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Mall för antikvariskt åtgärdsprogram till 
bidragsansökan för restaurering av kulturhistoriskt 
värdefull byggnad eller anläggning  
 

Om åtgärdsprogrammet 

Åtgärder som är berättigade till byggnadsvårdbidrag kan vara av olika omfattning och 

komplexitet. Den här mallen gäller restaurering av byggnad eller anläggning som inte kräver 

omfattande projektering.  

För att ansökningshandlingarna ska hålla jämn kvalitet och handläggningen ska kunna ske 

under rimliga tidsgränser ställer Länsstyrelsen krav på att ett antikvariskt åtgärdsprogram och 

offerter på arbetet ska lämnas tillsammans med ifylld ansökningsblankett för bidrag. I 

normalfallet kräver Länsstyrelsen minst två offerter från olika utförare, till exempel 

byggnadsfirmor.  

Det antikvariska åtgärdsprogrammet utarbetas av en antikvarisk expert som sökanden själv 

anlitar och bekostar. Antikvariska experter arbetar på länsmuseer och på fristående 

konsultbyråer. 

Åtgärdsprogrammet kan variera i omfattning beroende på situation och projekt. Programmet 

utarbetas alltid först och ska ligga till grund för de offerter som sedan tas fram för en eller flera 

åtgärder i den planerade restaureringen. Av offerterna ska framgå att de följer 

åtgärdsprogrammet och de bör innehålla specificerade kostnader för material och arbete. 

 

Innehåll i åtgärdsprogrammet 

Bakgrundsbeskrivning 

Här anges objektets läge, tillkomsthistoria och utveckling, eventuella juridiska skydd eller 

utpekanden och åtgärdshistorik. Även administrativa uppgifter som fastighetsbeteckning och 

kommun ska finnas med här. 

Kulturhistorisk värdering  

Objektets kulturhistoriska värden och i synnerhet de värden som hotas av skador och hur vård 

och skötsel påverkar objektet beskrivs här. Värdena tydliggörs och hoten mot dem synliggörs. 

Planerade åtgärder 

Här beskrivs åtgärdsbehov, skadebild och skadeorsaker kopplat till objektets tekniska tillstånd. 

Förslag på antikvariskt anpassade åtgärder, som är utgångspunkt för de offerter som bifogas 

ansökan, presenteras här. Behov av eventuellt utökad dokumentation under en restaurering 

bör framgå. 
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Bilder 

I löptext eller bilaga placeras fotografier och eventuellt ritningar i form av skisser eller 

uppmätningar. Detta bidrar till att återge anläggningens karaktär, kulturhistoriska värden och 

skadebild och illustrerar tekniska och byggnadsarkeologiska förutsättningar. 

Karta  

En karta markerar fastigheten och byggnadens eller anläggningens geografiska läge. Detta ger 

information om läge i förhållande till omgivande miljö och landskap. 

 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

