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Ärendet

Svenska kyrkan har i en skrivelse daterad den 19 december 2018 inbjudit

Riksantikvarieämbetet att lämna synpunkter på villkor för kyrkoantikvarisk

ersättning, version 2. 0. Remissvaren ska ha inkommit till kyrkokansliet senast den

31 mars 2019.

Bakgrund

Enligt 4 kap. 16§ lag (1988:950) om kulturminnen m. m. (KML) har Svenska

kyrkan rätt till viss ersättning, s. k. kyrkoantikvarisk ersättning (KAE), av staten för

kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de

kyrkliga kulturminnena. Svenska kyrkan beslutar om fördelning av ersättning

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.

De nuvarande villkoren, Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning 1. 1, reviderades

senast 2013-03-05. Riksantikvarieämbetet yttrade sig 2012-03-20 över ett förslag

som ligger till grund för dessa villkor.

Riksantikvarieämbetet

Storgatan 41
Box 5405
11484 Stockholm

Tel 08-5191 8000

E-post registrator@raa. se

Hemsida www.raa.se

Org.nr202100.1090

Plusgiro 599 94-4

Bankgiro 5052-3620

Synpunkter

Allmänna synpunkter

Riksantikvarieämbetet anser att det är av stor vikt att de begrepp som används

när det gäller beskrivning av den kyrkoantikvariska ersättningen och dess

användning utgärfrån vad som står i förarbeten och lagtext. Detta för att det inte

ska uppstå oklarheter om vad ersättningen kan användas till och i förlängningen

att medel används på ett sätt som inte är avsett. Riksantikvarieämbetet lämnade

2012 i yttrande över reviderade villkor för KAE synpunkter på att det, i den då

föreliggande remissversionen, introducerades nya begrepp som inte finns i

kulturmiljölagen. Vi förespråkade då, för tydlighetens skull, att begreppet
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kulturhistoriskt värde skulle användas1. Synpunkten beaktades inte i den färdiga

versionen av villkoren antagen av kyrkostyrelsen, beslutad 2013-03-05. l den

utvärdering av länsstyrelsernas yttrande över kyrkoantikvarisk ersättning som

Riksantikvarieämbetet publicerade 2018 framgår att Svenska kyrkans

begreppsapparat skapar en otydlighet i systemet som påverkar länsstyrelsernas

förutsättningar för ett effektivt och ändamålsenligt arbete med yttrandena.2

Riksantikvarieämbetet delar Svenska kyrkans beskrivning av begreppet

kulturvärden men vill förtydliga att när det gäller den kyrkoantikvariska ersättn-

ingen är det specifikt antikvariska merkostnader, eller kulturhistoriska

överkostnader, som uppkommer på grund av bestämmelema i 4 kap

kulturmitjölagen som ersättningen avser. Av fjärde kapitlets inledande paragraf

framgår att det är de kyrkliga kulturminnenas kulturhistoriska värde som ska

skyddas. Begreppet kulturvärden, som det definieras i Riksantikvarieämbetets

plattform för kulturhistorisk värdering och un/al, avser en samlingsbenämning för

sådana värden som tillskrivs företeelser, med utgångspunkt i kulturhistoriska,

sociala och estetiska aspekter. 3 För att undvika otydlighet och riskera att

ersättningen används för ändamål som den inte är avsedd för, till exempel kyrklig

verksamhet, förespråkar Riksantikvarieämbetet att begreppet kulturhistoriskt värde

används i villkorstexten.

Synpunkter pé villkor

1. Enligt villkor 1 f får ersättning beviljas för byggnader, fasta anordningar och

växtlighet med mycket höga kulturhistoriska värden på kyrkotomter. Det saknas

motsvarande skrivning i kultunniljölagen. På samma sätt anges i villkor 1 g att

kulturhistoriskt mycket värdefulla gravanordn ingår kan räknas som fasta

anordningar på begravningsplatser. Motsvarande skrivning saknas i

kulturmiljölagen såväl som begravningstågen. Riksantikvarieämbetet ifrågätteratt

det i villkoren ställs högre krav på kulturhistoriskt värde än i kulturmiljölagen.

Lagen saknar grund för att det specifikt handlar om höga eller mycket höga

värden.

1 Reviderade villkor för kyrkoantikvarisk ersättning. Yttrande, 2012-03-20. Dnr 301-00467-
2012
2 Länsstyrelsernas yttranden över kyrkoantikvarisk ersättning. Riksantikvarieämbetet 2018,
sid 32
3 Plattform kulturhistorisk värdering och urval. Riksantikvarieämbetet 2015
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5. Skadeförebyggande åtgärder behöver förtydligas och gärna exemplifieras så att

det tydligt framgår vad som skiljer skadeförebyggande åtgärder från vård- och

underhålls åtgärder.

12. Ersättning bör endast gå till kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband

med tiltgänglighetsanpassningsåtgärder såsom särskilda materialval eller

utformningskrav. Riksantikvarieämbetet föreslår en återgång till villkorstexten

version 1. 1.

13. Det bör framgå av texten att det är länsstyrelsen som avgör om fornlämning

berörs av åtgärden och vilken arkeologisk insats som ska göras. Begreppet fast

fomlämning har ersatts av enbart fomlämning.

15. Av villkoren framgår att Riksantikvarieämbetets respektive länsstyrelsernas

yttrande över fördelningen ska tillmätas stor betydelse inför kyrkostyrelsens

respektive stiftsstyrelserns beslut om fördelning. Riksantikvarieämbetet efteriyser

en tydligare skrivning där det framgår hur yttrandena beaktas och hur det framgår

av besluten om Riksantikvarieämbetet respektive länsstyrelsen har framfört

synpunkter som inte beaktats i det slutgiltiga beslutet.

18. Skrivningen behöver omformuleras. Utvärderingen av länsstyrelsernas

yttranden över KAE visar att församlingar ofta ansöker om tillstånd enligt KML och

ansöker om KAE vid samma tillfälle. Detta riskerar att medföra att länsstyrelsernas

handläggning av tillståndsärenden forceras för att tillgodose församlingarnas

behov av ersättning.-Före/ag till alternativ text: Tillstånd enligt 4 kap. KML ska

föreligga vid ansökningstillfället Församlingen ska ansöka om tillstånd i god tid

innan processen att söka KAE påbörjas, l undantagsfall kan inskickade

ansökningshandlingar godtas som underlag för KAE-ansökan.

Länsstyrelsernas yttranden över kyrkoantikvarisk ersättning, sid 30-31, 35
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Detta beslut har fattats av t. f. avdelningschefen Marja-Leena Pilvesmaa efter

föredragning av antikvarien Hanna Gelotte Femandez.

^^
Marja-Leena Pilvesmaa

Hanna Gelotte Fernandez

Kopia till:

Kulturdepartementet
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