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Redovisning av länsstyrelsens erfarenheter av arbetet med 
det kyrkliga kulturarvet och den kyrkoantikvariska 
ersättningen - uppdrag 16 i regleringsbrev för budgetåret 
2018 - kulturmiljö  
Länsstyrelserna har enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 fått i uppdrag att 
redovisa sina erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet och den 
kyrkoantikvariska ersättningen. Uppdraget ska redovisas till 
Riksantikvarieämbetet senast den 1 maj 2018.
Riksantikvarieämbetet har i samverkan med länsstyrelserna tagit fram riktlinjer 
för länsstyrelsernas redovisning. Nedanstående redovisning följer dessa riktlinjer. 

A Länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med det kyrkliga 
kulturarvet

1. Samverkan
Länsstyrelsen har i detta sammanhang valt att tolka begreppet samverkan brett, 
såväl vad gäller form, innehåll och parter. Arbetet med det kyrkliga kulturarvet 
innebär för vår del huvudsakligen tillståndsprövning enligt 4 kap. 3, 9 och 13 §§ 
kulturmiljölagen, tillsyn av de kyrkliga kulturminnena samt att yttra oss över den 
kyrkoantikvariska ersättningen. De olika arbetsuppgifterna inbegriper flera 
arbetsmoment i vilka olika former av samverkan förekommer. 

Merparten av samverkansfrågorna rörande de kyrkliga kulturminnena sker med 
församlingarna som ägare och förvaltare av kyrkobyggnader, kyrkotomter, 
kyrkliga inventarier och begravningsplatser. Denna samverkan har oftast formen 
av samråd inom ramarna för Länsstyrelsens tillståndsprövning. Antingen inför en 
tillståndsansökan eller när en ansökan redan kommit in till myndigheten. I denna 
samverkan deltar ofta förutom församlingarna de konsulter och ibland också 
entreprenörer som församlingen anlitat. I stora projekt kan församlingens roll 
ibland vara otydlig och konsulterna ta en mer framträdande plats. I Stockholm, 
framförallt i innerstaden, har detta blivit alltmer tydligt i samband med inrättandet 
av större inomkyrkliga fackmannamässiga enheter för kyrklig 
fastighetsförvaltning som erbjuder sina tjänster till församlingarna. Med denna 
organisation har det blivit tydligare att de tidiga samråd som ofta tidigare skett 
mellan Länsstyrelsen och församlingen fått en mer undanskymd roll och ofta 
involveras vi inte alls under projektens planeringsfas. 

En annan viktig och frekvent samverkanspartner är stiften, för vår del rör det sig 
om tre stift; Stockholm, Strängnäs och Uppsala. Samverkan med dessa parter sker 
dels i de regionala samrådsgrupperna (se mer nedan), dels i olika projekt och 
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satsningar som stiftskanslierna driver. Av de tre stiften har mest samverkan skett 
med Stockholms stift och samverkan har ökat med åren. Anledningen till detta 
står troligen att finna i stiftets resurs- och kompetensmässiga förstärkning vilket 
resulterat i flera projekt och kurser med stiftets församlingar som målgrupp. Bland 
annat har Länsstyrelsen medverkat i stiftets kurs om inventarieförteckningar och 
det digitala systemet Sacer. Varje år anordnar också Stockholms stift en 
kulturarvsdag i vars arbetsgrupp Länsstyrelsen frekvent har deltagit. 

Riksantikvarieämbetet som är en av Länsstyrelsens mest naturliga 
samverkanspartner har under den period som här ska redovisas intagit olika 
förhållningssätt till denna roll. I periodens inledningsfas arbetade myndigheten 
medvetet och strategiskt med att erbjuda länsstyrelserna sina expertkunskaper i 
olika former. Dels som remissinstans, dels som utbildningsanordnare med de s k 
kyrkoantikvariedagarna. Denna roll förändrades under 2000-talets första årtionde 
då bland annat konserveringsverksamheten avvecklades och många av de tidigare 
experterna slutade. I och med regeringsuppdrag Ku2010/624/KT upplever 
Länsstyrelsen att Riksantikvarieämbetet åter tog en ledande roll i arbetet med de 
kyrkliga kulturminnena. I framtagandet av vägledning och föreskrifter för 4 kap. 
kulturmiljölagen samverkade Riksantikvarieämbetet aktivt med länsstyrelserna 
och under ett par år hölls årliga seminarier kring frågor rörande bland annat 
kyrkliga inventarier och begravningsplatser. I dagsläget har Länsstyrelsen en 
mycket begränsad samverkan med Riksantikvarieämbetet i frågor rörande 
kyrkliga kulturminnen. 

De från början årliga, och numera vartannat år återkommande konferenserna som 
Centrala samrådsgruppen i samverkan med en av de regionala samrådsgrupperna 
anordnar är en viktig samverkansyta. På konferenserna har olika aktuella och 
angelägna teman tagits upp och många deltagare från olika parter deltar vilket ger 
en god möjlighet till erfarenhetsutbyte över läns- och stiftsgränserna.  

Länsstyrelsen i Stockholm har utöver Svenska kyrkan samverkan med flera andra 
ägare och förvaltare när det gäller de kyrkliga kulturminnena. Det handlar dels om 
Stockholm kyrkogårdsförvaltning som huvudman för begravningsverksamheten i 
Stockholms stad samt andra trossamfund med liknande uppgifter inom 
begravningsverksamheten exempelvis katolska och judiska församlingarna, dels 
ägare till avsålda kyrkobyggnader. Stockholms kyrkogårdsförvaltning både äger 
och förvaltar egna begravningsplatser såsom Brännkyrka och Bromma 
kyrkogårdar samtidigt som de förvaltar kyrkogårdar ägda av församlingar inom 
kommunen. Samverkan med Stockholms kyrkogårdsförvaltning sker också inom 
ramarna för arbetet med världsarvet Skogskyrkogården. När det gäller de andra 
trossamfunden och enskilda ägare till kyrkliga kulturminnen har inte 
Länsstyrelsen ett upparbetat kontaktnät eller rutin för samverkan vilket gör att 
arbetet med dessa objekt till stor del är person- och ärendebundet. 

I samband med framdragandet av Citybanan och därtill hörande 
sprängningsarbeten skapades en ny sorts av samverkan mellan Länsstyrelsen, 
Svenska kyrkan, Trafikverket, Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet i 



Redovisning
 

3 (9)

Datum
2018-04-26
 

Beteckning
106-2664-2018
 

ett utvecklingsarbete med syfte att minimera vibrationsskadorna på kyrkorna. 
Utvecklingsarbetet bestod av framtagandet av en modell för övervakning av 
kulturhistoriskt värdefulla objekt för att undvika skador. Modellen har lett till ett 
stärkt skydd för byggnaderna och att svensk standard för sprängningar har skärpts. 

2. Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid
Av tabellen i bilaga 1 framgår de ärenden som nyregistrerats på ärendekoder 
knutna till kyrkliga kulturminnen under perioden 1995–2017. Ärendena är 
framförallt ansökningar om ändring av kyrkliga kulturminnen men även 
Länsstyrelsens egeninitierade ärenden i form av exempelvis tillsyn och inkomna 
remisser ingår i statistiken. Statistiken visar på en relativt stadig ökning av 
ärenden sedan införandet av den kyrkoantikvariska ersättningen. Många ärenden 
rör tämligen små förändringar av de kyrkliga kulturminnena och är också relativt 
enkla att bedöma men Länsstyrelsen har med tiden sett en trend med önskemål om 
större förändringar av kyrkorummen till följd av Svenska kyrkans minskande 
medlemsantal och ett förnyat gudstjänstbruk. Omställning av 
uppvärmningsanläggningar för att sänka energikostnaderna är också en betydande 
orsak till tillståndsprövning enligt 4 kap. kulturmiljölagen liksom krav på ökad, 
framförallt fysisk, tillgänglighet. Generellt kan nog sägas att det är fler komplexa 
ärenden idag än vad det var vid redovisningsperiodens början. Komplexiteten 
beror inte bara på projektens storleksgrad utan kan också innebära svåravvägda 
liturgiska eller tekniska ställningstaganden med exempelvis många nya material 
och metoder som Länsstyrelsen har liten erfarenhet av.

Länsstyrelsens målsättning är att tillsammans med Svenska kyrkan på bästa sätt 
förena bevarandekrav och brukande av det kyrkliga kulturarvet. Väldigt få 
ärenden innebär att vi avslår hela eller delar av ansökan. Däremot förekommer det 
relativt ofta att delar av en ansökan omarbetas eller tas tillbaka av församlingen 
efter att samråd skett med Länsstyrelsen. 

Antalet ärenden som faktiskt registreras i Länsstyrelsens diariesystem hänger 
delvis också samman med den ökade professionaliseringen hos medarbetarna. I 
det inledande skedet då Länsstyrelsen tog över tillståndsprövningen från RAÄ 
hanterades många frågor från församlingarna som samrådsärenden där inga 
handlingar registrerades utan betoningen låg snarare på den personliga kontakten. 
Med en ökad medvetenhet kring förvaltningslag och god förvaltningskultur har 
också noggrannheten i ärendehanteringen ökat vilket leder till att flera ärenden 
registreras. Detta behöver inte automatiskt innebära att de antikvariska 
ställningstagandena har ändrat karaktär eller ökat i kvalitet utan endast att 
rättssäkerhetsaspekterna ökat. 

I och med införandet av den kyrkoantikvariska ersättningen så ändrades 
ärendeflödet hos Länsstyrelsen över året. Tidigare var flödet tämligen jämnt över 
året men sedan ersättningens införande inkommer den allra största mängden 
ärenden under senare delen av hösten. Detta innebär en ojämn arbetsfördelning 
över året som också kan påverka kvaliteten på Länsstyrelsen handläggning då 
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beslut i dessa ärenden ska finnas innan stiftsstyrelsen fattar beslut om fördelning 
av den kyrkoantikvariska ersättningen. 

Vid införandet av Riksantikvarieämbetets föreskrifter för de kyrkliga 
kulturminnena 2012 förändrades Länsstyrelsens krav på ansökningshandlingarnas 
kvalitet och omfattning. Till en början innebar föreskrifternas införande en del 
merarbete både för oss och för de sökande men med tiden har de sökande blivit 
mer medvetna om vilka handlingar som krävs vilket har minskat 
handläggningstiderna och ökat kvaliteten på beslutsunderlagen. Föreskrifterna har 
tydliggjort vad som avses med sedvanligt underhåll vilket lett till att vi avvisar 
flera ärenden av den karaktären än tidigare. Vår bedömning är att föreskrifterna är 
ett bra stöd i det dagliga arbetet.

I prop. 1994/95:208 beskrivs den situation avseende mängden ärenden och 
årsarbetskraft som rådde medan Riksantikvarieämbetet fortfarande handlade 
ärenden rörande kyrkliga kulturminnen. Där beskrivs också den interna 
organisation som hanterade dessa ärenden och den expertis som fanns att tillgå 
avseende olika ärendekategorier såsom olika typer av konserveringsärenden. I 
propositionen beskrivs också hur kompetensen avseende kyrkliga kulturminnen på 
landets länsmuseer såg ut vid den tidpunkten. När Länsstyrelserna tog över 
tillståndsprövningen från Riksantikvarieämbetet 1995 skulle den senare istället ha 
en uppgift som tillsyns- och servicemyndighet och därmed följa verksamheten, 
tillhandahålla expertkunskap som stöd åt länsstyrelsernas och länsmuseernas 
arbete och att överklaga vissa beslut. Den under lång tid uppbyggda 
expertkunskapen inom Riksantikvarieämbetet borde fortsättningsvis kunna nyttjas 
av länsstyrelserna och länsmuseerna.1 Sedan dess har Riksantikvarieämbetets 
organisation och arbetsuppgifter förändrats. Också länsmuseerna har i många fall, 
så även i Stockholms län, fått en förändrad roll där de idag agerar som 
antikvariska konsulter på en avreglerad marknad och därmed i mycket låg grad 
har möjlighet att bistå Länsstyrelsen, eller för den delen församlingarna, med stöd 
och råd. Denna förändring innebär bland annat att Länsstyrelserna saknar en från 
konsultmarknaden fristående expertinstans att vända sig till i exempelvis 
konserveringsärenden vilket har en negativ inverkan på bevarandet av de kyrkliga 
kulturminnena och deras kulturhistoriska värden. 

Sedan 1995 och fram till idag har en avsevärd höjning av Svenska kyrkans 
förvaltarkompetens skett även om det fortfarande finns många församlingar som 
saknar sakkompetens i fastighetsfrågor. På de tre stiftskanslierna som 
Länsstyrelsen arbetar gentemot ser kompetensen lite olika ut. I Uppsala har man 
länge haft en stiftsingenjör anställd och numera också två restaureringsarkitekter. 
I Strängnäs anställdes tidigt en stiftsantikvarie som idag är utökad till två tjänster. 
De har under senare tid också anställt en stiftsingenjör. På Stockholms stiftskansli 
finns sedan ett tiotal år en stiftsantikvarie och en stiftsingenjör anställda. 
Kompetensförhöjningen på stiftskanslierna underlättar vårt arbete med frågor 
kring de kyrkliga kulturminnena i allmänhet och den kyrkoantikvariska 

1 Prop. 1994/95:208, s. 8. 



Redovisning
 

5 (9)

Datum
2018-04-26
 

Beteckning
106-2664-2018
 

ersättningen i synnerhet. Vår bedömning är att samverkan med stiftskanslierna är 
en viktig framgångsfaktor och att samverkansformerna har en fortsatt stor 
utvecklingspotential.

Sedan ett par år tillbaka har Länsstyrelsen utvecklat sitt arbetssätt för att 
kommunicera med inblandade parter i större ombyggnadsprojekt. Arbetssättet 
innebär att inför byggstart samla samtliga entreprenörer för information om 
kulturmiljölagen och de nationella målen för kulturmiljö generellt samt specifikt 
om det beslut som vi fattat för den aktuella ombyggnaden. Vår erfarenhet av det 
nya arbetssättet är att det leder till en förenklad kommunikation mellan projekten 
och oss i den fortsatta processen vilket i sin tur leder till färre missförstånd och en 
högre grad av måluppfyllelse av våra beslut. 

I Stockholms län har ännu inte så många kyrkor som omfattas av tillståndsplikt 
enligt 4 kap. kulturmiljölagen sålts till annan ägare. Enligt Svenska kyrkans 
redovisning för år 2016 angående de kyrkliga kulturvärdena och användningen av 
den kyrkoantikvariska ersättningen är det endast en kyrka, Lilla Alby kyrka i 
Sundbyberg som sålts. Länsstyrelsen konstaterar att även Mariehällskyrkan i 
Bromma som i Svenska kyrkans ovannämnda rapport felaktigt är registrerad som 
icke-tillståndspliktig vid det tillfället var avsåld. Under 2017 har också S:t Jacobs 
kyrka i Stockholm sålts till Stockholms stift av Stockholms domkyrkoförsamling. 
Ytterligare ett tiotal icke-tillståndspliktiga kyrkor har sålts under 
redovisningsperioden. Vi har i de allra flesta fall givits möjlighet att yttra oss över 
försäljningarna. I yttrandena har vi utöver det eventuella skyddet för själva 
kyrkobyggnaden också lyft frågor kring de kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga 
inventarier som trots en försäljning omfattas av skyddet enligt 4 kap. 
kulturmiljölagen. 

Under redovisningsperioden har en stor mängd s k församlingssammanslagningar 
ägt rum. Länsstyrelsen har ingen exakt statistik på hur många, men vår erfarenhet 
av dessa sammanslagningar är huvudsakligen positiv. Sammanslagningarna har 
för det kyrkliga kulturminnenas del inneburit att en mer samlad bild över 
kyrkobeståndets status och behov ur såväl brukarperspektiv som vårt 
tillsynsperspektiv erhållits. De nya större församlingarna har ofta större möjlighet 
att anställa eller på annat sätt anlita personer med relevant kompetens och en 
större framförhållning i fastighetsförvaltningen har uppnåtts. Vi upplever inte att 
församlingssammanslagningarna hitintills inneburit att frågan om övertaliga 
kyrkobyggnader aktualiserats. 

B Länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med den 
kyrkoantikvariska ersättningen

1. Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet
Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet tolkas av oss som 
att vi dels ska yttra oss över fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen i 
länet, dels att vi ska delta i de regionala samrådsgrupperna i de tre stift som länet 
berörs av.



