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Byggnadsminne enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 3 kap. (KML) 

Enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) kan en byggnad som är ”synnerligen märklig” 

genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt 

bebyggelseområde byggnadsminnesförklaras av länsstyrelsen. En byggnadsminnesförklaring är det 

starkaste lagskydd en kulturhistoriskt värdefull byggnad, park, trädgård eller anläggning kan få. 

Byggnadsminnen regleras av KML:s  3 kap. och handläggs av landets länsstyrelser.  

Byggnadsminnesbeslut och skyddsbestämmelser 

I samband med en byggnadsminnesförklaring fattas också beslut om en rad skyddsbestämmelser för 

byggnadsminnet. Skyddsbestämmelserna är särskilt anpassade för att värna byggnadsminnets 

kulturhistoriska värden. Bestämmelserna styr vilka förändringar som är möjliga att genomföra i 

byggnadsminnet. Det är därför viktigt att du som äger ett byggnadsminne eller funderar på att köpa ett 

skyddat objekt försäkrar dig om att du har en kopia av byggnadsminnesbeslutet och är införstådd med 

betydelsen av skyddsbestämmelserna.  

Tillståndspliktiga åtgärder  

Det är vanligt att skyddsbestämmelserna omfattar både byggnadernas inre och yttre samt ett 

skyddsområde runt byggnaderna. Alla åtgärder som medför ingrepp i delar av byggnadsminnet som 

benämns som skyddade i byggnadsminnesbeslutet kräver tillstånd.  Inte bara ändring utan också 

tillägg eller underhåll kan alltså vara tillståndspliktigt. Några exempel på vad som i regel kräver 

tillstånd:  

 riva, flytta, bygga om eller bygga till  

 ändra eller göra ingrepp i stommen och äldre rumsindelning t ex nya mellanväggar 

 ändring av exteriören, tex byte av tak- och fasadmaterial, dörrar eller fönster 

 ändra färgsättning eller ytskikt interiört eller exteriört, t ex att måla med en annan kulör eller 

färgtyp än befintligt 

 ändra fast inredning, t ex slipa golv, flytta eller ta bort lister, dörrar etc. 

 göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde, t ex att ytterligare bebygga området, ta 

ned träd etc. 

 konservering av t ex av vägg- eller takmålningar 

 

Kontakta Länsstyrelsen om du är osäker på om en åtgärd kräver tillstånd eller hur 

skyddsbestämmelserna ska tolkas!  

Särskilda skäl för ändring 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid 

med de skyddsbestämmelser som har formulerats i beslutet om byggnadsminnesförklaring. Det är 

därför viktigt att i en ansökan om tillstånd till ändring motivera varför du vill göra en viss ändring. 

 

De särskilda skälen vägs i Länsstyrelsens bedömning om ifall ett tillstånd ska ges emot vilka 

effekterna blir på byggnadsminnets kulturhistoriska värden.  
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            Ta hjälp av en byggnadsantikvarie  

Ofta finns det flera sätt att lösa ett behov i en byggnad eller inom ett område. Vid en ändring försöker 

man alltid hitta en lösning som inte påverkar de kulturhistoriska värdena negativt.   

På samma sätt som du av en ingenjör eller en arkitekt kan få experthjälp med byggtekniska lösningar 

eller en bra planlösning kan du av en byggnadsantikvarie få hjälp av någon som är expert på 

kulturhistoriska värden. Inför större renoveringar är det ofta lämpligt att involvera en fristående 

byggnadsantikvarie i planeringen och när arbetshandlingar tas fram.  

Tidigt samråd med och Länsstyrelsen 

För att underlätta genomförande och planering av en tänkt renovering, restaurering eller ändring av ett 

byggnadsminne är det viktig att du tidigt tar kontakt med Länsstyrelsen. Då kan vi tillsammans 

diskutera dina behov, möjliga lösningar, vad som är tillståndspliktigt etc. Detta samråd bör hållas 

innan arbetshandlingar tas fram och innan den formella ansökan skickas in till Länsstyrelsen.  

Till ansökan ska bifogas: 

 Uppgifter om byggnadsminnet (fastighetsbeteckning m.m.) 

 Kontaktuppgifter till fastighetsägaren/dennas ombud eller annan, om sökande inte är 

fastighetsägaren, samt underskrift. Om ägaren företräds av ett ombud eller om sökande är en 

annan än ägaren ska handlingar bifogas som styrker att fastighetsägaren har godkänt detta. 

 Kortfattad beskrivning och motivering av vilka åtgärder ansökan avser. Det bör framgå vad du 

söker tillstånd för, vilken del av huset eller anläggningen som berörs. Exempel på skrivning kan 

vara ”Skapa en ny utrymningsväg, brandtrappa, från övervåningens baksida efter krav från 

brandmyndigheten” 

 Utvecklad motivering till åtgärderna - Beskriv mer utförligt vilka skador eller förändringsbehov 

som finns. 

 Redogörelse för nuläget - Beskrivningar, ritningar och foton mm som visar hur berörda delar av 

byggnadsminnet ser ut idag, dokumenterade skador etc. 

 Beskrivningar och ritningar för planerade åtgärder/Åtgärdsprogram - Beskriv hur den planerade 

åtgärden är tänkt att utföras, metoder, materialval mm. Åtgärdsprogrammet ska i text, ritningar 

och skisser visa vad du vill åtgärda och hur. Redovisa t ex nya installationer, 

planlösningsförändringar och nya ytskikt som planeras eller befintliga som ska ses över. 

Åtgärdsprogrammet bör vara detaljerat avseende både material och metod och ange t ex färgtyp 

och kulör.  

 

I vissa fall kan Länsstyrelsen också begära en konsekvensanalys som redovisar vilka kulturhistoriska 

värden som påverkas och hur de nödvändiga ingreppen kan göras med minsta negativa inverkan på 

byggnadens kulturhistoriska värden. 

Arbete får inte påbörjas innan Länsstyrelsen har meddelat beslut om tillstånd. 

 

Mer information kan du få genom att kontakta Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet på  

telefon 010- 22 33 000. 

Ansökan om ändring ska sändas till Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen i Uppsala län 
Kulturmiljöenheten 
751 86 Uppsala 

 

Blankett för ansökan finns på Länsstyrelsens hemsida:  www.lansstyrelsen.se/uppsala 


