
ANSÖKAN om tillstånd till ändring av kyrkobyggnader, 
begravningsplatser och kyrkliga inventarier, enligt 
kulturmiljölagen 

Skriv ut och skicka till 
Länsstyrelsen Västerbotten 
Kulturmiljö 
901 86  UMEÅ 

Objekt 
Kyrkans/begravningsplatsens namn Pastorat 

Församling Socken Kommun 

Sökande 
Pastoratets/församlingens namn 

Kontaktperson för detta ärende 

Postutdelningsadress Postnummer Postort 

Telefon Annat telefonnr /Mobilnr E-post

Planerade åtgärder: Beskriv och motivera 
 Åtgärden finns med i vård- o underhållsplanen 

Bilagor som bifogas ansökan 
 Ritningar  Åtgärdsprogram  Kopia på beslut i kyrkorådet Åtgärderna beräknas påbörjas 

 Foto  Konserveringsprogram  Antikvariskt yttrande 
(år-månad-dag) 

 Övrigt 

Antikvarisk medverkan 
Vid behov av antikvarisk medverkan under genomförandet kommer vi att anlita denna antikvariska expert (namn + företag) 

 Övriga upplysningar 

 Underskrift 
 Att de uppgifter som lämnats i ansökan är riktiga och fullständiga intygas
Ort och datum 

 Namnteckning och namnförtydligande 

http://www.ac.lst.se/


  

 

 
ANSÖKAN om tillstånd till ändring av kyrkobyggnader, 
begravningsplatser och kyrkliga inventarier, enligt 
kulturmiljölagen 

 
 

Kulturmiljölagen 
Enligt kulturmiljölagen ska alla Svenska kyrkans kyrkobyggnader och kyrkotomter liksom alla 
begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar. Sådan 
byggnad eller anläggning som tillkommit före år 1940 får inte ändras på något väsentligt sätt 
utan tillstånd av Länsstyrelsen. Tillståndsplikten gäller också vissa yngre, särskilt utvalda 
byggnader och anläggningar. Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska förvaras och 
vårdas väl. I varje församling ska finnas en förteckning över dessa inventarier. 
 
 
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 
- ändra färgsättning eller ytskikt 
- göra andra ingrepp i eller ändringar av exteriör, interiör eller fast inredning 
- renovera eller installera ny orgel 
- även underhållsarbeten kan kräva tillstånd 
För att bedöma om en underhållsåtgärd är tillståndspliktig, och hur åtgärderna lämpligast kan 
utföras, krävs ofta antikvarisk medverkan. Församlingen bör alltid i god tid kontakta 
Länsstyrelsen för att samråda om det krävs tillstånd för planerade underhållsarbeten eller 
brådskande reparationsåtgärder på en kyrka. 
 
 
På begravningsplatsen krävs tillstånd för att: 
- utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen 
- uppföra någon ny byggnad eller fast anordning 
- riva eller väsentligt ändra befintlig byggnad eller fast anordning, oavsett när denna är uppförd 
- Ändra medvetet gestaltad vegetation 
 
 
För kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde krävs tillstånd för: 
- avyttring eller flyttning från den plats där de sedan gammalt hör hemma 
- avförande från förteckningen över kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde 
- ändring eller reparation/konservering. Ibland krävs även tillstånd till rengöring. 
 
 
 
Vid tveksamhet om en åtgärd är tillståndspliktig, rådfråga alltid Länsstyrelsen 
eller en antikvarisk expert som är godkänd för kyrkoärenden av Länsstyrelsen. En 
lista över godkända antikvariska experter finns på Länsstyrelsens webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 
 
Kontakta gärna Länsstyrelsen innan ansökan skickas in, för att stämma av att 
ansökan är komplett med det underlag som behövs för en tillståndsprövning. 

http://www.ac.lst.se/
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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