Redovisning
 

6 (9)

Datum
2018-04-26
 

Beteckning
106-2664-2018
 

Under 2017 har Länsstyrelsen ensat sin hantering av frågor rörande den 
kyrkoantikvariska ersättningen, gentemot de tre stiften Stockholm, Strängnäs och 
Uppsala. Den nya hanteringsordningen har formulerats i två principer. Den första 
principen innebär att vi endast kommer yttra oss över det förslag till fördelning av 
ersättning inom länet som stiftet arbetat fram. I yttrandet kommer vi att ange till 
vilken grad de enskilda objekten kan stödjas med kyrkoantikvarisk ersättning i 
procent samt åtgärdens prioritet ur kulturmiljösynpunkt. Den andra principen 
innebär att vi inte kommer bistå med så kallade antikvariska slutintyg för 
rekvirering av kyrkoantikvarisk ersättning oavsett om stiftet i sitt beslut om 
ersättning har villkorat om detta. Principerna har formulerats utifrån den roll och 
ansvar som Länsstyrelsen tilldelats i kulturmiljölagen respektive 
överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan (Ku2000/470/Ka). 
Anledningen till att den nya hanteringsordning för kyrkoantikvarisk ersättning 
antogs var dels att de olika stiften tidigare hanterades olika, dels att vi lade ner 
alldeles för mycket resurser på att göra det som huvudsakligen kan anses vara 
stiftskansliernas ärendeberedning. 

Den nya hanteringsordningen har nu prövats under ett år och erfarenheten visar att 
dels så har våra resurser använts på ett mer effektivt sätt, dels har roller och ansvar 
mellan oss och stiftskanslierna tydliggjorts. I och med den nya 
hanteringsordningen har också de många gånger resurskrävande samråden med 
stiften inför vårt yttrande utgått. 

De regionala samrådsgrupperna administreras av stiftskanslierna i respektive stift. 
Frekvensen på möten i de olika grupperna varierar, från 1-2 möten per år i 
Uppsala och Strängnäs stift, till upp till 3–4  möten i Stockholms stift. Varje 
samrådsgrupp gör nästan årligen ett studiebesök/resa till något aktuellt projekt. De 
frågor som tas upp i samrådsgruppen har framförallt en koppling till fördelningen 
av den kyrkoantikvariska ersättningen och planerade eller pågående stiftsprojekt. 
Andra frågor som kan tas upp till diskussion är pågående utredningar, antingen 
statliga eller kyrkliga sådana, och konsekvenserna av förslagen för det kyrkliga 
kulturarvet. Tendensen över tid har varit att fokuseringen på enskilda 
objekt/ärenden gett vika för mer principiella diskussioner. 

Förväntningarna på Länsstyrelsens insats och engagemang i samrådsgruppens 
arbete och aktiviteter varierar starkt mellan de tre stiften. Periodvis har det funnits 
en mycket stor önskan om att parterna i samband med yttrandet över fördelningen 
av den kyrkoantikvariska ersättningen ska vara helt ense, att det ska råda 
konsensus. Vi ser att det finns ett problem med detta då ingången i frågorna är 
delvis olika för stiften och Länsstyrelsen. Vi har endast att utifrån 4 kap. 16 § 
kulturmiljölagen bedöma huruvida de föreslagna ersättningarna relaterar till 
kulturhistoriskt motiverade kostnader eller ej medan stiften kan välja att väga in 
andra faktorer i sitt förslag. En faktor som försvårar vår bedömning är att 
begreppet kulturhistoriskt motiverade kostnader aldrig har definierats i detta 
sammanhang. Vi ser fram emot en dialog med Riksantikvarieämbetet i denna 
fråga då de enligt vår bedömning är den part som bör arbeta för en ensa 
länsstyrelserna i deras bedömningar.
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Länsstyrelsen anser att samrådsgruppernas sammansättning innebär en utmaning 
och ibland ett hinder för att nå framgå i samverkansfrågorna. I grupperna ingår 
såväl professionella från stiftskansli, länsstyrelser och museer som präster och 
förtroendevalda från Svenska kyrkan. De senare är sällan helt förtrogna med de 
frågor som diskuteras vilket enligt vår mening innebär att diskussionerna ofta 
saknar djup och inte leder konstruktivt framåt. 

Länsstyrelsens deltagande i de regionala samrådsgrupperna regleras i 
överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och staten.2 I överenskommelsen står 
att det ska finnas en samrådsgrupp i varje stift och att grupperna ska vara forum 
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vi har svårt att bedöma hur stor vikt som ska 
läggas vid samrådsgruppernas arbete och hur stort engagemang som stiften kan 
kräva av oss. Vi upplever att de tre stift som vi samverkar med har mycket olika 
uppfattning i frågan och vi ser fram emot diskussionen om samrådsgruppernas 
arbetsformer på årets kulturarvskonferens i Visby. 

2. Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling
Systemet för den kyrkoantikvariska ersättningen har som Länsstyrelsen uppfattar 
det egentligen inte genomgått så stora förändringar sedan ersättningen infördes. 

Svenska kyrkans villkor har reviderats ett par gånger, senast 2013, och 
kompletterats med en handbok där syftet med respektive villkor utvecklas och 
förtydligas. Under ungefär samma period införde Kyrkokansliet rutinen med 
bedömningsgrunder för fördelning av den kyrkoantikvariska ersättningen som ett 
försök att ensa bedömningarna av ansökningarnas procentsatser och 
kulturarvsnytta. Bedömningsgrunderna var efterfrågade av alla parter och har till 
stor del styrt länsstyrelsernas och stiftens yttranden och bedömningar sedan 
införandet. Vi anser dock att det borde vara Riksantikvarieämbetet som vägleder 
länsstyrelserna i dessa bedömningar och inte Svenska kyrkan. 

En skillnad som skett i systemet är att Länsstyrelsen inte längre yttrar sig över 
fördelningen av det s k kyrkobyggnadsbidraget, vilket skedde under de inledande 
åren. Fördelen med att yttra sig över både den kyrkoantikvariska ersättningen och 
kyrkobyggnadsbidraget i ett sammanhang var att vi fick en större överblick över 
vårdbehovet för de kyrkliga kulturminnena och att vi gavs en möjlighet att 
påverka eventuella samfinansieringsformer mellan de två ersättningssystemen. Vi 
har dock inga invändningar mot det nu rådande arbetssättet då våra resurser kan 
användas till andra angelägna arbetsuppgifter och fördelningen av det 
inomkyrkliga bidraget är en enskild angelägenhet för Svenska kyrkan. 

Med tiden har ansökningarna om kyrkoantikvarisk ersättning vuxit och vi 
upplever att många projekt är mycket komplexa och svårbedömda i 
yttrandesituationen. Ansökningarna skulle behöva brytas ner i högre grad än idag 

2 Ku2000/470/Ka
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för att vårt yttrade ska vara relevant för respektive åtgärd som kyrkoantikvarisk 
ersättning skulle kunna beviljas för.

3. Ersättningens nytta 
Den kyrkoantikvariska ersättningen har självklart inneburit att en rad nödvändiga 
vård- och underhållsinsatser har utförts på de skyddade kyrkliga kulturminnena. 
Ersättningen har dock i vissa fall lett till att större åtgärder än vad som har varit 
nödvändigt utifrån de kulturhistoriska värdena genomförts. I några enstaka fall har 
åtgärderna till och med lett till att kulturhistoriska värden påverkats negativt. En 
tendens till att övervårda de kyrkliga kulturminnena kan skönjas då kostnaderna 
och delvis en del av ansvaret lyfts över till annan part än den förvaltande 
enheten/församlingen. 

Den kyrkoantikvariska ersättningen underlättar i många fall Länsstyrelsens arbete 
då ersättningen kan upplevas som ett smörjmedel i tillståndsprövningen och för de 
krav som vi ställer avseende kvaliteten på ansökningshandlingar och villkor i 
besluten. Ibland kan det upplevas att grunden för ersättningen är den omvända än 
vad som var avsikten i prop. 1998/99:38. Där anges att grunden för ersättningen är 
de särskilda krav som ställs i 4 kap. kulturmiljölagen och att ersättningen ska, i 
den utsträckningen den utgår, ses som en kompensation för begränsningarna i 
möjligheten att förfoga över egendomen och för extrakostnader som uppstår till 
följd av de generella skyddsbestämmelserna.3

Beslutande
Beslutet har fattats och godkänts digitalt av samhällsbyggnadsdirektören Patrik 
Åhnberg. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit 
kulturmiljöchefen Louise Schlyter och antikvarien Lotta Eriksson Kockum, 
föredragande.  

Kopia
erica.tenevall@raa.se
Kulturdepartementet

3 Prop. 1998/99:38, s. 137.
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Bilaga 

Nyregistrerade ärenden per år knutna till Länsstyrelsen hantering av de kyrkliga 
kulturminnena. 

År Antal nya ärenden 
2017 180
2016 204
2015 216
2014 194
2013 154
2012 194
2011 175
2010 186
2009 133
2008 133
2007 127
2006 124
2005 139
2004 183
2003 110
2002 158
2001 140
2000 125
1999 108
1998 98
1997 96
1996 1444 
1995 47

4 En översiktlig genomgång av dessa ärenden visar att många av ärendena är kopior av beslut om 
kyrkobyggnadsbidrag. 
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 Riksantikvarieämbetet 

registrator@raa.se 
1:e antikvarie 

Elisabeth Backman Broomé 

Kulturmiljöenheten 

 

 

Länsstyrelsens redovisning enligt regleringsbrev 

2018(ÅRK 16) om arbetet med det kyrkliga kulturarvet 

och den kyrkoantikvariska ersättningen 

 
 

A Länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet 

 

1. Samverkan 

 

Kontakter avseende myndighetsutövning och lagtillämpning 

 

Länsstyrelsens bedömning är att samverkan avseende myndighetsutövning respektive 

lagtillämpning såväl förbättrats som försämrats. Riksantikvarieämbetet har genom sitt 

arbete med framtagandet av nya föreskrifter och ny vägledning för 4 kap 

Kulturmiljölagen tydliggjort och tolkat lagen där tidigare Länsstyrelsernas enskilda 

handläggare till stor del lämnats att göra egna bedömningar. Detta arbete har enligt 

Länsstyrelsens uppfattning lett till såväl bättre underbyggda beslut som en ensning av 

de olika länsstyrelsernas bedömningar.  

Försämringarna har främst gällt den nationella överblick och det expertstöd som 

Riksantikvarieämbetet tidigare tillhandahöll inom olika expertområden som tex 

konservering, orglar, textil etc. Dessa typer av ärenden remitterades regelmässigt till 

Riksantikvarieämbetet. Idag erbjuder inte längre Riksantikvarieämbetet detta stöd utan 

Länsstyrelserna får själva ta ansvar för att kompetensen finns tillgodosedd. I praktiken 

har emellertid detta inneburit att många sökta åtgärder avseende nämnda 

specialområden lämnas tillstånd med en bedömning gjord utifrån det åtgärdsförslag 

som anlitad konservator/expert upprättat och där handläggaren i stor utsträckning 

saknar kunskap. Länsstyrelserna har endast i undantagsfall tillgång till rätt kompetens 

för att kunna bedöma nämnda åtgärder. 

 

Länsstyrelsen bedömning är också att Riksantikvarieämbetet har minskat 

utbildningsinsatserna avseende 4 kap KML. Tidigare samlade myndigheten med 

regelbundenhet länsstyrelsernas handläggare för utbildning och diskussion om aktuella 

frågor. Detta har idag till viss del tagits över av länsstyrelsernas eget samarbetsorgan, 

Kulturmiljöforum, samt Svenska kyrkan. 

 

Länsstyrelsen i Uppsala län vill dock understryka de positiva erfarenheter vi haft av 

samråd med Riksantikvarieämbetet kring lagtillämpningen i enskilda ärenden.   
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Arbetet i de regionala samverkansgrupperna och den centrala samverkansgruppen 

 

Undertecknad har erfarenhet från arbete i regionala samverkansgrupper i tre län och 

från gruppernas inrättande 1995. Initialt fungerande grupperna bättre med stort 

gemensamt engagemang och strävan efter samverkan. I Uppsala har arbetet under 

perioder fungerat mindre bra. Länsstyrelsens uppfattning är att mötena mer handlat om 

ensidig info än om principiella diskussioner.  

Deltagarnas roller har också förändrats. Länsmuseerna är idag en aktör bland andra 

med antikvarisk konsultverksamhet. Uppsala stift har lyft frågan om länsmuseernas 

deltagande i samverkansgrupperna. Länsstyrelsen bedömer att arbetet och 

sammansättningen av grupperna bör utvärderas. 

 

Den centrala samverkansgruppens roll och mandat är idag otydlig. Gruppen borde ha 

en central roll i arbetet med att utveckla samverkan mellan kyrka och stat. Även här ser 

Länsstyrelsen behov av att utvärdera och förtydliga gruppens uppgifter.  

 

Samverkan med Svenska kyrkan     

 

En fungerande samverkan är en viktig förutsättning för såväl bevarandet som 

utvecklingen av det kyrkliga kulturarvet. I vissa typer av ärenden finns ofta en inbyggd 

konflikt där sökanden vill förändra ett kulturarv som Länsstyrelsen har som uppgift att 

bevara. Då blir samverkan mycket viktig för att skapa förståelse för inblandade parters 

olika utgångspunkter. Länsstyrelsen har tidigare arbetat aktivt med information och 

uppsökande verksamhet men har under den senaste 5-10-årsperioden på grund av 

resursbrist inte haft möjlighet att arbeta strategiskt långsiktigt. 

Avseende ärendehanteringen har Länsstyrelsen tidigare arbetat enligt en etablerad 

samverkansmodell som byggt på gemensamma tidiga samråd. På grund av såväl en 

kraftigt ökande ärendeinströmning under de senaste 5-10 åren som att alltfler 

antikvariska konsulter är verksamma i länet har denna modell tyvärr fått stå tillbaka. 

Länsstyrelsen har därför ofta kommit in för sent i processen. Det senaste året har 

ärendemängden dock minskat och Länsstyrelsen hoppas kunna återgå till angiven 

samverkansmodell.  

 

Former för samverkan 

 

Länsstyrelsen har sedan länge utarbetade rutiner för samverkan gällande 

tillståndsprövning. En viktig del i detta har varit de tidiga samråden. Länsstyrelsen är 

av uppfattningen att det är i detta tidiga skede man har störst möjlighet att hitta 

lösningar acceptabla för alla inblandade. Tyvärr har Länsstyrelsen inte haft de resurser 

som krävts för att kunna genomföra tidiga samråd. Antalet ansökningar har mer än 

fördubblats under de senaste 10 åren. Mycket långa handläggningstider har lett till 

missnöje hos många sökanden något som med stor tydlighet framkommer i den 

brukarundersökning som genomfördes under del av 2017.  
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2. Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid 

 

Särskilt viktiga händelser 

 

Skiljandet kyrka stat 

Inrättandet av den kyrkoantikvariska ersättningen 

Stiftsantikvarier 

Ny vägledning för föredelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen 

 

Angivna händelser är centrala i arbetet med det kyrkliga kulturarvet efter 1995.  

 

Svenska kyrkans och länsstyrelsernas tillgång till kompetens 

 

Frågan om Svenska kyrkans tillgång till förvaltarkompetens har genom åren varit en 

återkommande punkt i redovisningarna avseende såväl den kyrkoantikvariska 

ersättningen som arbetet med det kyrkliga kulturarvet. Länsstyrelsens erfarenhet är att 

spännvidden avseende förvaltarkompetensen inom Svenska kyrkan är stor. I Uppsala 

stift finns både pastorat med egen kompetens på detta område och mindre församlingar 

som helt saknar den kompetens som fastighetsbeståndet kräver. Sedan några år tillbaka 

har Uppsala stift anställt egna arkitekter som ska kunna bistå framförallt de mindre 

församlingarna. I och med inrättandet av dessa tjänster har Länsstyrelsen kunnat se att 

de ansökningshandlingar som församlingarna skickar in blivit bättre. Kompletteringar 

behöver inte begäras in i samma omfattning som tidigare. Samtidigt ökade antalet 

ansökningar kraftigt i samband med inrättandet av dessa tjänster sannolikt beroende på 

att församlingarna uppmärksammades på och fick hjälp med det ackumulerade 

vårdbehovet.  

 

Länsstyrelsernas resurser/kompetens har berörts ovan. Resurserna har under mer än tio 

år varit starkt underdimensionerade och antalet byggnadsantikvarier har i förhållande 

till ärendemängden legat lågt i förhållande till flertalet Länsstyrelser. Efter att antalet 

ärenden mer än fördubblats under en tioårsperiod så har nu mängden inkommande 

ärenden minskat. Om denna trend håller i sig finns utrymme för att korta de tidigare 

mycket långa handläggningstiderna. Länsstyrelsens tillgång till Riksantikvarieämbetets 

expertkunskap har berörts under rubriken samverkan. 

 

I Uppsala län har antalet antikvariska konsulter ökat stort. Spännvidden är stor 

avseende erfarenhet och kompetens. I många ärenden kopplar sökanden in en 

antikvarisk konsult tidigt i processen. Detta innebär oftast en fördel då man därigenom 

beaktar antikvariska frågeställningar tidigt men kan också skapa problem om 

avstämningar inte görs underhand med Länsstyrelsen.  

