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ANSÖKAN OM TILLSTÅND
KYRKLIGA KULTURMINNEN
4 kap kulturmiljölagen
Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen i Hallands län
Samhällsbyggnadsenheten
301 86 HALMSTAD

Ärende
Kortfattade beskrivning av vad ansökan avser:

Kyrkan/begravningsplatsens namn:

Stift:

Kommun:

Församling/samfällighet

Åtgärderna beräknas att påbörjas:

Kontaktuppgifter
Kontaktperson:
Församlingens/samfällighetens adress:
Postnummer och ortnamn:
Telefon dagtid:
E-post:

Antikvarisk expert1
Ange person, företag eller institution:
Kontaktuppgifter till antikvarisk expert:

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010-224 30 00
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Handlingar2 (kryssa i vilka handlingar som bifogas)
Beskrivning av den föreslagna åtgärden inkl arbetsmetoder och materialval
(exempelvis genom text, ritningar, bilder och/eller illustrationer)
Motivering av den föreslagna åtgärden
Beskrivning av den föreslagna åtgärdens påverkan på byggnadens, föremålets eller
anläggningens kulturhistoriska värde

Uppgifter om bidragsansökan

Kyrkoantikvarisk ersättning kommer att sökas/har sökts
Kyrkounderhållsbidrag kommer att sökas/har sökts

Övriga upplysningar

Underskrift
Ort och datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:
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Upplysningar
Kontakta gärna länsstyrelsen vid frågor:
Telefon: 010-224 30 00 (växel)
E-post: halland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/halland/
1

Vem kan anlitas som antikvarisk expert?
Församlingen/samfälligheten beslutar själva vem (alternativt vilket företag/institution) som ska fungera som antikvarisk expert. Syftet med antikvarisk medverkan är att den antikvariske experten ska
vara ett stöd under byggprocessen.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:15) om certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden (KUL) ger vägledning för de kompetenskrav som bör ställas på den antikvariske experten. Se
vidare på www.boverket.se
Grundläggande krav är att experten har lämplig utbildning och praktisk erfarenhet. En antikvarisk expert ska självständigt kunna tolka, analysera och värdera samt redogöra för hur kulturhistoriska värden
påverkas vid ändringar.
Relevant utbildning som antikvarisk expert är t ex byggnads-/bebyggelseantikvarisk utbildning, konservatorsutbildning eller en arkitekt-/ingenjörsutbildning med kunskaper om restaurering och kulturmiljövård. Tidigare erfarenhet av antikvarisk medverkan är ett krav. Experten ha kännedom om berörd lagstiftning, i första hand Kulturmiljölagen (KML), men också Plan- och bygglagen (PBL) och
annan speciallagstiftning som kan bli aktuell i ett konkret fall.
Om det uppstår oklarheter vilken kompetens som krävs vid antikvarisk medverkan, kontakta länsstyrelsen.
Den antikvariske expertens uppgifter
Hur omfattande den antikvariska medverkan blir varierar i hög grad mellan olika projekt. Den kan innefatta allt från att enbart göra enstaka besiktningar till att kontinuerligt följa och dokumentera arbetena och delta i byggmöten. Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariske experten:
•
•
•
•
•
•
•
•

bistå byggherren med råd
delta i byggmöten och besiktningar
lämna detaljanvisningar, t.ex. den exakta dragningen av en ledning eller placeringen av en nytillkommande byggnadsdetalj
bevaka vad som framkommer under arbetet, t.ex. när ytskikt eller senare tillägg avlägsnas eller murverk
friläggs
dokumentera iakttagelser av byggnadshistorisk art
uppmärksamma planerade och gjorda avvikelser från tillståndsbeslut
se till att material som ska återanvändas demonteras varsamt och förvaras på lämpligt sätt tills det återmonteras
sammanställa rapport efter avslutat arbete
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Handlingar
Ansökningshandlingarna bör vara så utförliga som möjligt och tydligt redogöra för de åtgärder som
planeras. Större arbeten i form av renoveringar eller ombyggnader ställer också högre krav på handlingarna. Det är också viktigt att motivet till de planerade åtgärderna anges. Konserveringsarbeten kräver alltid ett åtgärdsprogram upprättat av konservator.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

