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Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer,  
byggnadsvård 2 och 3 §§  

Anvisning till ansökan om bidrag till vård och förvaltning av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse   

Sista ansökningsdag är den 1 oktober året före projektets genomförande. 

Många byggnader har ett kulturhistoriskt värde. Det kan bestå i t ex att det finns 
ursprungliga byggnadsdetaljer bevarade, att huset har en hög ålder och är oförvanskat 
eller att en hel gårdsmiljö är bevarad. Ansvaret för att ett en byggnad sköts och 
underhålls på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet behålls, vilar enligt Plan- och 
bygglagen alltid på fastighetsägaren. 
Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas. Underhållet ska anpassas till 
byggnadens kulturhistoriska värde och särskilt värdefulla byggnader ska underhållas  
så att deras särskilda värden bevaras. Dessa bestämmelser gäller för alla hus, oavsett 
om ett bidrag kan lämnas eller inte. 
För dig som har en kulturhistoriskt värdefull byggnad, finns möjlighet att få bidrag till 
det som kallas kulturhistoriskt motiverade kostnader. Med detta menas kostnader som 
tillkommer för att använda material och metoder som är anpassade till byggnadens 
värde till skillnad från att använda dagens byggstandard.   

Prioritering och kulturhistoriska kostnader 
Den som söker stöd för restaureringsinsatser ska ange hur den iståndsatta 
miljön/byggnaden/anläggningen kommer att bli tillgänglig för fler än ägarna. 
Restaureringsarbetet ska kombineras med någon form av information på platsen, till 
exempel en skylt.  
En förutsättning för beviljande av bidrag för restaurering är att restaureringsobjektet 
eller miljön är så välbevarad att det kan restaureras på ett trovärdigt sätt.  

Vid Länsstyrelsen i Norrbottens län prioriteras bidrag till följande 
byggnader/anläggningar:  

• byggnadsminnen,
• byggnader som skyddats i detaljplan,
• byggnader/anläggningar som ingår i kulturreservat,
• byggnader/anläggningar som ingår i område av riksintresse för

kulturmiljövården,
• byggnader/anläggningar som ingår i annat område med höga kulturmiljövärden,
• byggnader/anläggningar som är utvärderade i kommunal inventering.

Länsstyrelsen prioriterar även projekt som lyfter fram ett barn- eller kvinnoperspektiv, 
eller speglar mindre kända företeelser och aspekter av kulturarvet.  

Kulturhistoriskt motiverade kostnader kan bestå av: 
• att använda traditionella material och metoder,
• att bibehålla och reparera byggnadens ursprungliga byggnadsdetaljer,
• att restaurera byggnader som inte längre används i det syfte de byggts, t.ex.

ladugårdar och härbren.
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För att bidrag ska kunna beviljas för del av restaurering krävs att resterande 
restaurering genomförs på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet bibehålls. 

Bidragsmedel 
Bidrag kan beviljas för högst 90 % av den kulturhistoriskt motiverade kostnaden för 
byggnadsminnen och byggnader inom kulturreservat eller områden av 
riksintressekaraktär.  
För andra byggnader med högt kulturhistoriskt värde beviljas högst 50 % av den 
kulturhistoriskt motiverade kostnaden.  

Andra avdrag och ersättningar  
Bidrag kan inte beviljas för åtgärder som erhållit annat statligt stöd, liksom 
försäkringsersättning eller skattereducering för renovering, ombyggnad eller 
tillbyggnad (ROT).  
För ytterligare frågor om avdrag och ersättningar, kontakta Skatteverket.  

Eget arbete 
Bidrag till privatperson eller enskild firma som innehar F-skattsedel, som utför arbete på 
egen fastighet lämnas endast i undantagsfall. Eget arbete som kan beviljas bidrag är 
t.ex. restaurering av överloppsbyggnad (byggnad som inte avses användas).
För eget arbete utbetalas ersättning med 200 kr per timme. Ersättningen är skattepliktig 
och det är bidragsmottagaren själv som ansvarar för att betala in skatt och sociala 
avgifter. Ersättningen utgår med högst 8 timmar per dag och övertidsersättning 
utbetalas inte.

Traktamente medges inte vid eget arbete.  
Bilersättning är skattefri. Ersättning för skoter, fyrhjuling eller båt är skattepliktig. 
Bidrag utgår inte för inköp av arbetskläder, maskinutrustning eller verktyg.  

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

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

norrbotten@lansstyrelsen.se  
eller ring vår växel på telefonnummer 010-225 50 00 
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Ansökan om bidrag till vård och förvaltning av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse   
Ifylld ansökningsblankett skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se  
Alternativt via post till Länsstyrelsen i Norrbotten 971 86 Luleå, märk kuvertet byggnadsvård (2010:1121). 