 

Tillsyn enligt 4 kap KML 

 

Länsstyrelsens tillsyn är och har varit mycket begränsad främst beroende på bristande 

resurser. Tillsyn har inte varit ett prioriterat område utan har fått stå åt sidan för 

handläggning av tillståndsfrågor. 2014 deltog Uppsala län i ett nationellt tillsynsprojekt 

avseende kyrkliga inventarier då 5 kyrkor besöktes. Länsstyrelsen kunde då konstatera 

att behov av vidare tillsyn fanns. Målstyrd tillsyn har under året skett i en handfull 
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ärenden där Länsstyrelsen fått uppgift om att åtgärder genomförts utan tillstånd 

alternativt på ett felaktigt sätt.  

 

Tillgänglighet och övertalighet 

 

Tillgänglighet i bemärkelsen tillträde till lagskyddade kyrkor och kyrkomiljöer är en 

relativt vanlig ärendetyp. Sannolikt beror detta både på att kyrkornas besökare blivit 

allt äldre och bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Dessa ärendetyper är oftast 

relativt okomplicerade att hantera men i några fall har Länsstyrelsen haft svårt att få 

förståelse för bevarandet av unika kulturhistoriska värden.  

 

Frågan om övertalighet och ändrad användning av kyrkor har ännu inte varit aktuellt i 

Uppsala län. Några pastorat har börjat titta strategiskt/långsiktigt på användningen av 

sina kyrkor och på några års sikt kommer sannolikt nämnda frågor att aktualiseras hos 

Länsstyrelsen.   

 

 

 

B Länsstyrelsernas erfarenhet av arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen 

 

1. Länsstyrelsernas roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet 

 

Uppfattning om och nivå av delaktighet i förfarandet 

 

Statens tanke med den kyrkoantikvariska ersättningen var bla ett breddat ansvarstagande, 

där en helhetssyn på förvaltningen skulle innefatta även de kulturhistoriska värdena. Den 

senare aspekten skulle tillgodoses genom ett utvecklat samrådsförfarande med 

kulturmiljövårdens representanter. Länsstyrelsens delar uppfattningen om vikten av det 

gemensamma ansvaret men gör bedömningen att statens inflytande över regelverk och 

riktlinjer kommit att minska. Sedan den kyrkoantikvariska ersättningens införande har 

detta arbete alltmer kommit att ske genom Svenska kyrkans försorg. Villkor, handböcker 

och riktlinjer för fördelningen utgör en viktig förutsättning för Länsstyrelsernas arbete och 

för en likartad hantering av den kyrkoantikvariska ersättningen i hela landet men arbetet 

bör vara ett gemensamt ansvar.    

 

Möjligheter att påverka 

 

Länsstyrelsens bedömning är att Uppsala stift beslutar i enlighet med riktlinjer/föreslagna 

ersättningsnivåer och att man ytterst sällan frångår dessa. Arbetet med den 

kyrkoantikvariska ersättningen har genom åren inneburit ett mycket omfattande arbete för 

Länsstyrelsen under en i övrigt arbetsintensiv period. Möjligheten att påverka 

bidragsnivåer finns men förutsätter också tidsmässigt utrymme för att mer ingående 

bedöma enskilda ärenden.   

 

Samsyn och motsättningar 

 

Sedan vägledning och riktlinjer för den antikvariska ersättningen tagits fram är 

Länsstyrelsens uppfattning att det funnits en samsyn mellan Uppsala stift och 

Länsstyrelsen avseende bedömningarna för den kyrkoantikvariska ersättningen. 
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Emellertid kan detta i delar mer betraktas som en skenbar konsensus eftersom de riktlinjer 

för bidragsnivåerna inte tagits fram i samverkan med staten. Länsstyrelsen utgår från 

dessa riktlinjer i sitt arbete med den kyrkoantikvariska ersättningen men är av den 

uppfattningen att vissa av dessa bidragsnivåer ligger fel. Att i Länsstyrelsens remissvar 

argumentera för att frångå riktlinjerna vore sannolikt utsiktslöst.  

 

2. Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling 

 

Uppfattning om processen för ersättningens fördelning 

 

Processen har över tid utvecklats och rutiner tagits fram för arbetet på Länsstyrelsen. 

Processen innebär en stor arbetsinsats för Länsstyrelsen i samband med remissarbetet. 

Detta sammanfaller också med en i övrigt mycket arbetsintensiv period på Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen skulle gärna se en tydligare redovisning/uppföljning av beslutade bidrag för 

att kunna få en tydlig bild av ersättningens nytta. 

 

Vad har fungerat bra respektive mindre bra 

 

Tydligare riktlinjer för arbetet har utarbetats över tid vilket är positivt. Även en tydligare 

uppdelning av större projekt där KAE-berättigade åtgärder förtydligas. När systemet var 

nytt särredovisades inte dessa i remissen vilket gjorde det mycket svårt att bedöma 

bidragsnivåerna. Mindre bra är att medel inte upparbetats vilken framförallt förklarats 

med att mindre församlingar inte haft medel för egeninsatsen.  

 

Följder av införandet av systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen 

 

Den kyrkoantikvariska ersättningen har inneburit ekonomiska möjligheter för svenska 

kyrkan att bevara och vårda det kyrkliga kulturarvet. För att klara detta arbete har Svenska 

kyrkan såväl stärkt sin kompetens avseende förvaltningsfrågor som kunnandet om det 

kyrkliga kulturarvet framförallt på nationell respektive stiftsnivå. 

 

3. Ersättningens nytta 

 

Uppfattning om adekvat fördelning utifrån vårdbehov 

 

Liksom i arbetet med det statliga kulturmiljövårdsanslaget så utgår fördelningen från 

inkomna ansökningar. Det skulle vara intressant med såväl en mer strategisk ansats som 

en uppsökande verksamhet/riktad bidragsgivning. Finns sannolikt ett stort antal kyrkliga 

inventarier, textilier mm som är i behov av insatser. Församlingarnas prioriteringar utgår 

från de mest akuta behoven och det brukar då huvudsakligen handla om insatser som rör 

tak, fasad och fönster. Konservering av kyrkliga inventarier får sannolikt ofta stå tillbaka.   

 

Nytta för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet 

 

Nyttan för kulturarvet har varit stor. Länsstyrelsen har emellertid ingen möjlighet att sätta 

utförda insatser i relation till vården av det kyrkliga kulturarvet före införandet av den 

kyrkoantikvariska ersättningen.  

Länsstyrelsens bedömning är dock att utförda arbeten med KAE är omfattande och att den 

kyrkoantikvariska ersättningen inneburit stor kulturarvsnytta. 
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Förmåga för långsiktigt bevarande 

 

En förutsättning för långsiktigt bevarande. Länsstyrelsen bedömer dock att det är av vikt 

att man sätter den kyrkoantikvariska ersättningen i relation till de av församlingarna nu 

ofta framtagna lokalresursplanerna. Församlingarna ansöker om kyrkoantikvarisk 

ersättning och gör därigenom en bedömning av var de anser behoven vara som störst. Det 

kan innebära att det inte alltid är de kyrkobyggnader/inventarier som ur ett kulturhistoriskt 

perspektiv bedöms som mest värdefulla som beviljas medel. 

 

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av länsantikvarie Roger Edenmo, efter föredragning av 1:e 

antikvarie Elisabeth Backman Broomé. Beslutet har signerats digitalt och har därför inga 

namnunderskrifter. 

 

 

Kopia: 

Erica Tenevall, erica.tenevall@raa.se 
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Länsstyrelsen i Södermanlands redovisning enligt regleringsbrev för 
2018 (ÅRK 16)

A. Länsstyrelsens erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet
1. Samverkan
Tidsaspekt från år 1995, då länsstyrelserna tog över ärendena enligt 4 kap. KML, fram 
till idag

- Kontakter t.ex. avseende myndighetsutövning och lagtillämpning
- Arbetet i den regionala samverkansgruppen
- Samverkan med Svenska kyrkan
- Former för samverkan

Länsstyrelsen har regelbundet kontakt med flertalet av länets församlingar i samband 
med tillståndsprövning. Länsstyrelsen har i tidigare remisser om det kyrkliga 
kulturarvet framfört att församlingarna har mycket olika kompetens vad gäller 
fastighetsförvaltning och insikt om kulturhistoriska värden. 
Länsstyrelsen har vid flera tillfällen haft dialog med Riksantikvarieämbetet om mer 
principiella frågor, som kyrkotomt, hantering av nedbrunnen klockstapel, borttagande 
av samtliga bänkar/omgestaltning av kyrkobyggnad etc. I övrigt är kontakten av 
formell karaktär, i form av remissyttranden, information/dialogmöten om t.ex. 
vägledningar och föreskrifter. 
Länsstyrelsen har sedan den regionala samrådsgruppen tillsattes kontinuerligt deltagit i 
gruppens möten, med 1-2 byggnadsantikvarier. Länsstyrelsen har vid ett flertal 
tillfällen fört upp frågeställningar på dagordningen för diskussion. Klimatet i gruppen 
har upplevts som gott under hela perioden. Det har funnits en öppenhet för att diskutera 
gemensamma principiella frågor, som t.ex. övertalighet, klimat och uppvärmning, 
projektet ”Domkyrkan i framtiden”, den årliga remissen för KAE och 
stiftsövergripande projekt som ”Medeltida taklag” och ”Stormaktstidens praktkistor”. 
Under senare tid är det dock Länsstyrelsens uppfattning att samrådsgruppens arbete till 
en viss del har minskat i omfattning och innehåll. Antalet sammankomster har minskat 
liksom dialogen med stiftsantikvarierna mellan sammankomsterna. De möten som har 
varit har varit sämre förberedda vad gäller upplägg och relevans. Länsstyrelsernas roll i 
samrådsgrupperna kan behöva förtydligas liksom gruppernas uppdrag och mandat. 
Länsstyrelsen har kontinuerligt över åren haft en god kontakt med länsmuseet, 
Sörmlands museum, i kyrkoantikvariska frågor. Länsstyrelsen inhämtar årligen 
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museets synpunkter på KAE-remissen samt remitterar vid enstaka tillfällen mer 
komplicerade ärenden. På senare år har dock museet fått en delvis annan roll, man utför 
t.ex. antikvarisk medverkan i mindre omfattning än tidigare. Länsmuseet och 
Länsstyrelsen står för en stor del av kunskapsuppbyggnaden kring det bebyggda 
kulturarvet i länet. 
I dagsläget saknas en dialog mellan Länsstyrelsen och Landstinget om den regionala 
kulturplanen. Länsstyrelsen har dock inlett ett samtal med Regionförbundet under 2016 
om det regionala kulturarvet och har nu återupptagit denna dialog, inför 2019 då den 
nya regionen, Region Sörmland, kommer att bildas. 
Länsstyrelsens samverkan med Svenska kyrkan i övrigt, t.ex. den nationella nivån, sker 
egentligen bara via det årliga samrådet om KAE. Det är positivt att den nationella 
kyrkliga kulturarvskonferensen återigen kommer arrangeras vartannat år, vilket ger 
möjlighet till samverkan mellan länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet och Svenska 
kyrkans nationella och regionala nivå. 
Länsstyrelsen har vid flera tillfällen deltagit i de seminarier som anordnats av Forum 
för forskning kring de kyrkliga kulturarven, FFKK, vid Uppsala universitet. 
2. Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid

- Särskilt viktiga händelser
- Svenska kyrkans och länsstyrelsens tillgång till kompetens
- Tillsyn enligt 4 kap. KML
- Tillgänglighet och övertalighet

Länsstyrelsen hänvisar i första hand till de redovisningar som Svenska kyrkan och 
Riksantikvarieämbetet lämnat avseende KAE varje år och inför kontrollstationer vart 
fjärde år. KAE-systemets utveckling över tid finns beskrivna i dessa dokument. Därtill 
har Riksantikvarieämbetet på regeringens uppdrag gjort en översyn av regelverket om 
de kyrkliga kulturminnena, där en fullständig historik finns. 
Länsstyrelsen hade 1995, då länsstyrelserna tog över ärendena enligt 4 kap. KML, 
endast en byggnadsantikvarie anställd. Några år senare tillkom en tjänst, som jobbade 
med kyrkor på deltid. Först 2017 tillkom en tredje byggnadsantikvarietjänst på heltid. 
Under hela perioden har handläggarna haft delade arbetsuppgifter, dvs ingen har 
arbetat på heltid med kyrkoärenden. 
På stiftsnivå skedde en fördubbling av antalet stiftsantikvarier från en till två, omkring 
2007. En stiftsingenjör anställdes 2016. 
Länsstyrelsen har i begränsad omfattning utövat tillsyn av de kyrkliga kulturminnena 
under perioden. P.g.a. bristande personalresurser har Länsstyrelsen liten möjlighet att 
utöva egeninitierad tillsyn inom hela kulturmiljöområdet, andra arbetsuppgifter som 
har större samhällsintresse behöver prioriteras. Tillsynen av de kyrkliga kulturminnena 
har oftast handlat om händelsestyrd/ärenderelaterad tillsyn i form av t.ex. uppföljning 
av antikvariska rapporter. 
Dock har målstyrd/egeninitierad tillsyn utförts i fall där detta av olika skäl har ansetts 
nödvändigt. Dit hör t.ex. tillsyn av en församling som utan tillstånd borrat hål för 
bergvärme invid kyrkan inför installation av ny värmeanläggning. Länsstyrelsen har 
även bistått Strängnäs stift/Domkapitlet i deras tillsyn av aktuell församling. 
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Målstyrd/egeninitierad tillsyn har även utförts av församlingar, som utan tillstånd eller 
som frångått villkor i beslut, utfört renovering av kyrkogårdsmur, uppsättning av 
högtalare, montering av ljudskåp och montering av brandlarm i några av länets kyrkor. 
Under 2014 genomförde Länsstyrelsen tillsyn av inventarier i fem kyrkor i länet, i 
samband med det landsomfattande tillsynsprojekt som länsstyrelserna bedrev 
gemensamt detta år. 
Länsstyrelsen har i tidigare yttranden över regelverket om de kyrkliga kulturminnena 
framfört att länsstyrelsernas otillräckliga resurser samt den delvis bristande 
förvaltarkompetensen inom Svenska kyrkans olika organisatoriska delar, är de största 
riskfaktorerna för att målet med 4 kap. kulturmiljölagen ska nås. Länsstyrelsen kan inte 
med en aktivare tillsyn tvinga församlingarna till åtgärder. Grundproblemet är att 
församlingarna relativt ofta brister i kompetensen när det gäller förvaltning i relation 
till kulturhistoriska värden, tillståndsprocessen enligt KML och dess koppling till 
processen för kyrkoantikvarisk ersättning. 
Länsstyrelsens handläggningstider avseende kyrkoärenden blir ofta ganska långa, 
ibland över ett år, eftersom bristfälliga ansökningar från församlingarna innebär att 
kompletteringar behövs, ibland i flera steg. Det kan även medföra att omtag behöver 
tas i ärenden. De krav på ansökningar som kan ställas enligt föreskrifterna för 4 kap. 
KML (sedan 2012) har inneburit ett stöd i detta arbete, men trots att Länsstyrelsen 
kommunicerar kraven i ett tidigt skede är ansökningar fortfarande ofta inkompletta. 
Frågan om övertalighet av kyrkobyggnader kan enligt Länsstyrelsens mening hanteras 
inom ramen för KML och det generella skyddet, i kombination med en ökad strategisk 
förvaltning av kyrkobyggnaderna. I Sörmland har hittills ingen kyrka som omfattas av 
tillståndsplikt avyttrats, endast ett fåtal icke skyddade kyrkobyggnader och kapell. 
Varje kyrkligt kulturminne och ansökt åtgärd hanteras individuellt utifrån det enskilda 
objektets kulturhistoriska värden. Kyrkorna används på ett mer varierat sätt idag och 
Länsstyrelsen ger ofta tillstånd till åtgärder som ger förutsättningar för ett mer 
differentierat bruk. Ett exempel är Sankt Petri kyrka från 1960-talet i Eskilstuna, som 
församlingen för ett par år sedan ville sälja. Stiftet avslog församlingens begäran och 
Länsstyrelsen var också negativ. Dock kunde Länsstyrelsen, efter dialog med 
församlingen, ge tillstånd till förändringar som innebar att bottenvåningen och 
kyrkotomten kunde omgestaltas för förskoleverksamhet, en användning som arkitekten 
ursprungligen planerade för. Det differentierade bruket har gjort att församlingen nu 
kan behålla kyrkobyggnaden och använda den för gudstjänster. 
En viktig framtida fråga för både Svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet och 
länsstyrelserna är hur man ska se på de yngre, modernistiska skyddade kyrkorna och 
hur de ska kunna bevaras, användas och utvecklas. 
B. Länsstyrelsens erfarenhet av arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen
Tidsaspekt från år 2000, då systemet med KAE infördes, fram till idag
1. Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet

- Uppfattning om och nivå av delaktighet i förfarandet
- Möjligheter att påverka
- Samsyn och motsättningar



