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Antikvarisk expert/medverkan
För att uppnå ett bra resultat vid restaurering och ombyggnad av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är det viktigt att antikvarisk expertis
medverkar genom hela processen - från planering till slutbesiktning. Syftet
med en sådan medverkan är bland annat att dokumentera arbetena och se
till så att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. Enligt 3 och 4 kapitlet i
kulturmiljölagen (1988:950) får länsstyrelsen i tillstånd om ändringar på
kyrkor/begravningsplatser och byggnadsminnen ställa villkor om hur
arbetena ska utföras samt vilken dokumentation som behövs. Det samma
gäller för bidrag enligt vad som anges i förordningen (2010:1121) om bidrag
till kulturmiljövård. Ett sådant villkor kan vara att arbetet ska följas av
antikvarisk expertis.

Fördelning av ansvar och kostnader
Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att Länsstyrelsens beslut och
villkor följs. Till sin hjälp har fastighetsägaren den antikvariska experten.
Det är fastighetsägaren som står för kostnaderna för medverkan och
dokumentation. Överenskommelse om kostnaden görs därför mellan
fastighetsägaren och den antikvariska experten. Vid vård- och
underhållsarbeten på byggnadsminnen har fastighetsägaren möjlighet att
söka bidrag hos Länsstyrelsen. Vid beviljat bidrag kan även bidrag för
antikvarisk medverkan och dokumentation ges. För arbeten på kyrkor finns
det möjlighet att söka kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag
hos berört stift.
EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER

Hur omfattande den antikvariska medverkan blir varierar i hög grad mellan
olika projekt. Den kan innefatta allt från att enbart göra enstaka besiktningar
till att kontinuerligt följa och dokumentera arbetena och delta i byggmöten.
En klar gräns finns dock mot vad som omfattas av Länsstyrelsens egna
myndighetsutövning.
Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten kan vara:
• godkänna smärre förändringar
• ge anvisningar om hur en åtgärd ska utföras eller vilka material
som ska användas
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•
•
•
•
•

bistå med råd till byggherren/fastighetsägaren
bevaka vad som framkommer under arbetet
uppmärksamma planerade och gjorda avvikelser från
tillståndsbeslutet
dokumentera iakttagelser av byggnadshistorisk art
ställa samman rapport efter avslutat arbete

Krav på antikvarisk expert
Nedan följer Länsstyrelsen i Jönköpings krav för antikvarisk expert vid
arbeten på byggnadsminnen, kyrkor/begravningsplatser och vid
bidragsärenden.

Kompetenskrav
Relevant utbildning för en antikvarisk expert är till exempel
byggnadsantikvarisk högskoleutbildning eller arkitekt-/ingenjörsutbildning
som byggts på med kunskaper om restaurering eller motsvarande
erfarenhet. I vissa fall fordras trädgårdshistorisk kompetens,
konservatorsutbildning eller annan specialistkompetens.
Den antikvariska experten ska ur ett kulturhistoriskt perspektiv kunna tolka
och analysera byggnadsverk och anläggningar, kunna utföra kulturhistoriska
värderingar samt kunna redogöra för hur det kulturhistoriska värdet
påverkas vid ändringar av byggnadsverk och anläggningar. För antikvarisk
medverkan vid arbeten på kyrkor och begravningsplatser ska experten
dessutom ha kunskaper om kyrkobyggnadernas historia och
byggnadstradition, begravningsplatsernas historia och gestaltning, kyrkliga
föremål och liturgiska traditioner.
Den antikvariska experten ska ha ingående kunskaper om kulturmiljölagen,
där särskild vikt läggs vid kunskaper om 3 och 4 kapitlet, samt god
kännedom om de övriga lagar och regelverk som är tillämpbara vid ändring
av byggnadsverk och anläggningar.

Erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av antikvarisk medverkan är en fördel. Sådan
erfarenhet kan experten ha fått antingen genom egna uppdrag eller genom
att ha medverkat eller utfört kontroller under sakkunnig ledning. Särskild
erfarenhet vid olika typer av arbeten kan komma att krävas. Till exempel
kan detta gälla vid konserveringsarbeten.
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Val av antikvarisk expert
I samband med att fastighetsägaren ansöker om ändring av ett
byggnadsminne eller kyrka/begravningsplats samt bidrag till kulturmiljövård
ska det anges vem fastighetsägaren har för avsikt att anlita som antikvarisk
expert. Därefter gör Länsstyrelsen en bedömning om behovet av antikvarisk
medverkan samt om personen, företaget eller institutionen är lämplig utifrån
ovan ställda krav. Personer, företag eller institutioner som inte tidigare har
haft uppdrag som antikvarisk expert i Jönköpings län ska skicka in CV till
Länsstyrelsen.
AVSTÄMNING UNDER ARBETETS GÅNG

Beroende på projektets storlek kan det vara lämpligt att vid bestämda
tidpunkter ha avstämningar med Länsstyrelsen. Eventuella avvikelser från
beslutet kan då stämmas av för att se om nya beslut behöver tas. Smärre
förändringar kan godkännas av antikvarisk expertis. Vid osäkerhet ska
Länsstyrelsen alltid kontaktas.
DOKUMENTATION AV ARBETET

Dokumentation ska utföras av antikvarisk expert och sammanställas i en
rapport vilken efter avslutade arbeten ska skickas till Länsstyrelsen. Villkor
för dokumentation ställs i Länsstyrelsens beslut. Det är mycket viktigt att
rapporter skickas till Länsstyrelsen. Om det vid upprepade tillfällen inte
inkommer rapporter kan detta vara avgörande för hur Länsstyrelsen ställer
sig till expertens medverkan i kommande projekt.
SLUTBESIKTNING

Länsstyrelsen ska i de flesta fall kallas till slutbesiktning. Om så är fallet
framgår det av villkoren i Länsstyrelsens beslut.
BYTE AV ANTIKVARISK EXPERT

Av olika anledningar kan det vara aktuellt att byta antikvarisk expert i ett
projekt. Vid byte av expert ska Länsstyrelsen tillfrågas för godkännande.
Det är fastighetsägarens ansvar att meddela Länsstyrelsen.
OMPRÖVNING AV LÄMPLIGHET

I sådana fall där det framkommer att den antikvariska experten inte fullföljt
sitt uppdrag utifrån vad som anges i denna policy kan Länsstyrelsen komma
att ompröva lämpligheten.
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Antikvarisk konsekvensbeskrivning
Varför en antikvarisk konsekvensbeskrivning?

Enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) föreskrifter om kyrkliga kulturminnen
(KRFS 2012:2) ska en ansökan enligt 4 kap. 3, 9 och 13 §§ kulturmiljölagen
innehålla en beskrivning av den föreslagna åtgärdens påverkan på
byggnadens, föremålets eller anläggningens kulturhistoriska värde.
Syftet är att säkra antikvarisk kompetens genom hela processen.
Beskrivningen ska utföras av en sakkunnig antikvarie.
OMFATTNING

En konsekvensbeskrivning bör vara kortfattad, oftast ryms den inom en
A4-sida.
EN KONSEKVENSBESKRIVNING SKA INNEHÅLLA:

•
•
•
•

kort sammanfattning av vad ansökan gäller samt ägarens motiv till
åtgärden
kort beskrivning av objektet samt kortfattad relevant historik
tydlig motivering av de kulturhistoriska värdena som tillskrivs
objektet
beskrivning av hur de kulturhistoriska värdena påverkas av åtgärden

Roll och ansvar

Om förslaget innebär en negativ påverkan på värdena ligger det i
antikvariens arbetsuppgift att tillsammans med ägaren ta fram ett nytt
förslag. Eventuella otydligheter i arbetsmetod och materialval ska utredas
och korrigeras innan den antikvariska konsekvensbeskrivingen upprättas. Se
även RAÄ:s vägledning om antikvarisk medverkan samt RAÄ:s vägledning
för kyrkliga kulturminnen (www.raa.se).

Kulturhistoriskt värde

RAÄ har i rapporten ”Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval”
(2015-01-19) definierat begreppet kulturhistoriskt värde: ”Kulturhistoriskt
värde avser de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad
gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika
skeenden och sammanhang – samt därigenom människors livsvillkor i skilda
tider, inklusive de förhållanden som råder idag.”
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