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Kyrkoantikvarisk ersättning 2019

Anhållan om yttrande över fördelningen i landet

Sammanfattning

Riksantikvarieämbetet konstaterar att det i sammanställningen framträder

obalanser i fördelningen av ansökningar av den kyrkoantikvariska ersättningen

(KAE) i landet. Underiaget möjliggör dock Inte nämnare analys av orsakerna till

detta.

Riksantikvarieämbetet bedömer att projekts nsökn inga ma för stiftsprojekt i stort

sett är förenliga med Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning liksom ansökan för det

nationella projektet.

Ärendet

Svenska kyrkan har anhållit om Riksantikvarieämbetets yttrande över fördelningen

i landet av KAE för år 2019. l underlaget för remissen ingår en sammanställning

av ramansökan för KAE 2019 tillsammans med en historisk sammanställning av

fördelningen av KAE och stiftsprojekt sedan 2002 fram till 2018. l underiaget ingår

även projektbeskrivningar för ett nationellt projekt samt för fjorton stiftsprojekt,

varav en har inkommit som en komplettering. Till underlaget har även bifogats en

skrivelse som förtydligar gränsdragningen mellan nyttjande av begravningsavgift

och kyrkoantikvarisk ersättning för vård- och underhållsåtgärder på

begravningsplats.

Svenska kyrkan har erhållit KAE sedan 2002. Genom dessa statliga medel

kompenseras Svenska kyrkan för de inskränkningar i nyttjanderätten som följer av

bestämmelserna i 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950), KML Ersättningen ska gå till

kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de

kyrkliga kulturminnena enligt 4 kap. KML. Svenska kyrkan beslutar om

fördelningen i landet mellan stiften som sin tur beslutar om fördelning inom sina

respektive områden. Varje beslut om fördelning ska föregås av samråd med

myndigheter inom kulturmiljöområdet
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Enligt 4 kap. 16 § KML ska Riksantikvarieämbetet ges tillfälle att yttra sig över

fördelningen i landet, l underlaget för Svenska kyrkans anhållan om yttrande

saknas ett förslag till fördelning. Underiaget består av en sammanställning av

respektive stifts ansökan om tilldelning. Sammanställningen ger, enligt Svenska

kyrkan, en kvalificerad prognos om hur fördelningen i landet kan komma att se ut.

Svenska kyrkan har gjort en jämförelse av förra årets underlag till

Riksantikvarieämbetet och kyrkostyrelsens beslut om fördelning i landet.

Jämförelsen visade en stor överenstämmelse. Som mest skiljde det 1 ,2 procent

mellan ansökt fördelning i landet och förslag till beslutad fördelning i landet.

Synpunkter

Riksantikvarieämbetet lämnar i detta yttrande synpunkter på sammanställningen

av årets ansökta tilldelning, stiftsprpjekt och det nationella projektet.

Remissens underiag utgörs av en första sammanställning av ansökningarna i

landet baserad på samtliga inrapporterade församlings- och stiftsprojekt i Svenska

kyrkans projekthanteringssystem (PHS). l sammanställningen ingår även en

analys över sökt tilldelning i förhållande till nyckeltalet kvm skyddad kyrka.

Svenska kyrkan önskar att Riksantikvarieämbetet yttrar sig över den ansökta

tilldelningen och ger rekommendationer kring eventuella obalanser som kan

utläsas.

Sammanställningen av årets ansökningar uppvisar obalanser mellan stiftens

ansökningar. Utifrån underlaget är det dock svårt att lämna synpunkter då det inte

ger information om vilken typ av åtgärder som ligger bakom ansökningarna.

Riksantikvarieämbetet kan bara hänvisa till att Svenska kyrkans Villkor för

kyrkoantikvarisk ersättning bör följas.

Underlaget består även av historisk översikt över fördelning av KAE i förhållande

till kvm skyddad kyrka samt en lista över samtliga stiftsprojekt som tilldelats

ersättning under perioden 2002-2018. Riksantikvaneämbetet noterar att

fördelningen mellan olika stift historiskt uppvisar stora skillnader. Översikten

saknar dock kommentarer. Det vore intressant med en närmare utredning av

orsakerna till obalanserna mellan stiften.

Orsaken till obalanserna mellan olika stift är till del beroende av den nuvarande

ansökningsbaserade fördelningsmodellen som gynnar de stift som har aktiva

församlingar som ansöker om ersättning. Svenska kyrkan fattade den 12 februari
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2018 beslut om att införa en ny fördelningsmodell och process för beredning och

beslut om KAE. Den nya fördelningsmodellen är Jndikatorbaserad tillskillnad frän

den nuvarande ansökningsbaserade modellen. Riksantikvarieämbetet ser positivt

på att den nya fördelningsmodellen nu ska införas och att beredningsprocessen

ger möjligheter för ett förbättrat samråd mellan Svenska kyrkan och

Riksantikvarieämbetets inför myndighetens yttrande över fördelningen av KAE i

landet.

Synpunkter på stiftsprojekt och nationella projekt

Svenska kyrkan önskar Riksantikvarieämbetets synpunkter på de enskilda

projektansökningama för stiftsprojekten och det nationella projektet som bifogats.

Remissen omfattar beskrivningar av 14 projekt frän sammanlagt sju stift. Generellt

anser Riksantikvariämbetet att stiftsprojekten har hög relevans för ett strategiskt

bevara n dearbete. Projektens kunskapsuppbyggnad och skadeinventeringar har

vanligtvis en direkt koppling till olika typer av bevarandeproblematik. Några projekt

syftar också att till att höja medvetenheten om de skyddade kyrkomiljäernas

kulturhistoriska värden hos församlingar och allmänhet.

De gällande Villkoren för kyrkoantikvarisk ersättning anger att kyrkoantikvarisk

ersättning i första hand ska gå till de kulturminnen för vilka tillståndsplikt enligt 4

kap. 3 § kulturminneslagen gäller. Projektet Invigda kyrkorum - begravnlngskapell i

Lunds stift och projektet Bara böcker? omfattar även, enligt projektplanerna, andra

objekt. Riksantikvarieämbetet bedömer att projektavgränsningama bör ses över

eller att projekten får en mindre del bekostad med kyrkoantikvarisk ersättning.

Det nationella projektet Hantverkslaboratorium - Nationellt centrum tor

kulturmiljöns hantverk bedöms ha stor relevans för bevarandet av det kyrkliga

kulturarvet genom att säkra och bevara hantverkskunskaper som en det av det

immatriella kulturarvet och att vidareutveckla och återföra de praktiska kunskaper

som krävs för att vårda kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Till underlaget har även fogats en historisk analys över fördelningen av KAE till

stiftsprojekt samt en lista över samtliga stiftsprojekt som tilldelats ersättning under

perioden 2002-2017. Riksantikvarieämbetet kan notera att merparten av de

tilldelade medlen till stiftsprojekt har använts i enlighet med villkoren för KAE. Det

kan även noteras att KAE tidigare har använts till projekt som inte är förenliga med

villkoren men att det har skett en positiv utveckling bort från detta.
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Riksantikvarieämbetet noterar att antalet ansökningar för stiftsprojekt har minskat

de två senaste åren.

Detta beslut har fattats av riksantikvarien Lars Amréus efter föredragning av

antikvarien Hanna Gelotte Femandez. Även överantikvarien KnutWeibull, t.f

avdelningschefen Emelie Nilsson och t.f enhetschefen Mikael Jakobsson har varit

med om den slutliga handläggningen.

-^
mna Gelotte Fernandez
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