
Ansökan
Tillstånd kyrkliga kulturminnen
4 kap lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
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Sökande

Ansökan gäller

Planerad åtgärd

Församling/kyrklig samfällighet  

Adress   Postnummer Postort

Kontaktperson  Telefon dagtid E-postadress

Kyrkans/begravningsplatsens namn  

Församling   Kommun

Kortfattad beskrivning  

 

Åtgärden beräknas påbörjas   

  

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland
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 Kyrkoantikvarisk ersättning kommer att sökas  Kyrkobyggnadsbidrag/stiftsbidrag kommer att sökas

Uppgift om bidragsansökan till stiftet4

Sänds till:
jamtland@lansstyrelsen.se 

eller
Länsstyrelsen Jämtlands län
831 86 ÖSTERSUND

Datum        
 
         
        
Underskrift Namnförtydligande

Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering
Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt.
Det är tillräckligt att handlingen inkommer via e-post. Du ska 
därför inte skicka in samma handling på annat sätt. 

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på 
lansstyrelsen.se/dataskydd 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Information om blanketten

Till blanketten ska bifogas:
 » en beskrivning av den föreslagna åtgärden

 » en motivering av den föreslagna åtgärden

 » en redovisning av tilltänkt arbetsmetod och materialval

 » en beskrivning av den föreslagna åtgärdens påverkan på byggnadens, föremålets eller anläggningens 
kulturhistoriska värden (ska göras av antikvarie/konservator)

 » fotografier relevanta för åtgärden

 » protokoll med beslut från kyrkoråd/kyrkonämnd.

Vid om- och tillbyggnad av kyrkobyggnad/begravningsplats ska även ritningar bifogas.

Att tänka på om du ska skicka in blanketten digitalt
 » Skriv ”Ansökan – Tillstånd kyrkliga kulturminnen” i ämnesraden i det mejl ni skickar till oss. 

 » Om filer bifogas, använd beskrivande namn på dessa, till exempel Karta.

 » Bifoga aktuella dokument i stället för att hänvisa till dessa via länkar.

 » Observera att filer större än 11 MB inte kan hanteras via e-post.

Mer information om hur vi vill ha in ärenden digitalt hittar du på vår webb lansstyrelsen.se/jamtland
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