YTTRANDE
 YTTRANDE
 

 4(5)
Datum Dnr

2018-04-25
 

433-2344-2018
 

Länsstyrelsens uppfattning är att arbetet är begränsat till det årliga remissarbetet som 
görs varje årsskifte. Detta styrs genom handbok och villkor för KAE vilket underlättar 
arbetet och ger mindre utrymme för skilda tolkningar över landet. 
Alltsedan år 2000 har regelverket utvecklats och förfinats. I början fanns mer fokus på 
att församlingarna först skulle söka medel för vård- och underhållsplaner och sedan för 
faktiska åtgärder. Länsstyrelsens uppfattning är att de trender som kan skönjas i 
ansökningarna varje år i hög grad kan kopplas till de informationsinsatser som 
stiftsantikvarierna gör i församlingarna. 
Det är tydligt att under perioder är vissa åtgärder mer frekventa, t.ex. inrättande av 
kyrkotorg och barnhörnor, klimatrelaterade frågor och konvertering av värmesystem 
eller större, kostnadskrävande anläggningsarbeten, som renovering av 
kyrkogårdsmurar. 
Länsstyrelsens erfarenhet är att det under hela perioden funnits en samsyn kring 
bedömningarna av KAE, både mellan länsstyrelserna och stiftsantikvarierna i 
samrådsgruppen och i Länsstyrelsens dialog med Sörmlands museum. 
Länsstyrelsen konstaterar att det årliga arbetet med KAE-remissen tar mycket tid och 
resurser i anspråk. Som det är nu gör Länsstyrelsen en hel del av grundarbetet i 
remissen, dvs bedömer åtgärdernas omfattning och tillåtlighet. 
2. Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling

- Uppfattning om processen för ersättningens fördelning
- Vad har fungerat bra respektive mindre bra
- Följder av införandet av systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen

Se ovan.
KAE är statens största bidrag/ersättning till kulturmiljövård och har skapat långsiktiga 
möjligheter för ett mer strategiskt arbete som leder till att de kyrkliga kulturminnena 
kan bevaras, användas och utvecklas i enlighet med de nationella kulturmiljömålen. 
3. Ersättningens nytta

- Uppfattning om adekvat fördelning utifrån vårdbehov
- Nytta för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet
- Förmåga för långsiktigt bevarande

Se ovan. 
Till en början fanns en oro för att KAE-bidragets storlek skulle medföra storskaliga och 
ovarsamma förändringar i kyrkomiljöerna och för att oseriösa aktörer skulle dra nytta 
av systemet. Denna oro har till stor del varit obefogad, åtminstone i Sörmlands län. Det 
finns dock ett antal exempel i länet på mycket långa processer där höga 
konsultkostnader uppstått. Detta har ställt stora krav på Länsstyrelsen att navigera 
mellan olika uppfattningar kring metoder och materialval, i synnerhet vad gäller fukt- 
och klimatproblematik. 
Tillgången till kompetent projektledning vad gäller renovering och restaureringsarbeten 
av kyrkor i länet är fortsatt låg, vilket är en riskfaktor. I länet finns bara ett fåtal firmor, 
t.ex. restaureringsarkitekter och konstruktörer, som kan leda dessa komplexa arbeten 
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och leva upp till de höga och specifika krav som kyrkomiljöerna ställer. De firmor som 
finns har ofta många uppdrag vilket också kan innebära en risk. Samma sak gäller för 
konservatorer, där det saknas personer som behärskar flera material, konservering av 
fast inredning och klimatrelaterade skador. Trots detta är det Länsstyrelsens bedömning 
att kyrkomiljöernas kulturhistoriska värden ändå kan upprätthållas i samband med 
tillståndsprövningar. 

Länsmuseets delvis förändrade roll har inneburit att fler antikvariska firmor har etablerat 
kontakt med församlingarna i länet, ett arbete som överlag fungerar bra. I vissa fall finns 
dock samma problematik som ovan, dvs. vissa firmor/konsulter har många uppdrag 
samtidigt.

I detta ärende har länsantikvarie Per Gustafsson beslutat. Antikvarie Ebba Gillbrand har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även biträdande länsantikvarie Bo G. 
Svensson deltagit. Yttrandet är digitalt signerat. 

Per Gustafsson
Länsantikvarie Ebba Gillbrand

Antikvarie

Kopia till:
erica.tenevall@raa.se
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Redovisning av Länsstyrelsen Östergötland rörande regleringsbrev 
för 2018 (ÅRK 16) 
Dnr RAÄ-2018-694 med datum 2018-03-13 

A Länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med det kyrkliga 
kulturarvet 

A1 Samverkan 

- Kontakter t.ex. avseende myndighetsutövning och lagtillämpning 

Länsstyrelsen ser gärna ett ökat samarbete med andra länsstyrelser samt även med 
RAÄ för att öka samsynen av lagtillämpning och bedömningar utifrån KML. 

- Arbetet i de regionala samverkansgrupperna och den centrala 
Samverkansgruppen 

Samverkansgruppen för östgötadelen inom Linköpings stift har fungerat 
lösningsinriktat i hantering av antikvariska problem i samband med planerade eller 
pågående insatser i kyrkorna. Samarbetet har fungerat väl och har genomförts 
mestadels genom regelbundna protokollförda möten. Senaste åren har 
mötesfrekvensen minskat, gissningsvis på grund av ökad arbetsbelastning för samtliga 
parter. I stället har mejlgruppskommunikation blivit följden och behovspåkallade 
möten mellan enskilda parter och länsstyrelsen.  

Privata antikvariska aktörer har påpekat att länsmuseet som bedriver antikvarisk 
uppdragsverksamhet har en roll i samverkansgruppen. Det kan innebära fördelar för 
dem som de privata aktörerna inte har. Problematiken kan utgöra ett problem ur 
konkurrenshänseende då åtgärderna till del bekostas av KAE. Samverkan med de 
privata aktörerna sker behovspåkallat på initiativ från båda parter. 

Den regionala samverkansgruppen för Linköpings stift arbetar med mer övergripande 
och principiella frågor kring bevarande och utvecklande av det kyrkliga kulturarvet 
och är ett viktigt organ för samverkan med andra länsstyrelser inom stiftet. Gruppen 
bereder även KAE-ansökningar till stiftsstyrelsen.  
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- Samverkan med Svenska kyrkan 

De senaste årens församlingssammanslagningar har ofta lett till förbättring i de större 
församlingarna genom högre grad av specialisering av tjänster; som till exempel 
fastighetsansvariga, griftegårdsansvariga och ekonomer. Kännedomen om 
ansökningsförfarandet för tillstånd enligt KML har i dessa församlingar förbättrats då 
fastighetsförvaltarna blir mer rutinerade i planering och genomförande av 
förändringsinsatser av det kyrkliga kulturarvet.  

Sammanslagningarna har på lokalplanet haft en motsatt verkan då personal som 
tidigare ofta hade ansvar och kunskap om en enskild kyrka nu arbetar i arbetslag över 
större områden och inte har den lokala insynen och kunskapen om enskilda objekt. 
Länsstyrelserna möter därför inte längre personal som har en kontinuerlig tillsyn och 
kunskap om den enskilda kyrkan. 

Kunskapsnivån kring 2 kap och 4 kap KML och kulturhistoriska värden som objekten 
besitter är generellt låg i församlingarna vilket skapar utmaningar i Länsstyrelsens 
handläggning. 

- Former för samverkan 

Länsstyrelsen arbetar för att få församlingarna att skicka digitala ansökningar via 
diariet. Frågor hanteras helst via e-post för att få dokumenterad kommunikation och 
för att arbeta mer tidseffektivt. Platsbesök på begäran av församlingarna, antikvarisk 
expertis eller efter eget behov görs för att ha samråd i tidiga skeden inför större 
förändringar eller andra frågor. Länsstyrelsen medverkar med information på stiftets 
fastighetsdagar vid behov. 

A 2 Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över 
tid 

- Särskilt viktiga händelser 

Särskilt viktiga händelser i Östergötland är: 

 Stiftets karaktäriseringar av kyrkor och begravningsplatser i Linköpings stift, 
2004-2007 

 Riksrevisionens rapport, RiR 2008:2 Statens insatser för att bevara de kyrkliga 
kulturminnena, ledde regionalt till planerad regelbunden tillsyn av 
kyrkobyggnader 

 domen i högsta förvaltningsrätten om kyrkotomt och begravningsplats vid 
Vreta klosters kyrka 

 nationella tillsynsprojektet för enhetlig tillsyn av kyrkliga inventarier 

Tillsynsrapporten och -projektet ledde till att Länsstyrelsen fick fördjupat fokus på 
den egeninitierade tillsynen som ett instrument att förebygga och initiera insatser för 
ett bevarande av kulturarvet. Den principiellt viktiga prejudicerande domen om 
kyrkotomtsbegreppet kommer att bli vägledande för tillståndsgivning samt för 
församlingarnas ekonomi genom möjligheten att söka KAE. 
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- Svenska kyrkans och länsstyrelsernas tillgång till kompetens 

Länsstyrelsen har inte expertkompetens inom alla för handläggningen nödvändiga 
områden som exempelvis liturgi, kyrkohistoria, byggnadsteknik osv. Den 
expertkompetens som tidigare fanns på Riksantikvarieämbetet finns inte längre att 
tillgå. Länsstyrelsen anser därför att RAÄ:s tidigare expertroll behöver rekonstrueras 
vad gäller kyrkoantikvarisk kunskap samt tillsynsvägledning. 

Att Svenska kyrkan har kompetens i form av stiftsantikvarier och stiftsingenjörer är 
mycket värdefullt. Tyvärr använder inte församlingar med bristande kunskaper och 
resurser antikvarisk kompetens i tillräckligt hög grad. Församlingarna behöver 
tillgång till antikvarisk expertis för att bereda ansökningar och underlag för 
ansökningar enligt KML. Bättre underbyggda ansökningar med tillräckliga underlag 
skulle öka Länsstyrelsens ärendeflöde. 

 

Länsmuseernas roll som kunskapsinstitutioner blir oklar då dessa är 
skattefinansierade men samtidigt är antikvariska aktörer med uppdragsfinansiering. 
Länsmuseernas roll bör i dessa avseenden förtydligas. De dubbla rollerna kan leda till 
att privata aktörer på en konkurrerande marknad förfördelas. 

- Tillsyn enligt 4 kap. KML 

Efter Riksrevisionens rapport har planerad årlig tillsyn av t ex inventarier, byggnader, 
kyrkogårdar, brand- och säkerhetsaspekter och tillgänglighet gjorts under åren 2008-
2015. De två sista åren har personell resursbrist gjorts att ärendehandläggning fått 
prioriteras och ingen planerad tillsyn utförts. Under 2018 planeras 4 av länets ca 170 
kyrkor att tillsynas av Länsstyrelsen. Inventarietillsyn har inte utförts systematiskt på 
mycket lång tid. 

- Tillgänglighet och övertalighet 

I Östergötlands län har ingen skyddad kyrka tagits ur bruk. Övertalighet har 
diskuterats i samband med att Åtvids stora kyrka stod inför rivningshot. Kyrkan var 
stängd på grund av för församlingen övermäktiga renoveringskostnader och upplevd 
övertalighet eftersom Åtvids gamla kyrka ansågs tillräcklig för församlingens behov. 
En undersökning om ortsbornas värdering av Åtvids stora kyrka blev vägledande för 
församlingens beslut att inte riva utan att renovera och ge kyrkan en ny funktion som 
församlingshem och kontor. Inte heller detta förslag var ekonomiskt genomförbart 
och kyrkobyggnaden kom att renoveras i två etapper och används nu för större 
evenemang som konserter och skolavslutningar. 

Kyrkor som tas ur bruk behöver kunna hanteras av KML, en uppdaterad vägledning 
för lagtillämpningen behövs och möjlighet att erhålla KAE. 

Kyrkor med höga kulturhistoriska värden med låg användning finns i glesbefolkade 
områden. Frågan om ett inomkyrkligt utjämningssystem behöver aktualiseras för att 
höga kulturmiljövärden inte ska gå till spillo. 

Länsstyrelsen har i sin ärendehandläggning, inom ramen för kulturhistoriskt 
hänsynstagande, befrämjat ökad tillgänglighet genom att bifalla sanitetfaciliteter, 
förbättrad tillgänglighet till kyrkomiljöer för personer med rörelsehinder samt syn- 
och hörselnedsättning. Tillgänglighet genom informationsinsatser har också 
uppmuntrats och stöttats. Dock är det främst i kyrkor med hög användningsfrekvens 
där dessa ärenden har varit aktuella. Den relativt rika tilldelningen på medel genom 
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KAE utgör i sig ett incitament för kyrkan att påtala förändringskrav i 
tillståndsprövningen jämlikt 4 kap KML. Avvägningen mellan kyrkans önskade behov 
av fysisk förändring i de skyddade miljöerna kontra bevarande av höga 
kulturhistoriska värden enligt KML kan vara delikat.  

Länsstyrelsens uppfattning är att antalet tillgängliga kyrkor, med regelbundna 
öppettider har minskat betydligt. Främst är det kyrkor i större orter som har den 
servicen. Dessa erbjuder ofta pedagogiska insatser i form av förskole- och 
skolundervisning men även öppna guidningar. Vad gäller de lantligt belägna kyrkorna 
är tillgängligheten sämre. Det system med telefonnummer till någon i kyrkbyn med 
kyrknyckel verkar att vara utdöende och då många kyrkogårdsarbetare turnerar runt i 
större arbetslag inom en stor grupp kyrkogårdar är det mer slumpartat att påträffa en 
öppen kyrka. Insatser för vägkyrka och öppen kyrka förekommer vid ett mindre antal 
kyrkor under turistsäsong. 

Den höga skattefinansiering Svenska kyrkan erhåller för sina vård- och 
underhållsinsatser måste också återspeglas i allmänhetens tillgång till det kyrkliga 
kulturarvet tex genom generösa öppettider. Systemet med KAE riskerar annars att 
urholkas långsiktigt om staten finner att de byggnader som erhåller stora 
skattefinansierade underhållsåtgärder hålls otillgängliga av ägaren. Staten bör 
tydligare villkora ekonomiskt stöd med öppettider och tillgänglighetskrav. 

B Länsstyrelsernas erfarenhet av arbetet med den 

kyrkoantikvariska ersättningen 

Tidsaspekten är från år 2000, då systemet med den kyrkoantikvariska 

ersättningen infördes, fram till idag 

B 1 Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska 

ersättningssystemet 

- Uppfattning om och nivå av delaktighet i förfarandet 

Fördelningen av KAE utifrån nyckeltal och riktvärden för olika insatser har betydligt minskat 

Länsstyrelsens möjlighet att påverka. Tidigare har länsstyrelsen upplevt hög delaktighet i sin 

möjlighet att påverka förslaget till ansökan om fördelning av KAE. Länsstyrelsen är kritisk till 

att fördelningen sker standardiserat och inte behovs- eller objektsbaserat. Systemet är för 

rationellt och kameralt för att största kulturmiljönytta därmed ska kunna nås. 

- Möjligheter att påverka 

Möjligheten för Länsstyrelsen att påverka har varit genom dialog med stiftsantikvarien samt 

genom tydliga motiveringar för största kulturmiljönytta inom de givna ramarna och 

riktvärdena. Resultatet har blivit att Länsstyrelsens påverksanmöjligheter utanför ramarna 

varit små eller obefintliga och på totalen kan ifrågasättas om största kulturmiljönytta 

åstadkommits. 

- Samsyn och motsättningar 

Bristande personella regionala resurser har lett till att huvuddelen av samverkan 
utgått från kyrkans beredningsarbete och förslag till prioriteringar. God dialog och 
antikvarisk samsyn i principiella frågor har dock präglat Länsstyrelsens samarbete 
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med stiftsantikvarien. Där motsättningar har funnits har dialog förts och 
Länsstyrelsens ståndpunkt har alltid redovisats i KAE-ansökan. Däremot har det 
förekommit att kyrkostyrelsen inte godkänt vissa förslag i stiftets samlade ansökan. 

B 2 Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling 

- Uppfattning om processen för ersättningens fördelning 

Riktvärden och nyckeltal ger inte största kulturmiljönytta för skattemedlen så som 
överenskommet. Ansökningar om KAE tenderar att gälla verksamhetsmässiga behov 
till nackdel för rena antikvariska vårdbehov. Staten behöver återta initiativet och 
beslutsrätten i tilldelningen i syfte att få största möjliga kulturmiljönytta. Jämför hur 
byggnadsvårdsbidraget till byggnadsminnen administreras. 

 

- Vad har fungerat bra respektive mindre bra 

KAE-systemet har generellt lett till bättre vård och underhåll av kyrkorna och 
inventarierna. Det kan konstateras att kyrkoanläggningarna troligen aldrig varit i 
bättre skick än nu med anledning av systemets existens. Samtidigt har antalet 
ombyggnationer av kyrkor ökat markant som en direkt följd av den förhållandevis 
generösa medelstilldelningen. Alla ombyggnationer kan inte påstås vara påkallade av 
antikvariska orsaker utan även av rent verksamhetsmässiga skäl. Det kan därför 
ifrågasättas om det är rimligt att KAE tillåts hanteras på det viset eller om den typen 
av renoveringar (jfr restaureringar) istället i större utsträckning ska finansieras av 
kyrkan då det är verksamhetsrelaterat. 

