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Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende
Riksantikvarieämbetet

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och
bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr.
17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Med ändring av tidigare beslutat regleringsbrev beslutar regeringen att
följande ska gälla för budgetåret 2019 avseende Riksantikvarieämbetet.
Ändringen avser villkor för anslag 7:2 ap. 1 Bidrag till kulturmiljövård.

- - -

FINANSIERING

4 Anslag

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

- - -

7:2 Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

- - -

Kulturdepartementet
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Villkor för anslag 7:2

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård
• Bidrag får beviljas enligt 2–5, 7–9 och 13 §§ förordningen (2010:1121)

om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
• Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för

arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostads-
byggande enligt 10 § förordningen (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 

• Av anslagsposten får medel användas för arkeologiska utredningar
som syftar till att ta reda på om en fornlämning berörs av ett planerat
arbetsföretag och som inte ska bekostas av någon annan. 

• Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § kulturmiljölagen
(1988:950).

• Av anslagsposten får medel avsättas för kostnader och ersättningar
enligt 2 kap. 7, 8, 14 och 15 § § kulturmiljölagen (1988:950).

• Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till bidrag för
sådana konserveringsinsatser som anges i 13 § förordningen
(2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att
bekosta konservering av fynd från äldre arkeologiska undersökningar.

• Av anslagsposten får intrångsersättning betalas ut vid beslut om
kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken.

• Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor betalas ut som bidrag till
föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet
Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

• Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor betalas ut för
dokumentation av Ågesta kärnkraftverk.

- - -

På regeringens vägnar

Isabella Lövin

Christina Nylén
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Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/FMR, GA
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Utbildningsdepartementet/AI, F
Miljö- och energidepartementet/KL NA, NM LM, NM VM, S
Näringsdepartementet/BT SPN, HT FF, HT HL, HT RTS
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Boverket
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Moderna museet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för kulturanalys
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Sametinget
samtliga länsstyrelser
Statens centrum för arkitektur och design
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens jordbruksverk
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens maritima museer
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Statskontoret
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Stiftelsen Tekniska museet
Svenska Unescorådet
Tillväxtverket
Gotlands kommun
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samtliga landsting
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd
Föreningen Laponiatjuottjudus
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
Riksförbundet Sveriges museer
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska kyrkan
Sveriges Hembygdsförbund


