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Tillstånd enligt 4 kap. Kulturmiljölagen (1988:950)  

 

 

Anvisning till ansökan om tillstånd för ändring av kyrkligt 
kulturminne 
Enligt kulturmiljölagen får kyrkor (med tillhörande kyrkotomter) som ägs av Svenska 
kyrkan och uppförts före år 1940 inte ändras på något väsentligt sätt utan tillstånd från 
Länsstyrelsen. 
De kyrkliga kulturminnena ska vårdas och underhållas så att deras karaktär inte 
förvanskas och så att det kulturhistoriska värdet inte minskar.  
Tillståndsplikten gäller också vissa yngre, särskilt utvalda kyrkor (se lista nedan).  
 
Lagen föreskriver också att kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska förvaras och 
vårdas väl. Kyrkliga inventarier är föremål som är avsedda för att användas i samband 
med gudstjänst och andra kyrkliga handlingar, till utsmyckning eller som minnesmärken.  
Både ändring, renovering och rengöring kräver tillståndsprövning.  
För varje kyrka ska finnas en förteckning över de kyrkliga inventarierna. 
 
Kravet på tillståndsprövningen gäller även begravningsplatser anlagda före 1940, både 
Svenska kyrkans och enskilda begravningsplatser.  
 
I kyrkobyggnaden krävs tillstånd för att: 
 

• bygga om eller bygga till 
• ändra, tillföra eller flytta bänkar, dopfunt, altare, konstnärlig utsmyckning m.m. 
• ändra eller göra nya installationer, som elanläggningar, ventilation och 

värmesystem 
• ändra färgsättning eller ytskikt 
• göra andra ingrepp i eller ändringar av exteriör, interiör eller fast inredning 
• renovera, bygga om eller installera ny orgel  

 
Även underhållsarbeten kan kräva tillstånd.  
 
För kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde krävs tillstånd för att:  
 

• avyttra eller flytta dem från den plats där de sedan gammalt hör hemma 
• avföra dem från förteckningen över kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde 
• ändra eller reparera/konservera dem 

 
För nya förvaringsmöbler till kyrkliga textilier krävs tillståndsprövning.  
Även rengöring av t.ex. textilier och konstföremål kan kräva tillståndsprövning.  

 
Den som söker kyrkoantikvarisk ersättning från stiftet ska först ha beviljats tillstånd från 
Länsstyrelsen.  
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Tillstånd enligt 3 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) 

 

Vid tveksamhet om en åtgärd är tillståndspliktig, rådfråga alltid Länsstyrelsen 
eller länsmuseet. 

Norrbottens yngre kyrkor som kräver tillstånd för ändringar 
Soutojärvi kyrka 
Staloluokta kyrkkåta 
Kaitumkapellet 
Vuollerims kyrka 
Mjölkuddskyrkan, Luleå 
Porsökyrkan, Luleå 
Örnäsets kyrka, Luleå 
Bergnäsets kyrka, Luleå 
Haparanda kyrka 
Niilivaara kyrka 
Hakkas kyrka 
Norrfjärdens kyrka 
 

Sökande  
Tillstånd kan sökas av ägare av kyrkan eller begravningsplatsen.  
 

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen  
För vidare information eller frågor om tillstånd, kontakta:  
 
norrbotten@lansstyrelsen.se  
eller ring vår växel på telefonnummer 010-225 50 00 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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Tillstånd enligt 4 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) 

 

 

Ansökan om tillstånd för ändring av kyrkligt kulturminne 
Ifylld ansökningsblankett skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se  
Alternativt via post till Länsstyrelsen i Norrbotten 971 86 Luleå, märk kuvertet ändring av kyrkligt kulturminne 

 Planerad åtgärd  

 
☐  Kyrka  
☐  Klockstapel 

☐  Underhåll av exteriör  ☐  Ändra exteriör  

☐  Underhåll av interiör  ☐  Ändra interiör  

☐  Tillgänglighetsanpassning  ☐  Brandskydd   

☐  Stöldskydd  ☐  Orgel 

☐  Inventarier  ☐  Kyrkliga textilier  

☐  Annat   

Underhållsarbeten  
Ange när underhåll senast utförts   Finns detaljerad dokumentation om senaste underhållsarbete 

☐  Ja, dessa bifogas ansökan  ☐  Nej 

 
☐  Begravningsplats  
☐  Kyrkotomt  

☐  Uppföra byggnad  ☐  Ändra befintlig byggnad 

☐  Anlägga av gång ☐  Så igen gång 

☐  Uppföra mur eller staket ☐  Ändra markbeläggning på gravbäddar  

☐  Plantera eller fälla träd ☐  Anlägga minneslund  

☐  Utvidga begravningsplats  ☐  Ändra medvetet gestaltad repetition  

☐  Åtgärd på gravminne ☐  Annat 
 

 

 

Namn på kyrka eller begravningsplats   
 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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Tillstånd enligt 4 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) 

 

Planerade åtgärder och motivering  
Beskriv och motivera planerad(e) åtgärd(er) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektet planeras påbörjas den Projektet planeras slutföras den 

☐  Planerad(e) åtgärder överensstämmer med fastställd vård- och underhållsplan 

Antikvariskt yttrande    
För tillstånd för ändring av kyrkligt kulturminne krävs ett bifogat yttrande från en antikvarisk expert. Den 
antikvariska experten ska vara godkänd av Länsstyrelsen. En lista med godkända antikvariska experter finns på 
Länsstyrelsens webbsida om byggnadsminnen.  
 
Tillfrågad antikvarisk expert  

Namn   Institution eller företag  

E-postadress 

 
 Telefonnummer  
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Tillstånd enligt 4 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) 

 

Sökande  
Namn på kontaktperson, ev. attest, c/o 
 

Telefonnummer dagtid 

Församling  

Adress  
 

Postnummer och ort  

E-postadress 
 

 
 
Följande handlingar ska bifogas ansökan:  
 
☐  Fotografier som tydligt visar det objekt som berörs av planerad(e) åtgärd(er)  

☐  Åtgärdsprogram eller beskrivning av planerade material och metoder 

☐  Eventuell detaljerad dokumentation om senaste underhållsarbete 
☐  Ritningar och/eller illustrationer som tydligt beskriver planerad(e) åtgärd(er)   

☐  Konserveringsprogam (inventarier och fasta utsmyckningar)  

☐  Beslut från kyrkoråd eller liknande om planerad(e) åtgärd(er)   

☐  Yttrande från antikvarisk expert  

Underskrift  
Härmed intygas att de uppgifter som lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga  

Namnteckning  

Namnförtydligande Ort och datum  

Ifylld ansökningsblankett skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se  
Alternativt via post till Länsstyrelsen i Norrbotten 971 86 Luleå, märk kuvertet ändring av kyrkligt kulturminne 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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