Församlingar skickar ofta sin tillståndsansökan till Länsstyrelsen och bidragsansökan 
till stiftet vid samma tillfälle. Då finns sällan de underlag och handlingar med som 
krävs för tillståndsgivning. Detta har lett till att ärenden kommer in flera år innan 
genomförande och Länsstyrelsen måste kräva in kompletteringar vilket ökar 
administrationen. I flera fall har man sökt tillstånd för åtgärder som sedan inte 
genomförs vilket inte meddelats Länsstyrelsen. 

Mindre bra är att resursstarka församlingar har haft lättare att utnyttja KAE. De mest 
använda kyrkorna är inte alltid de som har mest behov av antikvariska insatser.  

- Följder av införandet av systemet med den kyrkoantikvariska 

ersättningen 

Bättre planering för och bättre underhåll av kyrkobyggnader och inventarier än innan 
ersättningen infördes. Se ovanstående punkt. 

 

B 3 Ersättningens nytta 

- Uppfattning om adekvat fördelning utifrån vårdbehov 

Fördelningen utifrån nyckeltal och riktvärden utgår inte från det reella vårdbehovet, 
vilket det bör göra. Ett utjämningssystem till förmån för mindre fattigare församlingar 
bör studeras och verkställas. Det är angeläget och rimligt att det bland annat kopplas 
till församlingar med övertalighetsproblematik eller höga förvaltningskostnader. 
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- Nytta för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet 

KAE är förutsättningen för att kunna vårda och skydda kulturmiljövärdena enligt 
KML. Ersättningen bör gå till antikvariska överkostnader. 

- Förmåga för långsiktigt bevarande 

Ja, för kyrkor med hög användbarhet. Hur värnas otillgängliga och låganvända kyrkor 
med höga kulturhistoriska värden? Länsstyrelsen bör medverka i värderingsprocesser 
i syfte att skapa planeringsberedskap för det fall övertalighetsärenden inkommer. Det 
torde vara en självklarhet att övertaliga objekt värderade till högsta kulturhistoriska 
värde kan erhålla KAE trots eventuellt låg brukandenivå. Systemet med nyckeltal 
försvårar denna behovsstyrda resurstilldelning. 

Kommer trycket på förändring med syftet att få en ny användning av övertaliga kyrkor 
för sekulära användningsområden minska deras kulturhistoriska värden? 

De som deltagit i yttrandet  
Yttrandet har beslutats av länsantikvarie Patrick Björklund med antikvarie Eva 
Nyström Tagesson som föredragande. 

 

Patrick Björklund   

 Eva Nyström Tagesson 

Denna redovisning har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Kopia till: 
erica.tenevall@raa.se 
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Länsstyrelsen i Jönköpings läns 
redovisning av erfarenheterna av 
arbetet med det kyrkliga kulturarvet och 
den kyrkoantikvariska ersättningen 

Bakgrund 
I enhet med regleringsbrevet för år 2018 ska länsstyrelserna redovisa sina 
erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet och den 
kyrkoantikvariska ersättningen till Riksantikvarieämbetet.    

A Länsstyrelsen i Jönköpings läns erfarenhet av arbetet med det 
kyrkliga kulturarvet

1 Samverkan
I fråga om lagstiftning fungerar Riksantikvarieämbetet fortsatt som ett gott 
stöd rörande generella frågeställningar. Avseende den antikvariska 
sakkunskap som RAÄ tidigare bistod med har dock degraderats betydande. 
Detta förfarande är olyckligt då Länsstyrelsen förlorat en viktig 
remissinstans avseende typen av frågor. För vissa sakfrågor vänder sig nu 
Länsstyrelsen till övriga länsstyrelsekollegor, stift, muséer, och privata 
konsulter. Behovet av oberoende sakkunniga har varit en trygghet i 
handläggningen av ärenden där länsstyrelserna saknar egen sakkompetens.

I ärende som rör ombyggnationer eller nytillskott upplever Länsstyrelsen 
ibland än intressekonflikt vad gäller olika lagrum. Projektansvarig är ofta 
mån om att uppfylla framförallt Boverkets byggregler, även om det inom 
regelverket framhålls att avsteg får göras på grund av kulturhistoriska 
värden. Detta kan avspeglas exempelvis i anläggande av ramper som enligt 
ovannämnda regler bör uppfylla en mängd olika mått för att vara 
funktionella. Länsstyrelsen menar att det måste anpassas efter varje specifik 
situation och att kraven i vissa fall inte är förenliga med 
kulturmiljölagstiftningen. 

Avseende arbetet med de regionala samverkansgrupperna uppfattats detta 
som mycket gott. Under en tid fanns dock stora meningsskiljaktigheter 
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mellan Växjö stift och Länsstyrelsen gällande främst stängning av kyrkor 
och gjutning av betongplattor i kyrkorna för att avstyra fuktproblematik. I 
ett sådant läge kom församlingarna i kläm mellan stiftet, som förmedlar 
kyrkoantikvarisk ersättning, och Länsstyrelsen som tillståndsmyndighet. I 
den situationen blev det tydligt att Länsstyrelsens inflytande på KAE-
processen var begränsad och det vore rimligt att länsstyrelserna gavs en 
tydligare rådighet i hanteringen av KAE-fördelningen.

Den kulturmiljöpolitik som numera drivs ha kommit att inrikta sig allt mer 
mot tillgänglighet och brukande av kulturarvet. Som en följd av detta har 
Länsstyrelsen blivit mer accepterande beträffande större förändringar i 
kyrkorna. Demontering av bänkar är något som tidigare sågs relativt 
restriktivt på, numera är det ett vanligt förekommande fenomen. Större 
omdaningar påverkar oundvikligen de kulturhistoriska värdena, vilket 
innebär att kulturmiljömålen ibland står i konflikt till varandra. Någon 
nationell överblick eller jämförelse kyrkorna sinsemellan finns inte, varför 
okända värden riskerar att försvinna då det övergripande perspektivet 
saknas. Inom Växjö stift har ett karaktäriseringsprojekt initierats, vars 
slutliga syfte är att skapa ett stiftsövergripande perspektiv kring kyrkornas 
kulturhistoriska värden och deras tålighet för förändringar. En nationell 
överblick skulle vara önskvärd och utgöra ett värdefullt verktyg i 
handläggningen av ärenden kopplade till de kyrkliga kulturmiljöerna.

Inom Länsstyrelsen i Jönköpings län bedrivs samråd med Linköpings-, 
Skara- och Växjö stift. Sammansättning och upplägg skiljer sig till viss del 
mellan stiften. Linköpings stift har exempelvis ett arbetsutskott som bereder 
frågor till stiftsstyrelsen, bland annat kring den kyrkoantikvariska 
ersättningen och där representanter från länsstyrelser, stift och 
församlingsförbund deltar. Något sådant finns ej i de övriga stiften. Vidare 
förekommer vid olika tillfällen exkursioner i de tre stiften för att studera 
principiella ärenden kring aktuella omdaningar eller restaureringar av 
kyrkomiljöer. Kontakter mellan stiften och Länsstyrelsen sker sporadiskt där 
så anses vara motiverat.
   
Länsmuseerna har tidigare varit samverkande part i samtliga tre stift, men 
sitter numera inte med vid det regionala samrådet i Skara. De är dock 
alltjämt inbjudna till att delta i de kyrkoexkursioner som anordnas. Vid 
relationsändringen beskrevs förväntningarna på de regionala 
samrådsgrupper samt dess sammansättning. Länsstyrelserna ser nu gärna att 
man på nationell nivå ser över och tydliggör de regionala 
samrådsgruppernas struktur.     

Erfarenheten av den centrala samverkansgruppen är att det är en bra 
informationsplattform. Det är framförallt viktigt för att erhålla information 
om de frågor som dryftas nationellt. Samråden är därtill viktiga för att knyta 
kontakter och föra diskussioner inom kulturmiljösektorn i stort. Vad avser 
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direkt påverkan i viktiga frågorna så upplevs länsstyrelsernas roll som något 
begränsad. 

Det vore önskvärt om den centrala samrådsgruppen kunde bedriva 
omvärldsbevakning för att titta på vilka tendenser och trender som råder 
runt om i landet. Då sakkunskapen idag är svår att erhålla från RAÄ kunde 
med fördel den centrala samrådsgruppen sammanställa den nationella 
sakkunskapen och hålla en sådan lista a jour.   

Kontakten med församlingar och pastorat har under åren fungerat väl. 
Förfarandet att länsstyrelserna tog över rollen som tillsynsmyndighet för de 
kyrkliga kulturminnena 1995 innebar att närmare kontakter kunde knytas 
med ovan berörda. Detta torde ha gynnat de kyrkliga kulturminnen i högre 
grad då länsstyrelserna rent geografiskt har större möjlighet till platsbesök 
och diskussion med Svenska kyrkans representanter. Platsbesöken anses 
såsom mycket värdefulla för att, dels få ett bättre grepp om föreliggande 
arbeten för effektivare handläggning, dels för att skapa kontakter med ny- 
och befintlig personal inom Svenska kyrkan. 

2 Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid 
När stat och kyrka skiljdes åt vid det andra millennieskiftet blev det 
inomkyrkliga ansvaret för det kyrkliga kulturarvet mer omfattning. 
Regeringen gjorde bedömningen att Svenska kyrkan hade den kompetens 
som erfordrades för att ta tillvara de kulturhistoriska värdena. Länsstyrelsen 
menar att det i praktiken är högst varierande. Under senare år har en del 
pastorat anställt fastighetsansvarig personal, vilket visat sig vara ett lyckat 
drag. Generellt är ansökningshandlingarna från pastorat med sådan 
kompetens tillfredsställande. En del församlingar har personal som 
engagerar sig mycket i kulturmiljöfrågorna vilket resulterar i bra handlingar 
som underlättar ansökningsprocesserna. Detta bygger till största del på 
personligt engagemang och ett engagemang kring del lokala kulturhistorien.

Då kyrkobyggnadsbidraget ersattes av kyrkounderhållsbidraget minskade 
församlingarnas möjlighet till att erhålla medel för åtgärder som är att 
betrakta som ombyggnationer eller nydaningar. Vissa församlingar ser, med 
förståelse, negativt på ändringen men den ekonomiska situationen i stort 
kommer troligen inte att påverkas. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är 
omarbetningen välkommen eftersom mer medel fördelas till vård- och 
underhållsåtgärder, framförallt med syfte att täcka de kostnader som inte 
ryms inom KAE-systemet. 

Att församlingar numera ges möjlighet till att överlåta kyrkobyggnader till 
trossamfundet Svenska kyrkan är ett förfarande som kan anses såsom viktig 
händelse. Än har inte detta förverkligats i Jönköpings län.   

Det antikvariska fältet spänner över många kompetensområden. Det kan 
sägas finnas en övergripande kompetens på Länsstyrelsen, dock saknas mer 
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ingående kunskap vad gäller konservering av måleri, sten/puts, papper, 
textilier etc. Likaså saknas det kompetens kring kyrkogårdarnas gröna 
kulturarv. Vad avser naturvärden sker en kontinuerlig samverkan med 
Länsstyrelsens naturavdelning.   

Kännedomen om kyrkorna och dess miljöer som byggnadsverk i en 
historisk kontext får anses vara god. Till detta kan läggas kunskaper om 
äldre byggnadsskick och kyrkornas bruk rent allmänt. Självfallet är det svårt 
att ständigt vara uppdaterat inom forskningsområdet, och experter har 
sinsemellan inte sällan olika uppfattningar där nya rön och lokala särarter 
ständigt dyker upp. I övrigt vill Länsstyrelsen framhålla att det finns ett 
relativt gott utbud av kurser och konferenser som rör det kyrkliga 
kulturarvet. 

En del ärenden remitteras till länsmuseet, som också historiskt varit en 
viktig remissinstans. Det kan även handla om att rådfråga kompetens inom 
stiften eller privata konsultfirmor, varav den senare blivit allt vanligare i 
närtid.

Tillsynsarbetet bedrivs framförallt genom händelsestyd tillsyn. Tankar finns 
på egeninitierade dito i form av brand- och kyrkogårdstillsyn, men i nuläget 
är resurserna för något sådant begränsade. Under början av 2010-talet 
bedrevs tillsyn av kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier i ett antal 
församlingar.   

Församlingarna inom Jönköpings län arbetar relativt omfattande med att 
göra sina kulturarv tillgängliga. Det är främst frågan om praktiska lösningar 
såsom ramper, minimering av trösklar, sänkning av kor, plats för rullstolar i 
bänkkvarter och hårdgöring av grusgångar. Länsstyrelsen ser förändringarna 
som en del i myndighetsarbetet, och att det är framkomligt i de flesta fall. 
Ärendena innebär ofta platsbesök och diskussioner för att finna de 
lämpligaste lösningarna så att församlingarnas behov tas tillvara samtidigt 
som de kulturhistoriska värdena beaktas.

En del av landsortskyrkorna kan betraktas som mer eller mindre övertaliga 
då de bara används vid några enstaka tillfällen per år. Trots detta så är 
församlingarna ofta måna om sina kyrkobyggnader och underhåller dem 
relativt gott. De påpekar dock emellanåt de höga underhållskostnaderna. 
Många församlingshem, prästgårdar etc. har sålts ifrån men ännu ingen 
tillståndspliktig kyrkobyggnad. En kyrka har på senare år genomgått en 
kraftig ombyggnation, med inrättande av församlingsdel i kyrkan. Planer på 
ytterligare läktarunderbyggnader ligger i startgropen.  
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B Länsstyrelsen i Jönköpings läns erfarenhet av arbetet med den 
kyrkoantikvariska ersättningen

1 Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet
Under 00-talet var KAE-processen ett ”högtidligt” förfarande på 
Länsstyrelsen, men har på senare år fått en mer nedtonad roll. Detta är 
delvis kopplat till en förändrad rollfördelning hos länsmuseerna samt 
tillkomsten av riktlinjer och nyckeltal inom KAE-fördelningen.

Varje år sker samråd med de tre stiften. Länsstyrelserna inom Växjö stift har 
dessförinnan ett eget samråd där principiella ärenden och olika tendenser 
dryftas. De regionala samrådsgrupperna träffas ett par gånger per år för att 
diskutera KAE men även andra typer av ärenden, då med tyngdpunkten på 
principiella projekt.  

Stiften och Länsstyrelsen har en hög grad av samstämmighet i sina 
yttranden. Det rör sig högst om något eller ett par ärenden per år där skilda 
yttranden lämnas avseende prioritet och/eller procentsatser. 

Enligt KML ska länsstyrelsen ges möjlighet till att yttra sig över 
fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning i länet. Ett av stiften inom 
Jönköpings län lämnar in förslag på fördelning till Länsstyrelsen. Har då 
Länsstyrelsen några invändningar så påpekas detta. Förfarandet fungerar bra 
och uppskattas även av de övriga länsstyrelserna inom berört stift. Det hade 
varit fördelaktigt om det fungerat så även i övriga stift med tanke på vad 
som står i KML, och då Länsstyrelsen i nuläget avsätter mycket resurser i 
samband med yttrandet. Visserligen har Länsstyrelsen som det är nu kanske 
större möjlighet att påverka, men då det erfarenhetsmässigt visat sig att 
samsynen varit god så hade troligen differenserna varit marginella. 
Intressant i sammanhanget hade varit om Länsstyrelsen kunde få en 
sammanställning av vart bidragen hamnade i slutändan, det vill säga om de 
gick till de avsedda åtgärderna. 
           
2 Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling
Nuvarande fördelningssystem för den kyrkoantikvariska ersättningen är en 
byråkratiskt omfattande snurra.  

Ett återkommande problem är att församlingar/pastorat i samband med 
sina ansökningar om den kyrkoantikvariska ersättningen uppmärksammas 
på att de även behöver skicka tillståndsansökan till Länsstyrelsen. 
Förfarandet tycks ha pågått under lång tid. Detta innebär att Länsstyrelsen 
får in både en mängd tillståndsansökningar och alla KAE-yttranden mer 
eller mindre vid samma tillfälle, vilket är olyckligt. Enligt ”Handbok för 
arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen” bör 
tillståndsansökningarna till länsstyrelserna vara inne senast maj samma år 
som KAE-ansökningarna ska skickas till stiften. Vikten av detta bör 
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förtydligas. Vård- och underhållsplanerna är ett instrument för en långsiktig 
planering så det borde inte vara en orimlighet för församlingarna att 
efterleva detta.  

Enligt stående system ges länsstyrelserna möjlighet att vid två tillfällen yttra 
sig över fördelningen i länet. Dels i ett första yttrande, dels över den slutliga 
fördelningen. Kvarstår fördelningsprocessen så kunde gott det sista 
yttrandet slopas.      

