
Vård av kultur historiskt 
värdefull bebyggelse  
i Östergötland

Vägledning 
vid ansökan 
om bidrag



Det byggda kulturarvet
Gårdar, stadsbebyggelse, slott och herrgårdar, bruks- 
och industrimiljöer, folkrörelsebyggnader, torp och 
skärgårdsbebyggelse från äldre tid - vårt byggda 
kulturarv är rikt. Det ska vi vårda och bevara för 
framtiden. Byggnader kräver ständigt underhåll och 
emellanåt större restaureringar. 

Med hjälp av statligt bidrag från Länsstyrelsen ökar 
möjligheten till att lämpliga metoder och material 
anpassade till byggnadens ålder och karaktär kan 
användas vid restaureringar.

Den omgivande miljön är 
viktig för att byggnaderna  
ska komma till sin rätt. 
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Vem kan söka byggnads  vårdsbidrag?
Ägare och förvaltare i form av enskilda personer, föreningar, stiftelser, företag 
och kommuner kan söka bidrag för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. Bidraget får inte lämnas till statlig myndighet i egenskap av 
fastighetsägare eller för restaurering av kyrkor som förvaltas av Svenska kyrkan.

Omsorg om detaljer, till exempel snickarglädje, bidrar 
till att byggnadens specifika uttryck bevaras.

Mer info på  
vår hemsida 
lansstyrelsen.se



Vad kan du ansöka  
om bidrag för?
Bidraget kan finansiera delar av de mer kostnader 
som kan uppstå när anpassade metoder och 
material ska användas vid restaurering av historiska 
byggnader. 

Ekonomiskt stöd kan i specifika fall också ges för 
att anlita en antikvarisk expert eller annan konsult 
med nödvändig kompetens för att utarbeta ett mer 
omfattande åtgärdsprogram, skadeinventering eller 
projektering som beskriver hur en restaurering ska 
göras.

En antikvarisk expert kan bland annat hjälpa  
till med att hitta rätt färger, kulörer och nyanser.

Restaurering med traditionella 
metoder bidrar till att sprida kunskap.
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Många olika byggnader 
kan komma ifråga för 
byggnadsvårdsbidrag
Bidrag kan ges till att bevara byggnader som bland 
annat representerar en viss historisk tid eller arkitek-
tonisk stil, har lokal, regional eller nationell betydelse, 
representerar en viss funktion eller är av en typ som 
inte längre har någon funktion. Byggnaderna ska 
vara viktiga att bevara för att vi ska förstå livsvillkor 
och sammanhang som gällde förr eller att det finns 
detaljer som ger byggnaden en unik karaktär och 
högt konstnärligt värde.

Bidraget ges framför allt som ett stöd till att förhin-
dra att kulturhistoriskt värdefulla byggnader förfaller 
och förloras för framtiden. Yttertak, fasad, fönster, 
dörrar, sockel och grund måste vara stabila och täta 
för att byggnader ska bevaras, därför prioriterar vi 
bidrag till liknande åtgärder. I vissa fall kan bidrag 
ges för restaurering inne i byggnader.

Bidrag ges normalt inte till rekonstruktioner eller 
byte av fungerande material.

Göta kanal, ett imponerande byggnadsverk 
som fortfarande används efter drygt 200 år.

Byggnadens 
juridiska skydd
Vid prioritering vid fördelning av bidrag beaktas 
byggnadernas juridiska skydd. I olika lagar finns stöd 
för bevarande. 

Det starkaste skyddet har byggnader och det närmaste 
området runtomkring som med stöd av 3 kapitlet 
kulturmiljölagen är förklarade som byggnadsminnen. 
Det finns omkring 140 byggnadsminnen i Öster-
götland. Du hittar dem i Riksantikvarieämbetets 
bebyggelse register på internet.

Byggnader och den omgivande miljön kan också 
ingå i ett område som är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. 
Förändringar i riksintresset får inte medföra påtaglig 
skada. 

Bestämmelser för bevarande kan också finnas i kom-
munens detaljplaner. Byggnader kan dessutom vara 
utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i kommunala 
eller regionala kulturmiljöprogram, översiktsplaner, 
områdesinventeringar eller andra sammanställningar.  

Många av modernismens byggnader 
är också viktiga att bevara. 

Byggnadsvård 
spar på minnen 
och resurser.



Ansökningsformulär 
och sista ansökningsdag
Bidraget söks hos Länsstyrelsen Östergötland och 
handläggs vid Enheten för kulturmiljö. Ansöknings-
formulär och information finns på Länsstyrelsen 
Östergötlands hemsida. Adressen finns på sista sidan 
i den här broschyren.

