Ansökan om tillstånd för ändring
av kyrkliga kulturminnen
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Skicka blanketten till:

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut och
texta tydligt. Underteckna, skanna in och skicka
den till stockholm@lansstyrelsen.se eller till
postadressen till höger.
Ansökan enligt 4 kap. kulturmiljölagen.
Mer information finns i slutet av blanketten.

Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för investeringsstöd och kulturmiljö
Box 22067, 104 22 Stockholm

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Sökande
Fastighetsägare

Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata eller box)

Postnummer

Ortnamn

Kontaktperson

Telefon (även riktnummer/prefix)

E-postadress

Socken

Kommun

Ansökan avser
Kyrkans/begravningsplatsens namn

Planerade åtgärder
Kort beskrivning av vad ni önskar göra

Antikvarisk expert (person, institution, företag)

Kontaktuppgifter antikvarisk expert (telefonnummer och e-postadress)

Bifogade handlingar (* = Obligatorisk)
Beskrivning av objektet; nuvarande skick samt karta/ritning eller bilder.*
Motivering till åtgärden*
Beskrivning av åtgärden med redogörelse för arbetssätt, material och metoder*
Antikvarisk konsekvensbeskrivning; beskrivning av hur åtgärden påverkar byggnadens, föremålets eller anläggningens kulturhistoriska
värden. Beskrivningen ska utföras av en person med antikvarisk kompetens.*
Protokoll med beslut från kyrkoråd eller motsvarande*
Beskrivning av ingrepp i mark – ange djup och bredd samt markera på en karta, eftersom ingreppet kan beröra fornlämning
Kyrkoantikvarisk ersättning kommer att sökas från stiftet

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Länsstyrelsen Stockholm 2020-08-27

Information
När behövs tillstånd?

Ansökan

Alla åtgärder som påverkar de kulturhistoriska värdena i
skyddade kyrkomiljöer är tillståndspliktiga. Enklare
underhåll kräver normalt inte tillstånd. Är ni tveksamma
ska ni kontakta Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som
bedömer vilka åtgärder som är tillståndspliktiga.

Ansökan ska göras av behörig företrädare för
fastighetsägaren. Handlingarna ska tydligt redogöra för
vilka åtgärder som är aktuella. Observera att
Länsstyrelsen inte kan handlägga ansökan om de
obligatoriska handlingarna inte har bifogats.
(Fortsättning nästa sida)

Postadress

Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

010-223 10 00

Fax

010-223 11 10

E-post och webbplats

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Länsstyrelsen Stockholm 2020-08-27

Information (forts.)
Antikvarisk expert

Information

Länsstyrelsen kan vid behov ställa krav på att en
antikvarisk expert medverkar under åtgärderna. Ange i
ansökan vem ni föreslår som antikvarisk expert.

Mer information om kyrkliga kulturminnen och
Länsstyrelsens tillståndsprövning finns på Länsstyrelsens
webbplats.

Antikvarisk konsekvensbeskrivning

Kontakt

Den antikvariska konsekvensbeskrivningen ska vara en
kortfattad redogörelse för hur den sökta åtgärden
påverkar det kyrkliga kulturminnets kulturhistoriska
värden. Den antikvariska konsekvensbeskrivningen ska
utföras av en person med antikvarisk kompetens.

Ta gärna kontakt med handläggare på enheten för
kulturmiljö och bostadsstöd.

