Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
I Värmland finns en mångfald av kulturmiljöer som ska bevaras, användas och utvecklas. Staten
avsätter varje år pengar för kulturmiljövård genom anslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård.
Hur pengarna får användas anges i förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla
kulturmiljöer. Länsstyrelsen får, i mån av medel, bevilja bidrag till exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•

Vård av byggnadsminnen, bebyggelse i kulturreservat och bebyggelse som är av
riksintresse för kulturmiljövården.
Vård av fornlämningar.
Vård och skötsel av värdefulla kulturpräglade landskap inom befintliga eller blivande
kulturreservat eller landskap som är av riksintresse för kulturmiljövården.
Vård av andra värdefulla kulturmiljöer som har särskild betydelse för förståelsen av
historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
Insatser för att tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer för allmänheten och för att
förmedla kunskap om dessa.
Framtagande av kunskapsunderlag.
Arkeologisk undersökning som Länsstyrelsen beslutat om och som är ett mindre
arbetsföretag.

Prioriteringar
Det årliga anslaget till kulturmiljövården är begränsat och Länsstyrelsen prioriterar mellan inkomna
ansökningar.
I första hand prioriteras lagskyddade objekt som fornlämningar, byggnadsminnen och kulturreservat,
och värdefulla områden av riks‐ och regionalt intresse för kulturmiljövården.
I mån av medel prioriterar Länsstyrelsen Värmland också länets regionala kulturprofilområden:
skogens kulturarv, det skogsfinska kulturarvet, Vänerskärgården och modernismens kulturarv.
Av bidragsförordningen framgår också att vid Länsstyrelsen ska beakta om kulturmiljön och dess
kulturhistoriska värden är, eller avses bli, tillgängliga för allmänheten och fastighetsägarens egen
insats och möjlighet att långsiktigt upprätthålla en ändamålsenlig förvaltning av de kulturhistoriska
värdena.
Länsstyrelsen bör även verka för att stödja projekt där kulturmiljövårdens bidragsmedel används
tillsammans med andra ekonomiska medel, från exempelvis näringslivet, ideella föreningar,
landsbygdsprogrammet, kommuner, arbetsförmedlingen och andra centrala myndigheter.

Hur gör man en ansökan och vad ska den innehålla?
Ansökan görs på särskild blankett, som finns på Länsstyrelsens hemsida. Där finns också anvisningar
om hur blanketten ska fyllas i. Till blanketten ska bifogas:
•

Arbets‐ eller åtgärdsbeskrivning

•
•

Offert eller annan specificerad kostnadsberäkning
Vid behov fotografier, kartor och ritningar

Om du vill ansöka om delutbetalningar, ifall du beviljas bidrag, ska detta anges i ansökan.
Du kan som regel inte göra rotavdrag för åtgärder som samtidigt beviljats bidrag via 7:2‐anslaget. För
mer information om reglerna kring rotavdraget, kontakta Skatteverket.

När ska ansökan lämnas in och när fattas besluten?
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet fattar huvuddelen av besluten under våren. För att ha störst chans
att beviljas stöd bör därför ansökan vara Länsstyrelsen tillhanda under januari. Det går att lämna in
ansökan senare under året, men eftersom en stor del av årets anslag då redan har fördelats, kan
möjligheterna att få bidrag minska.
När årets ansökningar kommit in, påbörjar Länsstyrelsen arbetet med att granska, begära in
eventuella kompletteringar, jämföra och prioritera mellan dem. Det kan därför dröja en tid, innan
besluten kan fattas. Av Länsstyrelsens beslut framgår om bidrag beviljas eller inte.
Om du beviljas bidrag anges också hur stor andel av kostnaden som bidraget täcker, hur arbetet ska
genomföras, vilka övriga villkor som gäller för bidraget och när projektet ska vara slutfört och
redovisat.
Bidrag kan inte beviljas retroaktivt, för åtgärder som redan genomförts.

Rekvisition
Rekvisition görs på särskild blankett, som finns på Länsstyrelsens webbplats. Där finns också
anvisningar om hur blanketten ska fyllas i. Upparbetade kostnader ska styrkas med underlag, som:



Kopior på fakturor och kvitton
Andra eventuella underlag, som tidrapporter, körjournaler etc.

Enligt bidragsförordningen får bidraget utbetalas sedan de åtgärder och kostnader som bidraget
avser slutligen har godkänts av den beslutande myndigheten. Huvudregeln är att utbetalning av
bidragsmedel ska ske i efterskott, vilket innebär att arbetet ska vara färdigställt innan utbetalning
görs.

