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Tillstånd enligt 3 kap. Kulturmiljölagen (1988:950, 
KML) 

Anvisning till ansökan om tillstånd för ändring av 
byggnadsminne  
Enligt kulturmiljölagen ska byggnadsminnen vårdas och underhållas så att dess 
kulturhistoriska värde inte minskar.  
Länsstyrelsens arbete med byggnadsminnen har som syfte är att bevara länets mest 
betydelsefulla byggnader och anläggningar. De ska skildra landets, länets eller regionens 
historia och karaktärsdrag.  

Byggnadsminnesförklaringen fungerar som ett långsiktigt skydd vid sidan av de 
bestämmelser som regleras av Plan- och bygglagen (2010:900, PBL).  

Särskilda föreskrifter finns framtagna för varje enskilt byggnadsminne. 
I föreskrifterna regleras bland annat att:  

• riva, flytta, bygga om eller bygga till
• ändra byggnadens planlösning
• ändra eller göra ingrepp i byggnadens stomme
• ändra eller göra ingrepp i byggnadens exteriör. T.ex. byta tak- och fasadmaterial,

dörrar eller fönster
• ändra byggnadens interiör eller fasta inredning
• ändra inom byggnadsminnets skyddsområde

Sökande 
 Tillstånd kan sökas av ägare eller förvaltare, av privatpersoner, bolag, kommuner, stiftelser 
eller andra organisationer. För byggnadsminnen som ägs av annan än sökanden krävs 
ägarens fullmakt för insatser som lämnar avtryck i miljön.  

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen  
För vidare information eller frågor om byggnadsminnesförklaring, kontakta: 

norrbotten@lansstyrelsen.se  
eller ring vår växel på telefonnummer 010-225 50 00 

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

Objekt 
Byggnadsminnets namn Kommun 

Fastighetsbeteckning 

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

Projektet planeras påbörjas den Projektet planeras avslutas den 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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Antikvarisk medverkan  
För tillstånd för ändring av byggnadsminne villkoras ofta att projektet ska följas av 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 

 
☐  Accepterat 
☐  Svar om accepterande väntas inkomma senast __________________.  
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Sökande 
Namn, ev. attest, c/o 

 
 Telefonnummer dagtid 

Adress  

 
 Postnummer och postort  

E-postadress 

 
  

☐  Privatperson 
 

  
Medsökande    
Namn, ev. attest, c/o 

 
 Telefonnummer dagtid 

Adress  

 
 Postnummer och postort  

E-postadress 

 
  

☐  Ombud  
Ombud för 

 
Organisationsnummer 

☐  Annan aktör  
Namn och typ av aktör 

 
Organisationsnummer 

 

Samråd, förankring och fullmakt   
Innebär genomförande av planerat projekt något intrång på annans egendom krävs samtycke från  
samtliga ägare.  

Sökanden ansvarar för att samråda med samtliga ägare.  

☐  Samråd hålls inte då sökanden(a) är enskild(a) ägare.  

☐  Samråd har hållits och fullmakt bifogas ansökan.  

☐  Samråd kommer att hållas den __________________. 

Sökanden ansvarar för att bifoga eventuell fullmakt om samtycke.  
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Hantering av tillståndsansökan påbörjas först när ansökan är komplett.  
 
Följande handlingar ska bifogats ansökan:  
 
☐  Antikvarisk förundersökning och/eller konsekvensanalys  

☐  Fotografier och/eller illustrationer som tydligt visar de(t) objekt som omfattas av projektet  

☐  Åtgärdsprogram eller beskrivning av planerade material och metoder  

☐  Ritningar och/eller illustrationer som tydligt beskriver planerad(e) åtgärd(er) 

☐  Eventuell fullmakt om samtycke och andra behörighetshandlingar  

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

Namnförtydligande Ort och datum  

 
Eventuell medsökande  

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 byggnadsminne.  

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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