
 

  
 
 
Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen i Södermanlands län  
Kulturmiljöenheten 
611 86  NYKÖPING 

 

     

 

 

Ansökan om tillstånd enligt kulturminneslagen (KML) 4 kap. 
Kyrkliga kulturminnen 

 
Ärende 
Ansökan avser: 

      
 
Åtgärden beräknas påbörjas: 

      
 

      
Sökande – obligatoriska administrativa uppgifter 
Kyrkans /  begravningsplatsens namn: 

      
 

Församling / kyrklig samfällighet: 

      

Kommun: 

      
 

Stift: 

      

Kontaktperson: 

      
 

Telefon dagtid: 

      

Adress: 

      
 

Mobiltelefon: 

      

E-postadress: 

      
 
 
Bifogade handlingar – insänds i två exemplar 
 

 Åtgärdsbeskrivning med redogörelse av tillvägagångssätt, material och metoder * 
 Ritningar, planer och/eller illustrationer 
 Motivering för åtgärden * 
 Kopia av beslutprotokoll från kyrkonämnd/kyrkoråd * 
 Övrigt: 

 
* = obligatorisk uppgift 
 
 
Uppgift om bidragsansökan till stiftet 
 

 Kyrkoantikvarisk ersättning kommer att sökas 
 Kyrkobyggnadsbidrag kommer att sökas  

 
 
Underskrift 
Ort och datum 
 

      
Namn och namnförtydligande 
 

      



 

Kulturminneslagen 
Enligt kulturminneslagen ska alla Svenska kyrkans kyrkobyggnader och kyrkotomter liksom 
alla begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte 
minskar.  
 
Tillståndsplikt enligt kulturminneslagen innefattar alla kyrkobyggnader, kyrkotomter samt 
begravningsplatser som uppförts eller tillkommit före utgången av 1939. Kyrkobyggnaden 
ska också före den 1 januari 2000 ha invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 
2000 ägts eller förvaltats av Svenska kyrkan. Även vissa yngre kyrkobyggnader eller 
begravningsplatser, som på grund av sitt höga kulturhistoriska värde speciellt valts ut av 
Riksantikvarieämbetet, innefattas av tillståndsplikten. 
 
Sådana skyddade kyrkobyggnader, kyrkotomter eller begravningsplatser som nämns ovan får 
inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen. Detta gäller även de 
byggnader som ej används för gudstjänstbruk eller har överlåtits till annan ägare än Svenska 
kyrkan. Vidare ska alla kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde förvaras och vårdas väl. 
I varje församling ska finnas en förteckning över dessa inventarier. 
 
I kyrkobyggnader krävs tillstånd för att: 
• riva, flytta, bygga om eller bygga till 
• ändra, tillföra eller flytta bänkar, altare, dopfunt, konstnärlig utsmyckning m.m. 
• ändra eller göra nya installationer såsom t.ex. värme, el 
• ändra färgsättning eller ytskikt 
• göra andra ingrepp i eller ändring av exteriör, interiör eller fast inredning. 
 
I fråga om kyrkotomter och begravningsplatser krävs tillstånd för att: 
• utvidga eller på annat sätt väsentligt ändra kyrkotomten eller begravningsplatsen 
• genomföra större förändringar av planteringar, beläggningar på gångar m.m. 
• riva eller västenligt ändra befintlig byggnad eller fast anordning. 
 
För kyrkliga inventarier  av kulturhistoriskt värde krävs tillstånd för att: 
• avyttra eller flytta dem från den plats där de sedan gammalt hör hemma 
• avföra dem från förteckningen över kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde 
• ändra eller reparera/konservera dem. 
 
Tillståndsprövningen 
När en idé framkommit om att göra en förändring i en kyrka eller på en kyrkotomt/ 
begravningsplats bör museet och/eller Länsstyrelsen kontaktas. En diskussion med 
involverade parter innan projektering förenklar ofta arbetet. Bäst sker detta genom ett tidigt 
samråd på plats.  
 
En ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen i två exemplar och innehålla handlingar som klart 
och tydligt redogör för vilka åtgärder ansökan gäller. Det är viktigt att motiveringen till 
åtgärden är utförlig för att Länsstyrelsen ska kunna beakta verksamhetens behov. Beräkna att 
ett ärende kan ta upp till tre månader att handlägga från det att kompletta handlingar 
inkommit 
 
Antikvarisk medverkan 
Länsstyrelsens beslut innehåller för det mesta ett villkor om antikvarisk medverkan. Den 
antikvariska medverkan syftar till att vara ett stöd i byggprocessen samt att åtgärderna 
dokumenteras.  