Om att söka bidrag till vård av byggnader
Vill du söka bidrag till vård av byggnader finns några särskilda saker att tänka på:
Bidrag lämnas i första hand till akuta åtgärder på byggnadsminnen, bebyggelse i kulturreservat och
bebyggelse som är av riksintresse för kulturmiljövården. Om medlen räcker, kan bidrag även lämnas
till vård av andra värdefulla kulturmiljöer.
Länsstyrelsen beviljar inte bidrag till sedvanligt fastighetsunderhåll, bara till kulturhistoriskt
motiverade kostnader. Exempel på sådana kostnader kan vara arbeten där speciella material eller
metoder som innebär merkostnader ska användas, för att bibehålla de kulturhistoriska värdena.
Kulturhistoriskt motiverade kostnader kan också röra s.k. överloppsbyggnader som inte längre är i
bruk, överstora ytor eller byggnadsdelar som saknar funktion. Om du är osäker på om ditt projekt

räknas som sedvanligt fastighetsunderhåll eller kulturhistoriskt motiverade kostnader kan du
kontakta Länsstyrelsen.
Om bidragsansökan rör ett byggnadsminne eller kulturreservat, kan arbetena också kräva tillstånd.
Om du är osäker på om ditt projekt kräver tillstånd kan du kontakta Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ställer som krav att hantverkare och konsulter som ska utföra åtgärderna har
dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten. Ofta kan specialiserade timmermän, murare,
fönsterhantverkare, skiffertaksläggare etc. behöva anlitas.
Länsstyrelsen ställer i de flesta fall också krav på att en antikvarisk expert, godkänd av Länsstyrelsen,
ska följa arbetet, lämna anvisningar, dokumentera och godkänna projektet. Du som sökande anlitar
den antikvariska experten, men du kan räkna med kostnaden för antikvarisk medverkan i din
bidragsansökan.

Om att söka bidrag till vård av fornlämningar och landskap
Vill du söka bidrag till vård av fornlämningar och landskap finns några särskilda saker att tänka på:
Länsstyrelsen beviljar inte bidrag till omkostnader för att ta motorsågskörkort eller annan utbildning
som krävs för att kunna genomföra arbetet.
Bidrag kan i undantagsfall beviljas till inköp av skyddskläder och annan utrustning, om detta har
angivits i ansökan.
Bidrag till eget arbete beviljas inte till privatperson utan F‐skattsedel. I vissa fall kan bidrag beviljas till
förening, om det planerade arbetet ingår i förningens ordinarie verksamhet. Värdet av det egna
arbetet kan beräknas med utgångspunkt i samma norm som gäller för ideellt arbete i projekt som
finansieras genom EU:s strukturfonder, för närvarande 220 kr/tim.
Bidrag kan bara lämnas om åtgärderna innebär extra kostnader för de material eller metoder som
krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en minnessten
eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Om att söka bidrag till ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer
Vill du söka bidrag till ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer finns några
särskilda saker att tänka på:
Länsstyrelsen får ge bidrag till åtgärder som förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla
att uppleva en värdefull kulturmiljö. Bidrag får också lämnas till projekt som syftar till att sprida
kunskap om historiska händelser eller förlopp, som en byggnad eller en miljö berättar om. Exempel
på åtgärder som kan få bidrag är:




tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
framtagande av kunskapsunderlag
informationsskyltar

Ansökan bör utformas i enlighet med Riksantikvarieämbetets handbok om tillgängliga natur‐ och
kulturområden.

Om att söka bidrag till kommunala kulturmiljöprogram
Vill du söka bidrag till framtagande av kommunala kulturmiljöprogram finns några särskilda saker att
tänka på. Chansen att ansökan ska kunna prioriteras ökar om följande kriterier uppfylls:







Kommunen avser att i kulturmiljöprogrammet ta ett helhetsgrepp om kommunens
kulturmiljöer; landskap, bebyggelse och forn‐ och kulturlämningar.
Kommunen avser att i kulturmiljöprogrammet inte enbart beskriva de värden som finns i de
inventerade områdena, utan även hur kommunen avser att arbeta för att dessa värden ska
bevaras, används och utvecklas. Programmet innehåller delar med tydlig strategisk inriktning
och beskriver kommunens idéer och målsättning med arbetet, exempelvis vad gäller
samhällsplanering, landsbygdsutveckling och riskhantering.
I ansökan beskrivs hur kulturmiljöprogrammet ska förankras politiskt, under pågående arbete
och när programmet färdigställts.
I ansökan beskrivs hur kulturmiljöprogrammet ska användas i kommunens fortsatta arbete,
exempelvis vid bygglovshandläggning och planarbete.
I ansökan beskrivs hur kulturmiljöprogrammet ska spridas.

Om att söka bidrag till arkeologisk undersökning
Ska du söka bidrag till arkeologisk undersökning finns några särskilda saker att tänka på.
Länsstyrelsen får lämna bidrag till arkeologisk undersökning som myndigheten själv beslutat om och
som är ett mindre arbetsföretag. Bidrag får lämnas om det utifrån omständigheterna bedöms skäligt
att företagaren eller fastighetsägaren avlastas kostanden för arkeologiska åtgärder.

Länsstyrelsen får inte lämna bidrag till arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag till ett
statligt eller kommunalt organ.
Bidrag får också lämnas till undersökning i samband med tvingande omständigheter, som
föreläggande från kommunen eller annan myndighet.

Mer information
Mer information och blanketter finns på Länsstyrelsens webbplats,
https://www.lansstyrelsen.se/varmland
Hur bidraget får användas anges i förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla
kulturmiljöer som finns på Riksdagens webbplats, https://www.riksdagen.se/
Riksantikvarieämbetets handbok om tillgängliga natur‐ och kulturområden,
http://www.naturvardsverket.se/Om‐Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978‐91‐620‐6562‐
1/

