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KYRKLIGA KULTURMINNEN
Ansökan om tillstånd enligt 4 kap.
kulturmiljölagen
Ansökan skickas digitalt till: skane@lansstyrelsen.se

Ärende

Ansökan avser (kortfattad beskrivning av planerad åtgärd)

Kyrkans/begravningsplatsens namn
Kontrakt

Socken
Kommun

Antikvarisk expert (se sid. 2)

Åtgärden önskas påbörjas
Kontaktuppgifter för antikvarisk expert

Sökande
Fastighetsägare

Adress

Postnummer, ort

Telefon dagtid

E-post
Kontaktperson
E-post (kontaktperson)

Telefon (kontaktperson)

Obligatoriska handlingar (Kryssa i respektive ruta. Handlingar bifogas digitalt)

Beskrivning av objektet; nuvarande skick samt karta/ritning eller bilder.
Motivering till åtgärden.
Redovisning av åtgärden; arbetsmetod, materialval samt karta/ritningar.
Antikvarisk konsekvensbeskrivning; beskrivning av hur åtgärden påverkar byggnadens,
föremålets eller anläggningens kulturhistoriska värden. Beskrivningen ska utföras av en person med
antikvarisk kompetens (se sid. 2).
Protokoll med beslut från kyrkoråd eller motsvarande.

Observera att Länsstyrelsen inte kan handlägga ansökan om ovanstående handlingar inte har bifogats.
Vid behov:
Beskrivning av ingrepp i mark – ange djup och bredd samt markera på en karta, eftersom ingreppet kan
beröra fornlämning.

Övrigt

Kyrkoantikvarisk ersättning kommer att sökas från Lunds stift (se sid. 2).

Namn, behörig företrädare för fastighetsägaren
Ort och datum
Namn

Postadress

Besöksadress

205 15 Malmö

Södergatan 5

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

Telefon

Telefax

Bankgiro

010- 224 10 00 vx 010-224 11 10 102-2847
010-224 10 00 vx 010-224 11 10

E-post

www

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane
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KYRKLIGA KULTURMINNEN
Ansökan om tillstånd enligt 4 kap.
kulturmiljölagen

Upplysningar
När behövs tillstånd?
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
Ansökan ska göras av behörig företrädare för fastighetsägaren. Handlingarna ska tydligt redogöra för
vilka åtgärder som är aktuella.
Obligatoriska handlingar för ansökan:
• Beskrivning av objektet; nuvarande skick samt karta/ritning eller bilder.
• Motivering till åtgärden.
• Redovisning av åtgärden; arbetsmetod, materialval samt karta/ritningar.
• 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.
Antikvarisk expert
Länsstyrelsen kan vid behov ställa krav på att en antikvarisk expert medverkar under åtgärderna.
Ange i ansökan vem ni föreslår som antikvarisk expert. Länsstyrelsen bedömer om personen,
företaget eller institutionen uppfyller kraven i policy angående antikvarisk medverkan (dnr 43010165-11).
Antikvarisk konsekvensbeskrivning
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 (jmf policy angående
antikvarisk medverkan).
Kyrkoantikvarisk ersättning
Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) ska användas till kulturhistoriskt motiverade kostnader enligt
skyldigheter i 4 kap. kulturmiljölagen. Om församlingen önskar ansöka om KAE för en åtgärd som
kräver tillstånd enligt 4 kap. kulturmiljölagen bör tillståndsansökan ha inkommit till Länsstyrelsen
senast den 1 juli. (KAE-ansökan görs direkt till stiftet senast den 31 oktober.)
Information
Ytterligare information om kyrkliga kulturminnen och Länsstyrelsens tillståndsprövning finns på
Länsstyrelsen webbplats under rubriken Kyrkor och begravningsplatser. Här finns aktuell
information, blanketter, vägledning, regelverk m.m.
Kontakt
Ta gärna kontakt med Kulturmiljöenhetens kyrkohandläggare. Telefonnumret till Länsstyrelsens
växel är 010-224 10 00.

