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Inbjudan till prövning av uppdragstagare inom antikvarisk medverkan 

2020, Norrbottens län. 

Bakgrund  

Länsstyrelserna har i enlighet med § 16 bidragsförordningen och Kulturmiljölagens  3 

kap. 14§, samt 4 kap. 3, 9 & 13§§, rätt att ställa villkor om bl. a. antikvarisk medverkan 

och  dokumentation och, i bidrags- och tillståndsärenden. En del i detta är att godkänna 

dem som önskar ta uppdrag som antikvariska experter, vad gäller kompetens och 

relevant erfarenhet för uppgiften.  

För att förenkla för berörda parter när de behöver upphandla tjänsten ”antikvarisk 

medverkan”, sker Länsstyrelsens prövning i förväg.  

Prövningen sker i enlighet med Riksantikvarieämbetets Vägledning för antikvarisk 

medverkan och avser endast kompetens och erfarenhet. Godkännandet är personligt. 

Prövning kan ske löpande under året. 

Ni ges härmed möjlighet att lämna uppgifter om kompetens och erfarenhet för  uppdrag 

inom antikvarisk medverkan 2020.  

Omfattning 

Länsstyrelsen i Norrbotten beviljar årligen bidrag till 20-30  projekt för vård och 

underhåll av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Som villkor för bidragen ställs krav 

på att arbetet ska följas av antikvarisk expertis som kan stötta och vägleda byggherren 

samt bevaka att arbetet görs på ett antikvariskt godtagbart sätt, s.k. antikvarisk 

medverkan. Tjänsten finansieras av bidragsmedel, men upphandlas av respektive 

bidragsmottagare.  

Länsstyrelsen hanterar även tillståndsärenden som gäller förändring av  

byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen Årligen leder ett trettiotal ärenden till 

villkorade tillståndsbeslut där det ställs krav på antikvarisk medverkan. 

Underlag för godkännande 

Redovisningens innehåll 

• Uppgift om vilket/vilka verksamhetsområden resp. person önskar bli prövad

inom.

• Redovisning av kompetensprofil med referensförteckning för resp. person

• Miljöpolicy.  Då Länsstyrelsen är länets miljöövervakande myndighet vill vi att

ni redogör för er miljöpolicy/miljökoncept.

• Handling som visar att företaget/organisationen har gällande ansvarsförsäkring

och vilka belopp denna täcker.

• Den som prövats och godkänts för uppdrag inom antikvarisk medverkan 2019

eller tidigare, behöver endast  komplettera med ändringar/tillkommande
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uppgifter som rör tiden därefter, samt ifylld blankett SKV 4820 från 

Skatteverket.  

• Företaget ska vara registrerat i bolagsverket.   

 

Verksamhetsområden 

I ansökan ska framgå vilken eller vilka av följande tjänster man vill prövas för; 

• 1. antikvarisk medverkan, i ärenden relaterade till kulturmiljöstödet 

• 2. antikvarisk medverkan i ärenden relaterade till kulturmiljöstödet endast inom 

geografiskt eller kulturmässigt (t. ex det samiska kulturområdet) avgränsat 

område, såsom ……………………………………………………………… 

• 3. antikvarisk medverkan enligt Kulturmiljölagen 4 kap, i tillståndsärenden som 

gäller  kyrkliga kulturmiljöer 

• 4. antikvarisk medverkan enligt Kulturmiljölagen 3 kap, i tillståndsärenden som 

gäller  byggnadsminnen. 

 

Kompetensprofil  

Som uppdragstagare inom ”antikvarisk medverkan” ska man självständigt kunna tolka, 

analysera och värdera kulturhistoriska värden i en byggnad/anläggning eller miljö. Men 

också  redogöra för hur identifierade värden  påverkas vid olika ändringar och tillägg. 

Erfarenhet av uppdrag inom antikvarisk medverkan är ett krav. Sådan erfarenhet kan ha 

uppnåtts genom egna uppdrag eller som medverkande under sakkunnig ledning.  