Då det nya systemet för fördelning av KAE införs med fördelning utifrån 
indikatorer och nyckeltal innebär det att en del stift kommer få större 
tilldelning medans vissa får en mindre del, vilket kan slå olyckligt. 
Nuvarande behovsstyrda fördelning har både sina för- och nackdelar. 
Behov är inte alltid lika med faktiskt behov utan detta styrs inte sällan 
utifrån församlingens/pastoratets egen vilja till förbättring/underhåll av det 
kyrkliga kulturminnet, samt utifrån de ekonomiska förutsättningarna. 
Behovet är också styrt utifrån parametrar som kan vara subjektiva, eller 
utifrån vad som tros förväntas. I praktiken kan det innebära att en del 
kyrkliga miljöer underhålls i sådan hög grad att det inte är motiverat utifrån 
ett kulturhistoriskt perspektiv. Här är givetvis vård- och underhållsplanerna 
av stor användning för behovsbedömningen. Den nya fördelningsmodellen 
kan innebära att problematiken till viss del kommer avstyras. 

Frågan om hur fördelningsmodellen kommer förhålla sig till vård- och 
underhållsplanerna som är gjorda just utefter behov är intressant. Här torde 
nog nuvarande system vara att föredra. I de stift som med nyckeltal och 
indikatorer inte kan motivera för en stor andel KAE riskerar de 
kulturhistoriska värden att fara illa, trots ägarens ansvar för att de samma 
inte får minska.

3 Ersättningens nytta
Vid yttranden över fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen har 
Länsstyrelsen vid flertalet tillfällen reagerat på de allt mer stigande 
entreprenadkostnaderna, och också påpekat detta både i yttrandet av 
fördelningen och till berörda församlingar/pastorat. I vissa fall upplevs de 
som fullständigt orimliga i sammanhanget. Inom en del hantverkskategorier 
råder det i mångt och mycket monopol på den lokala marknaden och 
därmed har församlingarna svårt att vända sig till flera aktörer. Förfarandet 
innebär en direkt påverkan på församlingen, och i ett vidare perspektiv på 
bevarandet av de kyrkliga kulturminnena då KAE i högre utsträckning i 
annat fall kunde fördelas till fler och mer relevanta projekt. Länsstyrelsen 
skulle önska att förslagsvis Svenska kyrkan eller Riksantikvarieämbetet 
kunde sammanställa en lista med riktvärden av kostnader för olika typer av 
åtgärder. Svenska kyrkan skulle rimligen kunna bilägga en sådan lista i 
Handboken för arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen och sprida 
informationen till församlingar och pastorat för användning inom aktuella 
projekt. Detsamma gäller även för projekteringskostnader som i vissa fall är 
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onödigt omfattande. Länsstyrelsen ser att ett mer pragmatiskt 
förhållningssätt borde genomsyra hela byggprocessen, vilket också vore till 
gagn för kostnaderna. Detta borde gå att uppnå utan att för den delen 
tumma på regelverken.

Som tidigare nämnt är det generella underhållet av kyrkobyggnaderna 
tillfredsställande inom länet. Däremot ser man ibland en tendens att 
kyrkobyggnaderna underhålls i ett omotiverat högt stånd. Vi kan nog 
förvänta oss ett framtidsscenarium där fler kyrkor kommer underhålls i 
mindre grad, och där en del kanske måste kallställas. Detta behöver inte 
innebära en alltför negativ inverkan på de kulturhistoriska värdena. 
Församlingar kanske då kan minska exempelvis uppvärmningarna av sina 
kyrkor och komplettera med avfuktning etc. för att trygga inredning och 
inventarier. Minskad skötsel av kyrkogårdarna kan innebära mer 
ängsmarksområden som kan bli en viktig del i ekosystemtjänsterna. 

Med tanke på Svenska kyrkans stora fastighetsinnehav och naturtillgångar 
bundet i markägande vore det värdefullt om kyrkan själva kunde förädla 
visst material för användning i sina värdefulla kulturmiljöer. Att ta stavspån 
från egen skog och tillhandahålla egentillverkad tjära torde inte vara en 
utopi. De ofta kostsamma byggställningskostnaderna borde motivera för att 
Svenska kyrkan skulle kunna ha egna ställningsdepåer. 
     

Mattias Sörensen
Länsantikvarie

Erik Blomqvist
Antikvarie

Digitala kopior till:

Erica Tenvall, Riksantikvarieämbetet erica.tenvall@raa.se 

Länsstyrelserna

Växjö stift vaxjostift@svenskakyrkan.se  

Linköpings stift linkopingsstift@svenskakyrkan.se 

Skara stift skarastift@svenskakyrkan.se 

Jönköpings läns museum registrator@jkpglm.se

Kulturdepartementet  
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ANGÅENDE REDOVISNING AV REGLERINGSBREV FÖR 

2018, ERFARENHETER AV ARBETET MED DET KYRKLIGA 

KULTURARVET OCH DEN KYRKOANTIKVARISKA 

ERSÄTTNINGEN  
 

Ert dnr: RAÄ-2018-694 

 
Länsstyrelserna ska enligt regleringsbrevet 2018 redovisa sina erfarenheter av 
arbetet med det kyrkliga kulturarvet samt den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) 
till Riksantikvarieämbetet (RAÄ) senast den 1 maj 2018. Anvisningar för 
redovisningens upplägg inkom från RAÄ den 13 mars 2018.  

SAMMANFATTNING 

 Länsstyrelsen anser att samverkan utvecklats i positiv riktning och att 
kunskapen kring det kyrkliga kulturarvet sammantaget förbättrats sedan 
relationsändringen mellan kyrka och stat och införandet av KAE.  

 Det finns behov av ett återkommande nationellt forum för 
tillämpningsfrågor enl. KML, vilket bör arrangeras i samverkan mellan 
länsstyrelserna och RAÄ. 

 De olika samverkansgrupperna bör utvärderas och deras syfte och roller bör 
ses över. 

 Länsstyrelserna har idag inte resurser att bedriva egeninitierad tillsyn i den 
omfattning som lagen avser.  

 Den resursförstärkning som skett på stiftskanslierna med antikvarisk-, 
ingenjörs- och byggnadsteknisk kompetens har gett goda resultat i 
förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet.  

 Det bör vara Svenska kyrkans uppgift att utreda vilka kyrkobyggnader som 
var invigda för kyrkans bruk år 2000 samt utreda ägoförhållanden i de fall 
fastighetsjuridiska frågor uppstår.  

 Ansvaret för tillgången till oberoende specialister borde delas mellan 
kulturarvsinstitutionerna. 

 Påföljderna i 2–4 kap KML bör ensas och möjliga sanktioner i 4 kap. KML 
i form av böter bör utredas och införas.  

 RAÄ bör utreda och ge vägledning om rollfördelningen inom KAE 
systemet. RAÄ bör även ge vägledning i bedömningen av antikvarisk 
merkostnad.  

 Vård- och underhållsplanerna som instrument bör utvärderas och nationella 
riktlinjer tas fram.   
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A. LÄNSSTYRELSERNAS ERFARENHETER AV ARBETET MED DET 

KYRKLIGA KULTURARVET 
Tidsaspekten är från år 1995, då länsstyrelserna tog över ärendena enligt 4 kap. 
KML, fram till idag. 

A1. SAMVERKAN 

Kontakter t.ex. avseende myndighetsutövning och lagtillämpning 

Länsstyrelsen bedömer att det finns ett behov av ökad samsyn och samordning av 
myndighetsutövningen inom kyrkliga kulturminnen. Ett återkommande nationellt 
forum för tillämpningsfrågor bör arrangeras i samverkan mellan länsstyrelserna och 
RAÄ. Länsstyrelsen ser behovet av en nationell överblick kring principiellt viktiga 
domar. Ett sådant register borde rimligen ligga på RAÄ:s ansvar att föra.   
 
Beträffande tillämpningen av KML anser Länsstyrelsen att begreppen 
underhållsåtgärder och väsentlig ändring, dess konsekvenser, kumulativa effekterna 
och påverkan på kulturhistoriska värden bör förtydligas, för att skapa en mer 
likvärdig handläggning mellan länsstyrelserna. Även vägledningen för tillämpningen 
av KML:s 4 kap bör revideras kontinuerligt. Då KML är skriven före 
relationsändringen mellan kyrka och stat har förutsättningarna för arbetet med det 
kyrkliga kulturarvet förändrats medan lagtexten till stora delar är oförändrad.   
 
Internt har Länsstyrelsen under de senaste åren utvecklat samverkan med 
naturskyddsfunktionen gällande hanteringen av träd i offentliga miljöer, vilka 
skyddas av både Miljöbalken och KML. En arbetsgrupp som arbetar enligt 
vägledningen Fria eller fälla har tillskapats och en vägledning för framtagande av 
trädvårdsplaner har tagits fram.  

Arbetet i de regionala samverkansgrupperna och den centrala 

samverkansgruppen 

Samverkansarbetet har sin grund i relationsändringen mellan kyrkan och stat år 
2000. Länsstyrelsen har sedan dess aktivt deltagit i den regionala 
samverkansgruppen men även i de landsomfattande konferenserna som arrangerats 
av den centrala samverkansgruppen. I den regionala samverkansgruppen deltar 
företrädare från stiftet, länsstyrelserna i Småland och Halland och länsmuseerna 
med olika roller, ansvar och förväntningar. Länsstyrelsen ser behovet av en 
utvärdering, översyn och förtydligande av de olika samverkansgruppernas syfte och 
roller.  

Samverkan med Svenska kyrkan 

Samverkan med Svenska kyrkan är en förutsättning för att gemensamt kunna 
utveckla strategier för det kyrkliga kulturarvet. Länsstyrelsen ser ett fortsatt behov 
av att utveckla det strategiska arbetet och informera pastorat och församlingar om 
miljöernas kulturhistoriska värden och bestämmelserna i lag och gällande 
föreskrifter. Länsstyrelsen bedömer att samverkan utvecklats i positiv riktning och 
att kunskapen kring det kyrkliga kulturarvet sammantaget förbättrats sedan 
relationsändringen mellan kyrka och stat och införandet av KAE. Kravet på en 
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giltig vård- och underhållsplan samt ökade satsningar på skadeförebyggande 
åtgärder har bidragit till mer långsiktiga vård och underhållsåtgärder.  

Former för samverkan 

Samverkan sker med Svenska kyrkan både i enskilda ärenden och i frågor av mer 
övergripande karaktär inom ramen för den regionala samverkansgruppen. 
Tillsammans arrangerar Länsstyrelsen och Växjö stift informationsträffar för 
förtroendevalda och personal inom Svenska kyrkan. Inför större planerade arbeten 
besöker Länsstyrelsen och Växjö stift gemensamt församlingar/pastorat för samråd 
och dialog kring den planerade åtgärden. Genom tidiga samråd bidrar en dialog 
kring åtgärdens påverkan på kulturhistoriska värdena till en förbättrad kvalitet på 
ansökningarna. 
 
I ett stiftsprojekt har även en översyn av kyrkobyggnadernas karakteriseringar 
påbörjats där Länsstyrelsen deltar i såväl projektets arbetsgrupp som styrgrupp. 
Syftet med projektet är att göra karakteriseringarna mer jämförbara över stiftet och 
få fram ett underlag som kan ligga till grund för framtida prioriteringar. Inom den 
regionala samrådsgruppen förs även en dialog kring behov av framtida 
kunskapsuppbyggnad och kommande stiftsprojekt. 
 
Länsmuseernas roll har förändrats sedan 1995 när Länsstyrelsen övertog 
tillståndsprövningen för de kyrkliga kulturminnena. Fram tills att RAÄ 2009, i sin 
vägledning för antikvarisk medverkan, förtydligade byggherrens ansvar och 
Länsstyrelsens myndighetsutövning, remitterades Länsstyrelsens kyrkoärenden till 
Länsmuseet för yttrande. Länsstyrelsen upplever än idag att museernas 
övergripande ansvar i förhållande till rollen som konsult är otydlig. Framförallt bör 
länsmuseernas roll i den regionala samrådsgruppen tydliggöras. Svårigheter att hålla 
isär roller uppstår t ex vid planering av kommande stiftsprojekt, där det kan uppstå 
en ogynnsam konkurrenssituation. 

A2. ARBETET MED DET KYRKLIGA KULTURARVETS UTVECKLING ÖVER TID 

Särskilt viktiga händelser 

Viktiga nationella händelser är relationsändringen mellan kyrka och stat, där 
Svenska kyrkans ansvar för att vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena 
tydliggjordes så att KML:s krav tillgodoses. Den strategiska förvaltningen av 
miljöerna har succesivt förbättrats i och med införandet av KAE med kravet på en 
giltig vård- och underhållsplan. Även RAÄ:s vägledningar för antikvarisk 
medverkan och 4 kap KML, samt föreskrifter om de kyrkliga kulturminnena med 
ex kravet på antikvarisk konsekvensbeskrivning i ansökan, har tydliggjort 
tillämpningen och underlättat i kommunikation med pastoraten.  
 
Viktiga regionala händelser är att den antikvariska och byggnadstekniska 
kompetensen stärkts på stiftet. Vidare har bildandet av större pastorat haft 
betydelse i förvaltningen samt ökade satsningar på skadeförebyggande åtgärder.  
Före relationsförändringen stod ägandet av de enskilda kyrkobyggnaderna ofta 
oklart. Numer ägs kyrkorna av den församling i vilken kyrkan är belägen. Det finns 
än idag otydligheter i ägoförhållanden som resulterar i osäkerheter kring lagskyddet 
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kring vissa anläggningar i länet. Länsstyrelsens uppfattning är att det bör vara 
Svenska kyrkans uppgift att utreda vilka kyrkobyggnader som var invigda för 
kyrkans bruk år 2000 samt utreda ägoförhållanden i de fall fastighetsjuridiska frågor 
uppstår.  

Svenska kyrkans och länsstyrelsernas tillgång till kompetens 

Länsstyrelserna har sedan decentraliseringen av kyrkohandläggningen påtalat 
behovet av både resurser och tillgången till oberoende specialistkompetens att 
hantera frågorna. Tidigare har RAÄ och länsmuseerna fungerat som remissinstans. 
Länsstyrelsernas samverkan kring sakfrågor har visserligen utvecklats inom ramen 
för Kulturmiljöforum och handläggarnätverk. Länsstyrelserna i södra Sverige 
samverkar kring principiellt viktiga beslut och kunskapsutbyte. Huvudansvaret 
ligger idag dock hos den sökande att ta fram underlag och koppla in lämplig 
expertis för att påvisa på vilket sätt de kulturhistoriska värdena påverkas i samband 
med en åtgärd. Ansvaret för tillgången till oberoende specialister borde delas mellan 
kulturarvsinstitutionerna. Länsstyrelsens kapacitet i handläggningen med nuvarande 
resurser är begränsad och svarar inte upp mot behoven. 
 
Sedan relationsändringen mellan kyrka och stat och införandet av KAE har den 
sammanvägda kunskapsbilden om kyrkobyggnaderna, inventarierna och 
kyrkotomterna/begravningsplatserna väsentligt förbättrats hos både Svenska 
kyrkan, Länsstyrelsen och länsmuseet. Större pastorat har blivit mer professionella i 
förvaltningen och förmågan att genomföra vård- och underhållsinsatser. 
Kompetensen hos de mindre församlingarna brister dock fortfarande. Pastoratens 
behov av specialister, konsultinsatser och entreprenadkunniga har hörsammats av 
Växjö stift som stärkt upp sin kompetens med stiftantikvarie, stiftsingenjör och 
nyligen med fastighetsspecialister i en servicebyrå. Byrån säljer sina tjänster till 
pastoraten till självkostnadspris. Som en följd av detta har Länsstyrelsen noterat en 
förbättring i kvaliteten på bl a ansökningshandlingarna. 

Tillsyn enligt 4 kap. KML 

Länsstyrelsens tillsyn över de kyrkliga kulturminnena begränsas till uppföljning av 
lämnade tillstånd samt händelsestyrd tillsyn p g a resursskäl. Länsstyrelsen har sedan 
1990-talet ett system för att följa upp efterlevnaden av beslut och villkor enligt 4 
kap KML och slutbesiktningar alla åtgärder. I samband med slutbesiktningar och 
samrådsbesök prioriterar Länsstyrelsen ett besök av hela kyrkomiljön.  
 
Länsstyrelsens bedömning är att den händelsestyrda tillsynen har ökat och att 
påföljderna i 2–4 kap KML bör ensas och möjliga sanktioner i 4 kap. KML i form 
av böter bör utredas och införas.  
 
Länsstyrelserna genomförde en pilotstudie i södra Sverige 2012 och en nationell 
kampanj 2013 på tillsynsområdet, varvid samtliga län deltog i tillsyn av kyrkliga 
inventarier (5 kyrkor/län). Resultatet påvisade att kyrkliga inventarier överlag vårdas 
och förvaras väl. Tillsynsinsatserna har haft positiva effekter med en samlad bild 
utåt över Länsstyrelsens uppdrag och stor medial uppmärksamhet. Dialogen med 
Svenska kyrkan har varit av betydelse och dessutom gjort avtryck i församlingens 
eller pastoratets hantering i övriga kyrkor. 
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Av KML framgår att församlingarnas inventarieförteckningar skall insändas till  
Länsstyrelsen, vilket är sällsynt förekommande. Församlingarna har i stort sett inte 
alls uppmärksammat lagkravet. På senare år har allt fler församlingar gått över till 
det digitala systemet Sacer, vilket Länsstyrelsen fått tillgång till. RAÄ bör utreda om 
denna tillgång är tillräcklig för att uppfylla lagens intention och därefter revidera sin 
vägledning för tillämpning av 4 kap. KML.   
 
