
 

 

 Vårda, använda och utveckla 
kulturmiljöer

Vi vill uppmuntra dig att delta i kulturmiljöarbetet.
Här kan du läsa mer om vad du kan söka bidrag till,

hur du gör din ansökan och hur bidragsprocessen ser ut.
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Bidrag för att vårda, använda och 
utveckla kulturmiljöer 
 
Kulturmiljövårdsanslaget 
Varje år avsätter Riksdagen medel till 
kulturmiljövårdsanslaget. Anslaget fördelas till länen av 
Riksantikvarieämbetet och varje länsstyrelse fattar beslut 
om bidragsmedlen. 

I början av varje år får länsstyrelsen besked om hur stor 
del av anslaget som tilldelats länet. Anslagets storlek 
varierar år från år och bidragsmedlen är alltid begränsade 
i förhållande till antalet ansökningar som kommer in. Så 
även om de formella kraven för bidrag är uppfyllda är 
det varje år många som blir utan bidrag. 

 
 
Samfinansiering för att skapa största 
kulturmiljönytta 
Kulturmiljön är en viktig resurs för lokal och regional 
utveckling. Därför vill länsstyrelsen gärna ge bidrag till 
projekt som finansieras även av medel från annat håll, 
till exempel EG:s strukturfonder och andra EU-program, 
Region Gotland, näringsliv, ideella föreningar och 
liknande. Fundera därför på om du kan få 
medfinansiering till ditt projekt från annat håll och andra 
aktörer. Det kan öka dina chanser att få bidrag från 
kulturmiljöanslaget.   

 
 
Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen i Gotlands län 
Visborgsallén 4, 621 85 Visby 
Telefon 010 – 223 90 00 
www.lansstyrelsen.se/gotland 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vad kan jag söka 
bidrag för? 
Vård och restaurering av 
kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, fornlämningar 
och kulturlandskap.  
Informationsinsatser som 
syftar till att sprida 
kunskap om och/eller göra 
kulturmiljöer tillgängliga.  
 

Vem kan söka bidrag? 
 enskilda personer 
 kommuner 
 föreningar, stiftelser, 

företag, samfund med 
flera  
 

Byggnader som ägs av 
staten eller objekt som kan 
erhålla kyrkoantikvarisk 
ersättning får inte bidrag. 
 

Prioritering 
Bidrag utgår i första 

hand till:  
 anläggningar skyddade 

enligt kulturmiljölagen 
 miljöer som av andra 

skäl prioriteras av 
länsstyrelsen 

 publika åtgärder och 
projekt  

 
Ansökan  
Ansökan görs på särskild 
blankett (se bilaga) och 
inlämnas senast 31 
oktober, året innan arbetet 
planeras att genomföras. 
 
Bidragen regleras av 
förordningen om bidrag 
till kulturmiljövård (SFS 
2010:1121).  
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När du söker bidrag för byggnadsvård 
Bidraget är till för att stödja bevarandet av byggnader, parker och trädgårdar och 
andra anläggningar som har högt kulturhistoriskt värde. Bidraget ges till restaurering 
med traditionella metoder och material. 

Till vad kan jag få bidrag? 
Bidrag kan ges till antikvariska 
överkostnader vid förberedelse, 
genomförande och uppföljning för att 
bevara de kulturhistoriska värdena i 
samband med restaurering eller vård av 
en byggnad, park eller trädgård. Några 
exempel: 
 Antikvarisk projektering eller 

dokumentation inför en restaurering 
 Bevarande av särskild byggnadsteknik 

eller material 
 Bevarande av arkitekturdetaljer eller 

konstnärlig utsmyckning 
 Bevarande av byggnader som saknar 

användning men som betyder mycket för 
upplevelsen av en kulturmiljö, så kallade 
överloppsbyggnader 

 Bevarande av byggnader av intresse för 
allmänheten 

 Anlitande av vissa fackmän, hantverkare 
eller konservator 

 Arbeten som på grund av svåra 
arbetsbetingelser gör att åtgärden blir 
dyrare än normalt 

