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Syftet med standarden är dels att se till att 
tjänster och åtgärder upphandlas på ett korrekt 
och rättvist sätt, dels att de beställda åtgärderna 
utförs under bästa möjliga förhållanden. Denna 
standard beskriver principer, processer och best 
practice för inköp av tjänster och åtgärder för 
bevarande av kulturarv. Det kan t.ex. handla om 
förebyggande åtgärder, konservering, utredningar, 
planering, policyskapande eller projektledning.

Ett av syftena är att åstadkomma rättvisa 
inköpsförfaranden genom att säkerställa att 
kraven är tydligt och korrekt definierade och 
specificerade samt genom att uppmuntra till 
öppenhet i beslutsfattandet vid val av leverantör 
i en konkurrenssituation. Det handlar om att 
förbättra jämförbarheten av anbud och underlätta 
bedömning av åtgärdsprogram. 

Standarden går att tillämpa både i offentlig 
upphandling och i inköpsförfaranden som inte 
lyder under lagen om offentlig upphandling. 

Standarden är tänkt som ett komplement 
till nationella och europeiska lagstiftningar 

på upphandlingsområdet och skall tillämpas 
tillsammans med dessa.

Standarden vänder sig till personer och 
organisationer, såväl inom den offentliga sektorn 
som inom det privata näringslivet, som antingen 
köper eller erbjuder bevarandetjänster. 

Denna standard har tagits fram inom ramen för det 
europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, 
Conservation of Cultural Heritage. Från svensk sida 
har bland andra Statens fastighetsverk, Svenska 
kyrkan, Upphandlingsmyndigheten och Göteborgs 
universitet bidragit i arbetet. 

I Sverige motsvaras projektet av en teknisk 
kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. 
Standarden publicerades 2020 och tillhandahålls 
i Sverige genom Svenska institutet för standarder, 
SIS.
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