Detsamma gäller för anmälan om inventarieansvariga. Länsstyrelsen får efter varje 
kyrkoval in information från några enskilda församlingar om vilka som utsetts till 
inventarieansvariga, dock långt ifrån alla. Länsstyrelsen saknar resurser för att utöva 
tillsyn och begära in dessa uppgifter. Vidare noterar Länsstyrelsen att många 
inventarier fortfarande saknar stöldsäkring. Det är sällan Länsstyrelsen får kopia på 
polisanmälan efter inbrott.   

Tillgänglighet och övertalighet 

I Kronobergs län har frågan om att sälja en kyrka på grund av övertalighet ännu 
inte aktualiserats. Länsstyrelsen ser dock ett behov av en strategisk planering inför 
ett differentierat nyttjande och förvaltande av kyrkobyggnaderna, som tas fram i 
dialog mellan länsstyrelserna och Svenska kyrkan. I uppstarten av det gemensamma 
karaktäriseringsprojektet har Växjö stift och länsstyrelserna inom stiftet arrangerat 
ett inledande seminarium kring övertalighetsfrågan. Växjö stift har även anordnat 
studieresa i norra Europa kring frågeställningen men där länsstyrelserna inte 
deltagit. Länsstyrelserna anser vidare att kommunerna bör involveras i ett tidigt 
skede i samband med att frågan om att ta en kyrka ur bruk aktualiseras.     
 
Intressekonflikterna när det gäller de kyrkliga kulturminnena i länet handlar till stor 
del om anpassningar av kyrkorummet till ny liturgi och krav om 
tillgänglighetsanpassningar m.m. Under senare år har frågan kring att inrymma 
församlingsverksamhet i kyrkobyggnaden aktualiserats i bl a Öja kyrka, Bergs kyrka 
och Vederslövs nya kyrka. Länsstyrelsen bedömer att möjligheterna att bruka och 
tillgängliggöra kulturmiljöer är mycket goda. I dialog med Svenska kyrkan går 
bruket i de flesta fall att anpassa. Det är dock av största vikt att högkvalitativa 
lösningar kommer till stånd, som varsamt anpassas till kyrkomiljöns kulturhistoriska 
värden.  

B. LÄNSSTYRELSERNAS ERFARENHET AV ARBETET MED DEN 

KYRKOANTIKVARISKA ERSÄTTNINGEN 
Tidsaspekten är från år 2000, då systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen 
infördes, fram till idag. 

B1. LÄNSSTYRELSENS ROLL I DET KYRKOANTIKVARISKA 

ERSÄTTNINGSSYSTEMET 

Uppfattning om och nivå av delaktighet i förfarandet 

Kyrkokansliet har under de senaste åren ökat kraven på samsyn mellan stift och 
Länsstyrelse i fördelningen. Avsaknaden av vägledning i de kyrkoantikvariska 
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frågorna från RAÄ, har lett till att Länsstyrelsen förhållit sig till Kyrkokansliets 
anvisningar. Länsstyrelsen har upplevt att det skapar otydlighet gentemot 
bidragstagarna om vem som genomfört fördelningsförslaget. KAE:s handbok är 
framtagen av kyrkokansliet. Det vore mer lämpligt om staten tog fram riktlinjer för 
KAE:s fördelning. 
 
Av KML framgår att Länsstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i 
länet. Systemet bygger dock på att Länsstyrelsen tar en mer aktiv roll i 
fördelningssystemet. I praktiken handlägger Länsstyrelsen i detalj prioritering, 
motivering och procentsats för samtliga inkomna ansökningar, vilket är mycket 
arbetskrävande. Det vore mer rimligt om stiften förberedde ett förslag till yttrande, 
baserat på KAE handbokens anvisningar, som Länsstyrelsen därefter bereds tillfälle 
att inlämna synpunkter på. RAÄ bör ge Länsstyrelserna vägledning i bedömningen 
av antikvarisk merkostnad. Det är av betydelse att RAÄ utreder och ger vägledning 
om rollfördelningen inom KAE systemet. 

Möjligheter att påverka 

Länsstyrelsen bereds möjlighet att yttra sig över stiftets fördelning, se även ovan 
angående otydligheter i rollfördelningen. I praktiken är det dock stiftet som fattar 
beslut. Länsstyrelsen borde ges större inflytande när det gäller fördelning av 
allmänna medel. 

Samsyn och motsättningar 

Genom att olika roller och ansvar förtydligats och diskuterats har samarbetsklimatet 
mellan länsstyrelserna i Småland, Halland och stiftet förbättrats under åren. 
Länsråden har deltagit i den regionala samrådsgruppen och varit pådrivande för en 
förbättrad samverkan.    

B2. DET KYRKOANTIKVARISKA ERSÄTTNINGSSYSTEMETS UTVECKLING 

Uppfattning om processen för ersättningens fördelning 

Antal ansökningar har varit tämligen konstant men inriktningen i ansökningarna har 
varierat över tid. Inledningsvis rörde många ansökningar större och mindre in- och 
utvändiga restaureringar. Efter kravet på vård- och underhållsplaner har 
Länsstyrelsen noterat en ökning av ärenden av underhållskaraktär och tekniska 
lösningar såsom värmekonverteringar och stöldsäkringar framför akuta ärenden. 
Medel fördelades under flera års tid till framtagandet av vård- och underhållsplaner 
och därefter till revidering av dessa. Få ansökningar har inkommit kring 
konserverings- och orgelärenden.  

Vad har fungerat bra respektive mindre bra 

Hanteringen av KAE har inneburit att svenska kyrkan stärkt sin kompetens inom 
förvaltnings- och kulturarvsfrågor. Det är angeläget att församlingarna/pastoraten 
får stöttning i förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet, kunskap om 
tillståndsprocessen samt att stiften tar ett större ansvar för att kontrollera att 
tillstånd finns i samband med ansökan om KAE. Länsstyrelsen anser vidare att 
stiftet bör verka för att större, antikvariskt mer komplicerade, projekt etappindelas. 
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Detta för att skapa goda möjligheter till att genomföra de förundersökningar som 
krävs och ta fram adekvata underlag.   
 
Vidare anser Länsstyrelsen att vård- och underhållsplanerna som instrument bör 
utvärderas och nationella riktlinjer tas fram. Länsstyrelsen upplever stora variationer 
gällande planernas kulturmiljöinnehåll.   

Följder av införandet av systemet med den kyrkoantikvariska 

ersättningen 

Länsstyrelsen konstaterar att antalet tillståndsansökningar enl KML succesivt har 
ökat i och med KAE. Majoriteten av tillståndsansökningarna inkommer först i 
samband med att ansökan om KAE inlämnas till Växjö stift i oktober/november. 
Avsaknaden av framförhållning innebär, för många av dessa ansökningar, att 
relevanta underlag saknas för att kunna pröva ärendet mot KML och ett 
resurskrävande kompletteringsförfarande efterföljer.  

B3. ERSÄTTNINGENS NYTTA 

Uppfattning om adekvat fördelning utifrån vårdbehov  

I dagsläget finns ingen möjlighet att styra medel till de kulturhistoriskt mest 
angelägna vårdobjekten, eftersom fördelningen bygger på inkomna ansökningar. 
Flertalet ansökningar rör, som tidigare nämnts, större vård- och underhållsåtgärder 
och översyn av tekniska installationer, som bidrar till nyttjandet av kyrkorummen, 
framför t ex kostnadskrävande konserveringsinsatser för bevarade av omistliga 
kulturhistoriska värden. Det kan finnas en risk att kyrkobyggnadernas standard 
ensidigt upprätthålls på bekostnad av andra mer kulturhistoriskt angelägna åtgärder 
som t ex inventarievården. 
 
Den nya begravningsavgiften har skapat otydligheter för åtgärder på 
begravningsplats/kyrkotomt. Det saknas klargöranden kring vilka åtgärder på 
begravningsplatserna som kan täckas av begravningsavgiften, tex. dubbning av 
gravstenar. Villkoren för hur begravningsavgiften kan användas, kopplat till de 
kulturhistoriska värdena, behöver även göras tydliga för pastoraten/ 
församlingarna. Länsstyrelsen upplever även att regelverket i KML för 
begravningsplatserna är otydligt, framförallt gällande kumulativa förändringar.   

Nytta för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet 

KAE är utan tvivel av stor betydelse för vården och förvaltningen av vårt kyrkliga 
kulturarv och fungerar som kompensation för de kulturhistoriska krav som ställs i 
tillståndsprocessen enl KML.  

Förmåga för långsiktigt bevarande 

Även om kunskapsbilden kring det kyrkliga kulturarvet generellt sett förbättrats 
sedan införandet av KAE ser Länsstyrelsen att det är angeläget att fortsätta 
prioritera framtagande av stiftsövergripande underlag som kan ligga till grund för 
strategiska beslut inom Svenska kyrkan. Länsstyrelsen anser även att Svenska 
kyrkan bör verka för att utveckla metoder för att långsiktigt följa upp KAE:s 
effekter.   
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DE SOM DELTAGIT I BESLUTET 
Beslutet har fattats av länsråd Anders Flanking med kulturmiljöhandläggare 
Veronica Trygg som föredragande. I ärendets handläggning har även Länsantikvarie 
Heidi Vassi deltagit.   

 

 

Anders Flanking  

Länsråd  

 Veronica Trygg 

 

 

Kulturmiljöhandläggare 

Kopia till:  

Kulturparken Småland, info@kulturparkensmaland.se 
Växjö stift, vaxjostift@svenskakyrkan.se 
Kulturdepartementet, kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

  

 

 
 
 

 

mailto:info@kulturparkensmaland.se
mailto:vaxjostift@svenskakyrkan.se
mailto:kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
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Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se 

Besöksadress Regeringsgatan 1 Telefax 010 223 81 10 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 

 

 Riksantikvarieämbetet 

Erica Tenevall 

 

 

Länsstyrelsens redovisning enligt regleringsbrev 2018 

om arbete med det kyrkliga kulturarvet och den 

kyrkoantikvariska ersättningen  

Enligt regleringsbrevet för länsstyrelserna 2018 ska arbetet med det kyrkliga 

kulturarvet samt den kyrkoantikvariska ersättningen(KAE) redovisas till 

riksantikvarieämbetet (RAÄ) senast den 1 maj 2018. Här nedan följer Länsstyrelsen 

Kalmar läns svar på de frågor som RAÄ preciserat för redovisningen. Svaren följer 

under respektive fråga 

Länsstyrelsens synpunkter 

A Länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med det kyrkliga 

kulturarvet 

A1: Samverkan 

- Kontakter t.ex. avseende myndighetsutövning och lagtillämpning .  

Initialt fanns ett stöd från Riksantikvarieämbetet till Länsstyrelserna för arbetet med 

lagtillämpningen av 4 kap KML. Kyrkoantikvariska dagar samlade landets 

handläggare fram till 2000-talets början där kunskapsuppbyggnad kunde ske och 

erfarenheter bytas. Det fanns en tydlig kompetens att hämta från 

Riksantikvarieämbetet i såväl antikvariska frågor som i de mer juridiska tolkningarna 

vilket var ett stort stöd för den enskilda länsstyrelsen i bedömningar och 

lagtolkningar.  Denna kompetens saknas helt idag och stöd för bedömningar och 

lagtolkning sker nästan undantagslöst genom mer eller mindre formaliserade nätverk 

av kollegor på andra länsstyrelser. Den nationella överblicken saknas, eller förmedlas 

inte tydligt idag, vilket motverkar den ensning av myndighetsutövning som 

eftersträvas. Under 2010-talet har vägledning och föreskrifter tillkommit men 

föreskrifterna borde kunna preciseras mer. 

- Arbetet i de regionala samverkansgrupperna och den centrala  

samrådsgruppen 

Länsstyrelsen Kalmar län deltar i två regionala samrådsgrupper; Växjö stift och 

Linköpings stift. Att hitta formerna för de regionala samverkansgrupperna har varit 
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och är en pågående process. Stiftsvis har graden av samverkan med deltagande i 

projekt- och referensgrupper varit varierande men är idag god. I Linköpings stift 

fanns ett stort deltagande från länsstyrelsernas sida vad gällde det faktiska arbetet i 

fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen och granskningen av vård och 

underhållsplaner.  I Växjö stift valdes en annan väg där arbetet hölls inom stiftet. Här 

har först under 2010-talet samarbetsklimatet förändrats så alla parter deltar i en större 

samverkan.  

Den centrala samverkansgruppens roll för en länsstyrelse har främst präglats av de 

årliga möten som hölls årligen fram till 2010-talets början och som nu återkommer. 

En viktig roll här är att samla de olika stiften med sina olika kompetenser och 

erfarenheter och lyfta aktuella frågeställningar. 

- Samverkan med Svenska kyrkan   

– Kontakten med församlingar och pastorat har under åren förändrats. Vid 

överlämningen 1995 och en bit fram på 2000-talet var det länsmuseet som 

församlingarna främst vände sig till för att diskutera förändringar. I samband med 

förändringen med att länsstyrelsen inte längre kunde peka på en bestämd antikvarisk 

kontrollant (därefter medverkan/expert) kom relationen att förändras. Idag deltar 

sällan annan antikvarisk expertis än länsstyrelsens handläggare i samråden med 

församlingarna. Denna förändring har gjort länsstyrelsens roll i många fall tydligare. 

Något som har präglat förändringen av samverkan med församlingarna är bildandet 

av allt större samfälligheter, sedan mera pastorat. Det har bidragit till en större 

professionalism hos enheterna som till delar har större förståelse för lagtillämpningen 

och dess processer. Behovet av kunskap om kulturmiljölagen, länsstyrelsens roll och 

processer är dock fortfarande stort varför ett fortsatt arbete med samlade 

informationstillfällen från stift och länsstyrelse krävs.  

 

A2: Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid 

- Särskilt viktiga händelser    

- Länsmuseernas övergång till en mer utpräglad konsultroll (se under Samverkan 

med Svenska Kyrkan).  

-Frågan om fuktproblematik, emissioner och betongbjälklag kom under 2000-talets 

senare hälft och börja på 2010-talet att prägla det fortsatta arbetet med 
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kyrkoantikvariska frågor i Kalmar län. Detta kom att leda till flera långdragna 

ärenden som Ventlinge kyrka, Hagby kyrka och Fliseryd kyrka, vilka resulterade i 

stora ombyggnader och tilltagna omgestaltningar. Viktiga frågeställningar som 

framkom här var gränsdragning mellan 2 och 4 kapitlet Kulturmiljölagen, vilken typ 

kompetens som krävs av en antikvarie, avsaknaden av tillgång till oberoende 

expertkunskap från länsstyrelsens sida och vilken roll som en stiftsantikvarie ska ha.    

– Gravstensolyckorna och dess konsekvenser för begravningsplatser. Den anmodan 

till gravrättsinnehavarna att bekosta en säkring av gravvårdarna har resulterat i 

återlämnade gravar, samt nedlagda eller borttagna gravvårdar. Det bristande 

antikvariska underlaget för begravningsplatserna försvårar bedömningen av 

miljöernas kulturhistoriska värde.  

– Svenska kyrkans ståndpunkt efter Kammarkollegiets ställningstagande att begränsa 

användningen av KAE för begravningsplatserna. Beslutet medför en risk för att 

kostnadskrävande projekt på kyrkogårdarna skrinläggs, exempelvis renovering av 

kapell, bårhus, och stigluckor. Detta kan på sikt ge långtgående negativa 

konsekvenser för kyrkomiljöerna som helhet.   

- Svenska kyrkans och länsstyrelsernas til lgång till kompetens  

Stiftsantikvarietjänsten tillkom i början av 2000-talet. Dess tillkomst gav en tydlig 

kommunikationskanal mellan stift och länsstyrelse men dess uppdrag varierade starkt 

från stift till stift. I Växjö stift har även stiftsingenjörer anställts för att stärka 

församlingarna/pastoraten i tekniska frågor samt upphandlingar. Tjänsten har stora 

fördelar men det är av vikt att den även innefattar kompetens inom det antikvariska 

området för att förstå komplexiteten i frågeställningarna.  

För Kalmar län finns en glesbygdsproblematik även på så sätt att det råder brist på 

hantverkare med byggnadsvårdsinriktning. Detta gör att det kan vara svårt för 

församlingarna att efterleva villkor i beslut om kompetens som inte finns att tillgå. 

Se även A1: Samverkan, första stycket. 

- Tillsyn enligt 4 kap. KML 

Fram till 2012 utfördes i stort sett enbart en händelsestyrd tillsyn av det som skyddas 

av 4 kap kulturmiljölagen i Kalmar län. Årligen sedan år 2012 sker en egeninitierad 

tillsyn på fem kyrkors inventarier, samt en kyrkogård, vilket har bemötts mycket 
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positivt av länets församlingar. Tillsyn sker också indirekt vid samrådsmöten på plats 

och genom yttrande vid granskning av inkomna rapporter.  