 Användande av specialverktyg vid
antikvariskt utförande 

 Dokumentations- och vårdinsatser i 
kulturhistoriskt värdefulla parker och 
trädgårdar 

 Antikvarisk medverkan och 
dokumentation av arbetet 

 Publika aktiviteter i samband med 
vårdinsatser 

Till vad får jag inte bidrag? 
 Fastigheter som ägs av staten eller 

Svenska kyrkan 
 Normalt underhåll 
 Rekonstruktioner/återskapande 
 Bidrag utgår normalt inte till byggnader 

som flyttats från sin ursprungliga plats 
 Arbeten som påbörjats innan länsstyrelsen 

fattat beslut om bidrag 

Hur mycket kan jag få i bidrag?
Bidrag ges för hela eller delar av den 
antikvariska överkostnaden vid en 
restaurering. 

Ansökan  
Innan du skickar in din ansökan är det 
viktigt att den är komplett. Följande ska 
finnas med i din ansökan: 
 Arbetsbeskrivning. Där beskrivs vad som 

behöver åtgärdas, hur arbetet ska 
genomföras och med vilket material.

 Minst två kostnadsberäkningar (offerter) 
som tydligt beskriver åtgärdens 
(restaureringens) olika delar.

 Offert för antikvarisk medverkan. Är du 
osäker angående vilka offerter du ska 
skicka med din ansökan, kontakta 
länsstyrelsen 

 En karta där du markerar vilken 
byggnad/trädgård/park du söker
bidrag till

 Vid ändring av ett byggnadsminne krävs 
även tillstånd från länsstyrelsen. Skicka 
med kopia på ditt tillstånd om du redan 
fått det, eller bifoga ansökan om tillstånd 
till din bidragsansökan 

 Nytagna foton som visar det skick som 
byggnaden/trädgården/parken är i och i 
vilken miljö den ligger 

Antikvarisk rådgivning 
På Gotlands museums och Nätverket för 
byggnadsvård på Gotlands webbsidor 
finns mer information om byggnadsvård 
och antikvarisk rådgivning 

Kontakta oss om du har frågor 
Enheten för samhälle och kulturmiljö 
Telefon: 010-223 90 00 
E-post: gotland@lansstyrelsen.se



 

När du söker bidrag för vård av 
fornlämningar och kulturlandskap 
Bidraget är till för att stödja vård av kulturlandskap och fornlämningar. Bidrag ges 
bland annat till vård av värdefulla landskapselement, röjning kring fornlämningar och 
restaurering av kulturhistoriskt intressanta lämningar. Dina åtgärder ska samrådas 
med länsstyrelsen och du måste ha fått beslut om bidrag innan du startar.

Till vad kan jag få bidrag? 
Bidrag kan beviljas för: 
 Kostnader förknippade med vård och 

restaurering av fornlämningar och 
lämningar som utgör en viktig del av ett 
kulturlandskap 

 Fortsatt brukande av värdefulla 
odlingslandskap, betes- och slåttermarker, 
marker med särskilt höga kultur- och 
naturvärden där jordbruksdriften hotas av 
nedläggning.

 Kulturhistoriskt intressanta lämningar 
 Publika aktiviteter i samband med 

utgrävningar eller vid restaurering och vård 
av fornlämningar eller landskapselement 

Till vad kan jag inte få bidrag? 
Bidrag ges inte till: 
 Åtgärder som är berättigade till 

jordbrukarstöd, så kallat miljöstöd 
 Arbeten som påbörjats innan länsstyrelsen 

fattat beslut om bidrag 
 Vård av kulturlandskap på fastigheter som 

ägs av staten 

Hur mycket kan jag få i bidrag? 
Länsstyrelsen avgör hur stor del av den 
totala kostnaden som kan ges i bidrag. 
Det är alltid en fördel om projektet får 
finansiellt stöd från flera aktörer. 