Du kan lämna ansökan när som helst under året 
men senast på den sista ansökningsdagen i början av 
december. Datumet framgår på hemsidan. Ansökan 
prövas alltid för eventuellt bidrag året därpå. 

EN KOMPLETT ANSÖKAN
Utöver det ifyllda ansökningsformuläret ska du 
lämna även de här handlingarna för att ansökan  
ska vara komplett:

• Ett antikvariskt åtgärdsprogram för det aktuella arbetet, 
utarbetat av byggnadsantikvarie eller restaurerings
arkitekt. Byggnadsantikvarier arbetar på fristående före
tag och på Östergötlands museum. Åtgärdsprogrammet 
ska vara färdigt innan du tar in offerter för byggnads
arbeten.

• Minst två offerter per aktuell åtgärd från entreprenörer  
eller hantverkare som utgår från det antikvariska 
åtgärdsprogrammet. Det är viktigt att de firmor du tar 
in offerter från har kunskap och erfarenhet av metoder 
och material som beskrivs i det antikvariska åtgärdspro
grammet. Kontrollera företagens referenser, att de har 
Askattsedel och att företagsförsäkring finns.

• Offert från byggnadsantikvarie eller restaureringsarki
tekt för antikvarisk medverkan under byggnadsarbetet.

• Om du är ombud för till exempel en förening eller ett 
företag behövs en fullmakt från ägaren för att lämna an
sökan och vara kontaktperson gentemot Länsstyrelsen.

Östergötland är rikt på kultur
historiskt värdefulla byggnader  
och miljöer av olika slag.
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Glöm inte att 
lämna in din 
ansökan i tid.
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Urval i december – mars,  
beslut under våren
Normalt kommer det in fler ansökningar än det finns 
medel att ge bidrag till. Efter att sista ansökningsdag 
har passerat arbetar Länsstyrelsen därför med att 
prioritera bland ansökningar och beräkna förslag till 
bidragsbelopp till de prioriterade ansökningarna. Om 
den sökande ser att restaureringen kan genomföras 
med hjälp av det bidragsbelopp som erbjuds skrivs 
ett beslut om bidrag. 

Bidragspengarna är begränsade och räcker inte till 
alla ansökningar. Till de projekt som prioriteras ges 
bidrag oftast till mellan 40 – 70 % av antikvariska 
överkostnader – ibland mer, ibland mindre. 

Bidrag ges inte till redan genomförda åtgärder. Det 
innebär att åtgärderna som bidrag ges till inte får 
påbörjas förrän bidragsbeslutet är färdigt. 

REKVISITION AV BIDRAGET EFTER  
ATT RESTAURERINGEN ÄR KLAR
Bidraget betalas ut efter att arbetet är avslutat och 
godkänt av Länsstyrelsen. Det är oftast på hösten. 
I bidragsbeslutet framgår vilket överenskommet 
datum som bidragsmottagaren senast ska lämna in 
en begäran om utbetalning till Länsstyrelsen (rekvi-
sition) med redovisning av kostnader kopplade till 
de åtgärder som bidraget ges till. Medverkande 
antikvarie sammanställer och lämnar en dokumenta-
tionsrapport som i text och bild återger vad som har 
utförts och att det har utförts enligt ansökan. Utbetal-
ning kan ske när arbetet är godkänt av Länsstyrelsen 
och sker då inom kort efter att rekvireringen kommit 
till Länsstyrelsen. Delutbetalningar kan rekvireras 
då delmoment av arbeten utförts och godkänts av 
Länsstyrelsen.

BIDRAGET KAN FÖRDELAS PÅ TVÅ ÅR
Om restaureringen är omfattande kan det vara 
aktuellt med ett så kallat bemyndigandebeslut. Det 
innebär att bidrag och åtgärder delas upp mellan två 
år. Utbetalning av bidrag sker årsvis efter att åtgär-
derna har godkänts av Länsstyrelsen.

Vid en restaurering är det viktigt att 
anpassade metoder, material och 
kulörer används för att byggnadens 
rätta karaktär ska komma fram.

Bidrag betalas 
ut efter avslutat 
arbete.



Information på hemsidan
Information om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer finns också på 
Länsstyrelsen Östergötlands hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/
samhalle/kulturmiljo/bidrag-till-kulturhistoriska-miljoer

Viss information gäller specifikt för Östergötland – se efter den markeringen.  
Här finns också nödvändiga formulär och anvisningar.

Bidraget utgår från förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer. I förordningen anges hur bidragspengarna ska användas.

Om du vill få en ansökningsblankett skickad till dig kontaktar du Länsstyrelsens 
växel, tfn 010–223 50 00, och begär att få bli kopplad till handläggare  
av byggnadsvårdsbidrag på Länsstyrelsen Östergötland.

Välkommen 
med din 
ansökan!


