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Länsstyrelsen Västerbotten

Beslut om Länsstyrelsens kriterier för bebyggelsesantikvarisk
medverkan
Beslut
Länsstyrelsen beslutar härmed att nedanstående kriterier tills vidare
ska gälla för personer som anlitas för extern antikvarisk medverkan i
ärenden inom Länsstyrelsens ärendegrupper 432, 433 och 434.
I Länsstyrelsens tillståndsbeslut om ändring av byggnadsminnen
(ärendegrupp 432) och kyrkliga minnen (ärendegrupp 433) som skyddas
genom kulturmiljölagen samt i beslut om bidrag till förvaltning av
värdefulla kulturmiljöer (ärendegrupp 434) ställer Länsstyrelsen vanligen
villkor om att ändrings- och renoveringsarbeten ska utföras med antikvarisk
medverkan från en av Länsstyrelsen godkänd person vad gäller kompetens
och erfarenhet för uppgifterna.
Bakgrunden är att Länsstyrelserna enligt 16§ Förordning om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (SFS 2010:1121) och
kulturmiljölagen (KML) 3 kap 14§, 4 kap, 3, 9 och 13§§, har rätt att ställa
villkor bland annat om antikvarisk medverkan i tillstånds- och
bidragsärenden.
För att berörda parter ska kunna upphandla sådana tjänster prövar
Länsstyrelsen i förväg dem som anmäler intresse för att svara för sådan
medverkan. Godkännandet är personligt.
Länsstyrelsens kriterier utgår från Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2006:6) om certifiering av sakkunniga kontrollanter av kulturvärden vid
ändring av byggnadsverk samt från Riksantikvarieämbetets vägledning för
antikvarisk medverkan (2009).

Kriterier
För Länsstyrelsens godkännande för antikvarisk medverkan krävs vana vid
uppdrag som styrs genom Länsstyrelsens beslut enligt kulturmiljölagen och
förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Andra
uppdrag såsom allmänna bebyggelsehistoriska/antikvariska utredningar eller
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program, inventeringsuppdrag, kommunala eller privata uppdrag är inte
kvalifikationsgrundande i detta sammanhang.
För att utföra projekteringar eller utarbeta förfrågningsunderlag och
åtgärdsprogram för byggnadsminnen, kyrkomiljöer eller i samband med
byggnadsvårdsärenden krävs inget godkännande från Länsstyrelsen.
 Följande kompetenskrav gäller:
A. Certifiering enligt Boverkets kriterier
B. Relevant utbildning motsvarande Boverkets kriterier
 Följande erfarenhet krävs:
1. att ha bedrivit byggnadsantikvarisk verksamhet som
huvudsysselsättning under de senaste åren
2. att ha arbetat som antikvarisk expert med ansvar för ett flertal
uppdrag av normal eller större omfattning och av varierande
karaktär. Uppdragen ska vara styrda genom länsstyrelsebeslut enligt
KML eller bidragsförordningen och innefatta antikvarisk medverkan
under arbetenas utförande, upprättande av slutbesiktningsprotokoll
och antikvariska rapporter. Saknas sådan erfarenhet, krävs för
godkännande att ha arbetat med flertalet sådana
bebyggelseantikvariska uppdrag under dokumenterad ledning av en
av Länsstyrelsen godkänd expert
3. att ha god kunskap om Kulturmiljölagen och insikt i annan
lagstiftning som rör den byggda miljön, Boverkets byggregler samt
Länsstyrelsens roll och rutiner
4. för uppdrag som rör kyrkomiljöer som skyddas genom KML ska
ovanstående kriterier vara uppfyllda specifikt för kyrkliga ärenden
och innefatta erfarenhet av varierande sådana uppdrag, såväl
invändiga- som utvändiga samt exempelvis fast inredning,
begravningsplatser, inventarier m.m.
Referenser för kriteriernas uppfyllelse ska kunna uppvisas.

Övrigt
På vilket sätt antikvarisk medverkan utförs ligger också till grund för
Länsstyrelsens godkännande. Antikvarisk medverkan förutsätter
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regelbunden och god kontakt med uppdragsgivaren, sakkunnig hantering
under hela processen, hög kvalitet på slutbesiktningsprotokoll och
antikvariska rapporter samt leveranser i tid. Undantag från ovanstående
kriterier kan i vissa fall medges, exempelvis då föräldraledighet har påverkat
sysselsättningsgraden.

Motivering
Det är väsentligt att antikvarisk medverkan utförs av personer med god
sakkunskap och gedigen erfarenhet för att säkerställa att goda resultat
uppnås i hanteringen av lagskyddade bebyggelsemiljöer och objekt som
erhåller statliga bidrag.
Detta beslut är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför
inte någon namnunderskrift.

Bo Sundin
Länsantikvarie
Helena Wikberg
Antikvarie