 

Som antikvariskt medverkande ska man även vara väl förtrogen med den rollfördelning 

och de förutsättningar som gäller enligt kulturmiljölagen och bidragsförordningen.  
 

För att godkännas för de aktuella uppdragen krävs någon av följande kompetenser;  

 

1. Byggnads- eller bebyggelseantikvarie med examen om minst 180 högskolepoäng 

(hp) varav 90 hp  med byggnadsantikvarisk inriktning och dokumenterad erfarenhet 

av tjänsten Antikvarisk medverkan. 

2. Arkitekt/byggnadsingenjör med påbyggnad inom restaureringskonst/ byggnads-

antikvarisk inriktning och dokumenterad erfarenhet av tjänsten Antikvarisk 

medverkan. 

3. Antikvarie med specialkunskap inom ett specialområde/särskilt kulturområde och 

omfattande, dokumenterad, relevant erfarenhet av uppdrag som antikvarisk 

medverkande inom detta särskilda kulturområde  

4. Byggnads- eller bebyggelseantikvarie, eller arkitekt/byggnadsingenjör, certifierad 

enligt Boverkets föreskrift (BFS 2006:6) för kulturvärden (behörighet K för uppdrag i 

enlighet med kulturmiljölagen 3 & 4 kapitel, behörighet N för ärenden i enlighet med 

bidragsförordningen.   
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Erfarenhet enligt.1-& .2 ovan ska styrkas genom; 

a) Sammanlagt fem aktuella uppdragsreferenser för resp. tjänst (beskrivna i avsnittet 

Beskrivning tjänst) som omfattas av prövningen. Uppdragen ska vara självständigt 

utförda av den aktuella personen, mellan 2015 och 2019. För varje referensuppdrag  

ska miljö/objekt och typ av uppdrag, samt uppdragsgivarens namn och telefon-

nummer redovisas. 

Alternativt; 

b) Sammanlagt åtta aktuella referenser från uppdrag utförda under dokumenterat 

sakkunnig ledning, mellan 2015 och 2019. För varje referensuppdrag ska 

miljö/objekt och typ av uppdrag, samt uppdragsgivarens namn och telefonnummer 

redovisas.  

 

Erfarenhet enligt .3 och 4 ovan ska styrkas genom;  

Sammanlagt fem referenser från självständigt utförda uppdrag mellan 2015 och 2019 

Till prövningsunderlaget ska lämnas en redogörelse för varje referensuppdrag, där 

miljö/objekt och typ av uppdrag samt uppdragsgivarens namn och telefonnummer 

framgår.  

 

All åberopad kompetens ska vid förfrågan kunna styrkas med intyg. För samtliga 

alternativ gäller att Länsstyrelsen kan komma att följa upp ett urval av referenserna 

genom kontakt med uppdragsgivarna. 

 

Punkterna ovan ska redovisas. Det är naturligtvis fritt att ta upp ytterligare relevant 

information om aktuell personal eller firma/organisation, om ni så önskar. 

 

Eventuella frågor kring prövningen besvaras av undertecknad.  

 

 

Jeanette Aro 

Antikvarie 

jeanette.aro@lansstyrelsen.se 

010-22 55 234 

 

 

. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Även om upphandlingen görs av den som är byggherre i de olika projekten, finns 

möjlighet för den som så önskar att själv söka efter aktuella projekt i vårt diarium via 

Länsstyrelsernas diariums hemsida;  

https://diarium.lansstyrelsen.se 

när du kommer till rutan för diariesökning, gör du följande val;  

• välj Länsstyrelsen I Norrbottens län,  

• under ”Rubrik” skriv i ett lämpligt sökord, för bidragsärenden ”bidrag”, för 

kyrkoärenden; ”kyrka”, ”kyrklig” eller ”kyrkomiljö”  

• fyll ev. i önskad Sökperiod 

• Sök! 

Du får då upp en lista på ärenden med diarienummer och ärenderubrik, handlingar kan 

du sedan beställa genom Länsstyrelsen.  

 

 


