklicka för att infoga bild. 7 cm höjd, 17,4 cm bredd"
Denna standard anger god praxis för kulturvårdsprocessens
För en lyckad kulturvårdsprocess krävs följande
alla delar och kan användas vid offentlig och privat
delmoment:
upphandling eller för upprättande av rutiner.
• Dokumentation.
• Definition av syfte och omfattning.
Kulturarvet är en angelägenhet för samhället som helhet.
• Insamling av information.
Att bevara dess värden har stor betydelse för nutida och
• Riskbedömning, inventering av möjliga åtgärder.
framtida generationer. För att kunna förvalta vårt
• Utveckling och implementering av en vårdplan.
gemensamma kulturarv väl är det avgörande att kulturvård
sker med god kvalitet. Med en bra kulturvårdsprocess ges
Denna standard har tagits fram inom ramen för det
goda möjligheter att förstå, förstärka och skydda
europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346,
kulturarvet.
Conservation of Cultural Heritage. I Sverige motsvaras
Utgångspunkten för denna standard är att beslut om
projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande
bevarandeåtgärder ska tas på ett ansvarsfullt sätt, med
av kulturarv. Standarden publicerades den 12 juni 2017 och
uppföljningsbara mål.
tillhandahålls i Sverige genom SIS, Swedish Standard
Institute, www.sis.se.
Hur god kulturvård uppnås, planeras och utförs i en
kulturvårdsprocess är inte enbart viktigt för specialister som
Kontakt på SIS:
konservatorer, antikvarier och arkeologer, utan även för
Mia Lindberg
övriga involverade yrkesgrupper och inte minst för ägaren
mia.lindberg@sis.se
och förvaltaren av kulturarvsobjektet.
Tfn 08-555 520 98
SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans inom sin bransch. Vi säljer också
standarder, utbildningar och rådgivning. SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder
främjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både
privat och offentlig sektor.
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