När du söker bidrag 
En konsult med antikvarisk kompetens 
kan ge dig råd om hur arbetena du 
planerar kan utföras antikvariskt. När du 
vet hur arbetena ska utföras gör du en 
arbetsbeskrivning som du skickar med 
din bidragsansökan. Det är viktigt att du 
ser till att din ansökan är komplett 
eftersom det förkortar handläggningen 
av din bidragsansökan. Ansökan görs på 
den avsedda blanketten och du skickar 
med dessa bilagor: 

 Fastighetsbeteckning och eventuellt
RAÄ-nummer 

 Arbetsbeskrivning. Där förklaras vad som 
behöver åtgärdas, hur arbetet ska 
genomföras

 Kostnadsberäkning (offert) 
 En karta där du markerar vilken kulturmiljö 

du söker bidrag till 
 En historik/beskrivning av miljön
 Nytagna foton som visar hur miljön ser ut
 Beslut om tillstånd för ingrepp eller 

ändring av fornlämning 

Kontakta oss om du har frågor 
Enheten för samhälle och kulturmiljö
Telefon: 010-223 90 00 
E-post: gotland@lansstyrelsen.se
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Stenvast, Storsudret  Foto: Leon Hansson 



 

När du söker bidrag till information och 
tillgänglighet 
Bidraget är till för att stödja insatser som sprider kunskap om kulturminnen och 
kulturmiljöer till allmänheten. Bidraget ges för skyltar, foldrar, broschyrer eller till 
andra insatser som gör kulturmiljöer mer tillgängliga för alla. Dina planerade insatser 
ska samrådas med länsstyrelsen och du får inte starta projektet innan du fått beslut 
om bidrag.   

Till vad kan jag få bidrag? 
Bidrag kan ges till hela eller delar av ett 
informations- och/eller 
tillgänglighetsprojekt. Bidrag ges till 
exempel till:   
 Skyltar som berättar om kulturmiljöns 

historia på platsen 
 Foldrar och broschyrer som lockar till 

besök på platsen och/eller ökar 
allmänhetens kunskap om den aktuella 
kulturmiljön 

 Satsningar som ökar allmänhetens 
tillgänglighet till platsen, till exempel 
anläggning av leder och 
vägvisningsskyltning

 Informationsinsatser för personer med 
funktionsvariation, till exempel skyltar på 
lättläst svenska, taktila modeller eller talad 
information 

 Utställning som berättar om kulturmiljöns 
historia, om utställningslokalen ligger i 
direkt anslutning till miljön 

 Insatser som gör det lättare för personer 
med funktionshinder att besöka 
kulturmiljöer, till exempel anläggande
av ramper

 Innehåll på webbplatser som rör 
kulturmiljöer 

Till vad får jag inte bidrag? 
 Fastigheter som ägs av staten eller objekt 

som kan erhålla kyrkoantikvarisk 
ersättning 

 Informationsmaterial eller böcker som inte 
har en direkt koppling till specifikt 
kulturminne eller kulturmiljö 

 Forskning om ett kulturminne eller 
kulturmiljö

 Arkivvård 
 Arbeten som påbörjats innan länsstyrelsen 

fattat beslut om bidrag 
 Hårdvara, mjukvara och teknisk utveckling 

av webbplatser 

Hur mycket kan jag få i bidrag? 
Länsstyrelsen avgör hur stor del av den 
totala kostnaden som kan ges i bidrag. 
Det är alltid en fördel om projektet stöds 
av flera aktörer. 
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Publik arkeologisk undersökning. Foto: Johan Lundberg.  