Projekt 
Objektets namn Fastighetsbeteckning 

Objektets adress 

Ort, by, socken eller dylikt Kommun 

☐ Området är utpekat för sina kulturvärden i översikts- eller fördjupad översiktsplan

☐ Området ingår i kommunalt bevarandeprogram ☐ Området ingår i riksintresseområde

☐ Projektet berör en fornlämning

fö
re

 

ef
te

r 

Markera den första rutan om påståendet stämmer före planerade åtgärder 
Markera den andra rutan om påståendet stämmer efter planerade åtgärder 

☐ ☐ Objektet används som permanentbostad

☐ ☐ Objektet används som

 före efter 

☐ ☐ Objektet är ett besöksmål med cirka
före efter 

besökare per år. 

☐ ☐ Objektet marknadsförs genom broschyrer, foldrar eller webbaserad information.

☐ ☐ Det finns informationsskyltar som beskriver objektets historia på platsen.

☐ ☐ Det finns vägskyltar (ex. trafikverkets) som utmärker objektet.

☐ ☐ Objektet visas för allmänheten genom ex. guidade turer.

☐ ☐ Objektet är tillgänglighetsanpassat för människor med funktionshinder.
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Kortfattad projektbeskrivning 
Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas är ett av 
målen för kulturmiljövården i Sverige. Länsstyrelsen i Norrbottens län kommer därför prioritera projekt 
som lyfter fram ett barn- eller kvinnoperspektiv, eller speglar mindre kända delar av kulturarvet. Beskriv 
det arbete du planerar men även hur ditt projekt kan bredda bilden av Norrbottens kulturarv.  

Projektet planeras påbörjas den Projektet planeras slutföras den 
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Sökande 
Namn, ev. attest, c/o Telefonnummer dagtid 

Adress Postnummer och ort 

Epostadress 

☐ Privatperson

☐ Ombud
Ombud för Organisationsnummer 

☐ Företag
Företagsnamn 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 och nyttjare.  

Sökanden ansvarar för att samråda med samtliga ägare och nyttjare. 

☐ Samråd hålls inte då sökanden är enskild ägare och nyttjare.

☐ Samråd har hållits.

☐ Samråd kommer att hållas den ____________________.

Sökanden ansvarar för att bifoga eventuell fullmakt om samtycke. 

Personnummer 
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Bidragsmottagarens avdragsrätt för moms och skattsedel  

☐  Bidragsmottagaren har avdragsrätt för momsen för de åtgärder ansökan avser.  

☐  Bidragsmottagaren innehar F-skattsedel.  
Bidragstagare som utan F-skattsedel kan inte få kontantersättning för eget arbete. 

☐  Bidragsmottagaren innehar A-skattsedel.  
Innehar bidragstagaren både A- och F-skattsedel ska skriftligt besked om vilken skattsedel  
som ska gälla bifogas ansökan.  

☐  Bidragsmottagaren avser erhålla skattereducering för arbete (ROT).  
Nyttjas skattereducering för arbete kan kulturmiljöbidrag endast ges för materialkostnader.  

Kostnadskalkyl  
Beloppen för de åtgärder ansökan avser ska inkludera moms såvida inte bidragsmottagaren har avdragsrätt 
för dessa.  

Kostnadsställe  Belopp 

 kr 

 kr 

 kr 

 kr 

 kr 

 kr 

 kr 

 kr 

 kr 

 kr 

 kr 

Totalkostnad för projekt  
 

kr 
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Finansiering 
Finansiär Belopp 

Eget belopp kr 

Sökt belopp från Länsstyrelsen kr 

Annan finansiär 

kr 

Annan finansiär 

kr 

Annan finansiär 

kr 

Observera att bidragsansökan inte beviljas för åtgärder som påbörjats före beviljat beslut från Länsstyrelsen. 
Hantering av bidragsansökan påbörjas först när ansökan är komplett.  

Följande handlingar ska bifogats ansökan: 
☐ Situationskarta med objekt/område markerat

☐ Fotografier som tydligt visar det objekt/område som omfattas i projektet.

☐ Projektplan eller arbetsbeskrivning

☐ Eventuell fullmakt om samtycke och andra behörighetshandlingar.

☐ Bidragsmottagarens skriftliga besked om val av skattsedel

☐ Eventuella offerter

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

Namnförtydligande Ort och datum 

Sista ansökningsdag är den 1 oktober året före projektets genomförande.  
Ifylld ansökningsblankett skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se  
Alternativt via post till Länsstyrelsen i Norrbotten 971 86 Luleå, märk kuvertet byggnadsvård (2010:1211) 
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