 

Innan du skickar in din ansökan 
Ta kontakt med länsstyrelsen för att 
diskutera ditt projekt. Rådgör gärna med 
konsulter som jobbar med information 
och tillgänglighet. Om du tänker söka 
bidrag för en fysisk tillgänglighetsinsats 
krävs också att du rådgör med 
antikvarisk expert för att diskutera fram 
en lösning som medför minsta möjliga 
påverkan på kulturhistoriska värden. 
Sedan gör du din bidragsansökan på den 
avsedda blanketten, se bilaga. Det är 
viktigt att du ser till att din ansökan är 
komplett eftersom det förkortar 
handläggningen av din bidragsansökan. 
Se till att följande finns med i din 
ansökan: 

 Arbets-/projektbeskrivning, där det framgår 
vilka informations- och/eller 
tillgänglighetsinsatser som planeras, hur 
arbetet ska genomföras, med vilken typ av 
material och med hjälp av vilka konsulter. 

 En specificerad kostnadsberäkning för hela 
projektet. Dessutom krävs särskilda offerter 
från inblandade konsulter. Om du planerar 
en tillgänglighetsinsats som påverkar 
kulturmiljön fysiskt krävs antikvarisk 
medverkan i projektet och du behöver 
därför skicka med en offert även från den 
antikvariska expert du valt. Mer om 
antikvarisk medverkan kan du läsa på 
blankettens baksida.

 Insatser som på något sätt påverkar 
kulturmiljön fysiskt, kan kräva tillstånd från 
länsstyrelsen. Skicka med hänvisning 
till/kopia av din ansökan om sådant 
tillstånd.

 För vissa insatser inom framförallt 
detaljplanlagt område kan även samråd 
eller tillstånd av kommunens 
byggnadsnämnd krävas. Det kan gälla 
exempelvis anläggande av ramper, 
skyltning på byggnadsfasader med mera 

 En karta där du markerar vilket 
kulturminne/kulturmiljö du söker bidrag till.

 En kortfattad historik över 
kulturminnet/kulturmiljön

 Nytagna foton av kulturminnet/kulturmiljön
 Vid fysisk tillgänglighetssatsning krävs intyg 

på den antikvariske expertens kompetens 
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Visby och St Hans korset. Foto: Scandinav Bildbyrå och Caroline Bernander 
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Före 31 oktober

4

Tidigast i mars

5

6

3
Februari

2 7

Senast 1 november

Bidragsprocessen 

1. Du skickar in din ansökan före den 31 oktober. Du använder den avsedda blanketten
och är noga med att få med alla handlingar som ska bifogas ansökan.

2. Din ansökan registreras på Länsstyrelsen.

3. I februari får Länsstyrelsen besked från Riksantikvarieämbetet om hur mycket länets
totala kulturmiljöanslag blir för det aktuella året.

4. Tidigast i mars får du ett besked om att du får bidrag eller inte.

5. Om du beviljats bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan eller att
arbetena ska samrådas med Länsstyrelsen innan de sätts igång. Du som bidrags-
sökande kallar därför till ett första möte med den godkända antikvariske experten.

6. När arbetena avslutats kallar du till ett möte igen. Om du har en antikvarisk expert
skickar den sin rapport till dig och till länsstyrelsen.

7. Du har fått alla fakturor på arbeten. Du betalar dem och skickar in kopior av dem
och rekvisitionsblanketten till Länsstyrelsen senast 1 november samma år som du
har fått bidrag.

8. Ditt beviljade bidrag betalas ut.



Vi tar Gotland längre 
- i dialog och med helhetssyn

Länsstyrelsen ska se till att regeringens och riks-
dagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt 
som möjligt. Länsstyrelsen är den mest mångsidiga 
av Sveriges myndigheter. Våra ansvarsområden och 
vår kompetens spänner över hela samhällsområdet. 

Vi arbetar med: 
• att ge råd och information
• att bedriva tillsyn och kontrollera att olika 

verksamheter följer lagar och riktlinjer 
• att ge tillstånd, pröva överklaganden av kom-

munala beslut och sammanställa information 
• att samordna länets krafter genom att ta

initiativ till olika möten och aktiviteter 
• att ge bidrag till verksamheter av olika slag.

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/gotland 

Länsstyrelsen i Gotlands län 
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85 VISBY 
Telefon: 010-223 90 00, e-post: gotland@lansstyrelsen.se 
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