- Tillgänglighet och övertalighet  

Idag är det endast Kalmar domkyrka och en handfull andra kyrkobyggnader i hela 

länet som är öppna för besök utanför gudstjänsttid. I fråga om fysisk tillgänglighet är 

det en frågeställning som kontinuerligt funnits genom åren och som ständigt är 

aktuell. Frågan är aldrig om utan hur tillgänglighetsanpassningen ska lösas. 

Kalmar län präglas av en glesbygdsproblematik vilket leder till en övertalighet i 

frågor om kyrkobyggnader och begravningsplatser. Konsekvensen är att ett flertal 

kyrkobyggnader nyttjas i mycket begränsad omfattning och att underhåll på 

byggnaderna inte prioriteras.  Trots detta har endast en försäljning av en 

kyrkobyggnad skyddad enligt 4 kap 3 § har sålts, vilket är Jenny kapell i Västervik 

som ligger i stadsmiljö. För begravningsplatserna ger glesbygdsproblematiken utslag 

så att det saknas innehavare för gravvårdarna eller att de som har inte vill betala för 

säkringen av gravstenen. En större återanvändning av gravplatser är inte heller 

aktuell. Avfolkningen av landsbygden leder till en svårighet att upprätthålla 

kyrkogårdens karaktär. 

 

B Länsstyrelsernas erfarenhet av arbetet med den 

kyrkoantikvariska ersättningen 

A1: Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska 

ersättningssystemet 

- Uppfattning om och nivå av delaktighet i förfarandet  

I Kulturmiljölagen står att Länsstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig över 

fördelningen av KAE i länet men de facto är processen den omvända att 

Länsstyrelsen yttrar sig och prioriterar inkomna ansökningar.  Delaktigheten blir på 

detta sätt stor.  

- Samsyn och motsättningar  

Idag är samsynen mellan stift och länsstyrelser god där endast mindre skillnader 

finns i prioriteringar av ärenden. I fråga om Växjö stift har det dock tidigare funnits 
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stora motsättningar i hur KAE har prioriterats. I den situationen har det tydliggjorts 

att det borde ligga på statlig myndighet att fördela ersättningen. Att medlen går via 

Svenska kyrkan skapade i denna situation en oklarhet för pastoraten och 

församlingarna att det är offentliga medel och inte ett inomkyrkligt bidrag. Om KAE 

låg hos länsstyrelsen att fördela skulle att det tydliggöra kopplingen till 

Kulturmiljölagens 4 kapitel och graden av tillsyn skulle öka.  

 

A2: Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling 

- Uppfattning om processen för ersättningens fördelning  

Processen för KAE:s fördelning kan upplevas lång och byråkratisk, framförallt för 

församlingar och pastorat, vilka i sig har en egen tidskrävande beslutsprocess. 

Fördelningsmodellen saknar i sin formella process möjligheten till mer akuta behov 

som framkommer under året vilket stiftsantikvarier ofta löser genom omfördelning 

av medel etc. 

- Vad har fungerat bra respektive mindre bra  

På grund av den tidsram som fördelningen av KAE har tillsammans med den 

inomkyrkliga byråkratin och budgetarbete (församlings/pastoratsnivå) ger det 

konsekvenser för tillståndshanteringen av 4 kap KML.  Det är svårt att få in 

ansökningar i tid och med ett bearbetat, komplett underlagsmaterial. Det saknas 

resurser att låta utföra projekteringar innan de sökande vet om de beviljas medel.  

- Följder av införandet av systemet med den kyrkoantikvariska 

ersättningen 

KAE har inneburit en ökad arbetsbelastning för länsstyrelserna liksom ett större 

behov av kompetens. 

Det har bidragit till en större samverkan inte bara med stift utan även mellan 

länsstyrelser. 

De inventeringar och annan kunskapsuppbyggnad som sker genom stiftsprojekt är 

ytterst värdefull för att öka kunskapen både för myndigheter och förvaltare. 
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A3: Ersättningens nytta 

- Uppfattning om adekvat fördelning utifrån vårdbehov  

Det är svårt att ha en tydlig bild av vilket vårdbehov som egentligen föreligger. Detta 

då det saknas ett fungerande verktyg för en övergripande bild både över stift och över 

landet. De vård- och underhållsplaner som togs fram på 2000-talet är av mycket 

varierande kvalitet och avsnitt om kyrkogården/begravningsplatsen saknas i många 

fall helt. Planerna är inte heller alltid förankrade ute i verksamheten och används 

inte. 

- Nytta för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet  

Utan den KAE skulle inte det kyrkliga kulturarvet fortleva i Kalmar län.  Endast ett 

fåtal kyrkor skulle nyttjas. Ersättningen gör att även kyrkor i glesbygd kan 

underhållas och fortsätts därför nyttjas om än i mindre omfattning.  

-Förmåga för långsiktigt bevarande  

KAE är en avgörande förutsättning för bevarandet av inte bara de kyrkoantikvariska 

värdena utan även därmed för det omgivande landskapet och det lokala kulturarvet. 

De som deltagit i beslutet 

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Birgitta Eriksson efter föredragning av 

antikvarie Birthe Pedersen Sieurin. 

Detta yttrande signeras digitalt. 
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Återrapportering rörande regleringsbrevsuppdraget  

Er beteckning: RAÄ-2018-694 

 

Länsstyrelserna ska enligt regleringsbrevet 2018 redovisa sina erfarenheter av 

arbetet med det kyrkliga kulturarvet samt den kyrkoantikvariska ersättningen 

(KAE) till Riksantikvarieämbetet (RAÄ) senast den 1 maj 2018. Anvisningar för 

redovisningens upplägg inkom från RAÄ den 13 mars 2018. 

Sammanfattning 
 Länsstyrelsen har en god samverkan med inblandade aktörer. 

 KAE fyller en viktig funktion för bevarandet av de kyrkliga kulturminnena 

och miljöerna. 

 Statens inflytande över KAE är för litet.    

 Det behövs en statlig nationell samordning för bevarandet av de 

kulturhistoriska värdena på begravningsplatserna. 
 Många pastorat och församlingar uppvisar svårigheter vid ansökningarna om 

kyrkoantikvarisk ersättning till Länsstyrelsen och Visby stift.    

 

A. Länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med det 

kyrkliga kulturarvet 

Tidsaspekten är från år 1995, då länsstyrelserna tog över ärendena enligt 4 kap. 

KML, fram till idag. 
 

A1. SAMVERKAN 

Kontakter t.ex. avseende myndighetsutövning och lagtillämpning  

Länsstyrelsen har genom sin samverkan med Samfälligheten Gotlands kyrkor 

kontakt med flera aktörer tillexempel hantverkare och konservatorer. Det gör att 

det finns upparbetade kontaktvägar och naturliga kontaktytor även när kompetens 

byts ut eller försvinner.  

 

Länsstyrelsen har regelbundet kontakt med flera av länets pastorat och 

församlingar i samband med tillståndsprövningen samt täta kontakter med Visby 

stift, Gotlands museum och Samfälligheten Gotlands kyrkor bland annat angående 
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den årliga kyrkotillsynen. Dessutom finns ett fortlöpande samtal med Uppsala 

universitet Campus Gotland om bland annat kalkputs och energieffektivisering 

samt med Riksantikvarieämbetet om bland annat stenkonservering och 

klimatanpassning.  

 

Arbetet i de regionala samverkansgrupperna och den centrala 

Samverkansgruppen 
Länsstyrelsen träffar den regionala samverkansgruppen cirka fyra gånger per år. 

På mötena diskuteras till exempel stiftsprojekt och förvaltningsprojekt. 

Länsstyrelsen uppfattar att dessa möten är av värde men ser att det strategiska 

arbetet i samverkansgruppen kan utvecklas med mer gemensamt utgående 

information till församlingar och pastorat samt att rollerna i gruppen bör 

förtydligas inte minst Gotlands museums roll .  

 

Länsstyrelsen har sällan kontakt med den centrala Samverkansgruppen 

 

Samverkan med Svenska kyrkan 
Samfälligheten Gotlands kyrkor har ansvar för förvaltningen av alla 

kyrkobyggnaderna på Gotland. De driver varje år en projekteringsprocess för att 

arbeta fram de ansökningarna till kyrkoantikvarisk ersättning som berör de större 

kyrkorestaureringarna i stiftet. Länsstyrelsen ser många fördelar med att 

Samfälligheten Gotlands kyrkor samordnar ansökningarna och arbetssättet. Det 

går sedan igen i hur de organiserar arbetet när restaureringen kommer igång. 

 

Länsstyrelsen och Samfälligheten Gotlands kyrkor samt församlingar och pastorat 

har en pågående dialog om vad som är att räkna som underhåll och vad som inte 

alltid kräver en antikvariskt medverkande.  
 

Former för samverkan 
Gotlands museum använder Länsstyrelsen som remissinstans vid utredningar.  

 

Visby stift och Länsstyrelsen samverkar kring förmedling och spridning av 

information och upplysningar.   

 

 

A2. ARBETET MED DET KYRKLIGA KULTURARVETS UTVECKLING ÖVER 

TID 

Särskilt viktiga händelser 

 Gotlands kyrkor fick före systemet kyrkoantikvarisk ersättning ett särskilt 

anslag i statsbudgeten. Detta var ursprungligen ett av de villkor som 

fastslogs för att Samfälligheten Gotlands kyrkor skulle bildas 1984. 

 

 Visby stift tilldelas ingen kyrkoantikvarisk ersättning 2008. 
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 Begränsningen av kyrkoantikvarisk ersättning för begravningsplatser. 

 

 Byggnadshyttan på Gotland var ett välrenommerat företag med omtalad 

spetskompetens inom byggnadsvården med inriktning på kyrkorna. De 

gick i konkurs 2015 vilket innebar att kompetens försvann och nu håller på 

att byggas upp igen. 

 

 Länsstyrelsen på Gotland var det enda län som inte ställde sig bakom 

förslaget som kom 2015 om en ny modell för kyrkoantikvarisk ersättning. 

Istället framhöll Länsstyrelsen hur väl den ansökningsbaserade 

fördelningen kan fungera med Gotland som exempel.  
 

 Ramfördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning till Gotlands kyrkor 2016 

minskade med ca 20 miljoner, vilket nästan var en halvering av tidigare 

års tilldelning.  
 

 

Svenska kyrkans och länsstyrelsernas tillgång till kompetens 
Vårt kunskapsläge är gott genom att Visby stift är förhållandevis litet och 

Gotlands kyrkor har varit föremål för många forskningsinsatser och inventeringar. 

Det här skapar gynnsammare förutsättningar när frågor behöver ställas till extern 

kompetens. Länsstyrelsen vänder sig vid behov till exempelvis 

Riksantikvarieämbetet och länets konservatorer i bevarandefrågor. 

 

Länsstyrelsen ser med facit i hand att när konservatorerna avskiljs från 

projekteringar och endast används för aktiv konservering, uppstår det ibland 

situationer med negativt resultat för det samlade bevarandearbetet. Tillexempel 

vid samordningen av olika restaureringsåtgärder i ett projekt, så att pågående 

arbeten inte skadar konserveringen eller att arbeten krockar i ett sent skede.  

 

Tillsyn enligt 4 kap. KML 
Länsstyrelsen har tidigare gjort tillsyn varje år i kyrkorna utefter en sex års cykel 

tillsammans med Visby stift och representanter från församlingen m.fl. År 2014 

hade vi genomfört tillsyn i samtliga kyrkor. Tillsynen har genomförts tillsammans 

med Visby stift som särskilt granskar de kyrkliga inventarierna. Även 

församlingen, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands museum och 

kontraktsprost deltar i mån av tid och möjlighet. Tillsynen anses vara ett tillfälle 

för samråd om kyrkans vård och utveckling.  

 

Tillsynen görs idag efter en tio års cykel och formen för tillsynsarbetet är just nu 

under omarbetning. 

 

Tillgänglighet och övertalighet 
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De gotländska kyrkorna är öppna utanför gudstjänsttid från maj till september, 

vissa dygnet runt. Tillgängligheten för alla är en ständigt pågående diskussion där 

behovet av att tillgänglighetsanpassa entréerna i de gotländska kyrkorna är stort. 

Kyrkornas portaler med höga medeltida trösklar och stora tunga dubbeldörrar 

försvårar passage för fler än rullstolsburna. Det finns inga generella lösningar och 

varje kyrka bedöms utifrån de förutsättningar som finns på platsen. Det är en 

utmaning att tillgodose behoven, bevara det kulturhistoriskt värdefulla och 

samtidigt få det funktionellt. På flera ställen har samverkan om utformning av 

tillexempel ramper skapat byggnadsanknutna lösningar, som hänsynsfullt har 

kopplats till den specifika miljön och bevarat känslan av en gammal miljö. 

 

På Gotland har frågan om att sälja en kyrka på grund av övertalighet ännu inte 

kommit upp. Länsstyrelsen ser ett behov av beredskap inför ett differentierat 

nyttjande och förvaltande av kyrkobyggnaderna.  

 

 

B. Länsstyrelsens erfarenhet av arbetet med den 

kyrkoantikvariska ersättningen 
Tidsaspekten är från år 2000, då systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen 

infördes, fram till idag. 
 

B1. LÄNSSTYRELSENS ROLL I DET KYRKOANTIKVARISKA 

ERSÄTTNINGSSYSTEMET 

Uppfattning om och nivå av delaktighet i förfarandet 

Det finns ett krav på att det ska finnas en samsyn mellan stift och Länsstyrelse i 

fördelningen. Eftersom det inte finns en vägledning i de kyrkoantikvariska 

frågorna från statligt håll har Länsstyrelsen förhållit sig till den handbok för KAE 

som är framtagen av Kyrkokansliet.  

 

Möjligheter att påverka 
Länsstyrelsen på Gotland arbetar tillsammans med Visby stift för att de 

gotländska medeltidskyrkorna ska bli bedömda utifrån sina speciella 

förutsättningar vid fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning. Samarbetet med 

stiftets antikvarie är väl fungerande och i huvudsak är Länsstyrelsen överens med 

stiftet vid samrådet om KAE, men när våra förhållningssätt skiljer sig åt är det 

ändå stiftsstyrelsen som beslutar. Därför uppfattar Länsstyrelsen möjligheten att 

påverka fördelningen som liten och anser att det borde finnas större utrymme för 

Länsstyrelsen i inflytandet när det gäller fördelning av allmänna medel.  
 

Samsyn och motsättningar 
På Gotland har samtliga skyddade kyrkor och dess kyrkogårdar samt kyrkornas 

inventarier inventerats. Det här gör att det finns en i stort sett heltäckande bild av 

vårdbehoven i kyrkorna. Två instrument används för att stimulera pastorat och 
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församlingar att ta fram angelägna projekt nämligen den planerade tillsynen och 

en förteckning där Samfälligheten Gotlands kyrkor kontinuerligt för upp aktuella 

stora restaureringar i stiftet.  

 

Det här har gjort så att så gott som samtliga parter involverade i vården och 

underhållet av de gotländska kyrkorna har arbetat utifrån samma dokument 

(inventeringar och vård-och underhållsplaner) samt deltagit i de planerade 

tillsynerna. Därför har det länge funnits en samsyn mellan pastoraten, 

församlingarna, Samfälligheten Gotlands kyrkor, stiftsantikvarien och 

Länsstyrelsen kring ansökningarna som skickas in till kyrkoantikvarisk ersättning.  

 

Idag har mycket förändrats. Det finns hos vissa församlingar och pastorat brist på 

förståelse för att vården av kulturarvet kan vara kostnadskrävande och att de kan 

behöva anlita konsulter och specialistkompetens. Ibland är anledningen till 

problemet att de har personalbrist, andra gånger är kompetensen för knapp för att 

klara hanteringen av ansökningarna om tillstånd enligt KML och för KAE. Att 

anlita särskilt sakkunniga är extra kostnadskrävande och kyrkoantikvarisk 

ersättning behövs för att ersätta dessa kostnader. 
 

 

B2. DET KYRKOANTIKVARISKA ERSÄTTNINGSSYSTEMETS UTVECKLING 

Uppfattning om processen för ersättningens fördelning 
Det behövs en tydligare handledning från statens sida om vad som gäller för 

länsstyrelserna under processen. Anledningen till varför och hur Länsstyrelserna 

ska förhålla sig till prioriteringar och procentsatser behöver tydliggöras, det 

saknas riktlinjer från staten för KAE:s fördelning. 

 

För församlingar och pastorat är processen lång och byråkratisk och de söker ofta 

ersättning i akuta lägen, något som stiftsantikvarien oftast lyckas lösa med en 

omfördelning av medel. Länsstyrelsen upplever också att församlingar och 

pastorat finner det otydligt vem som bestämt fördelningen. Länsstyrelsen kommer 

att förtydliga detta under kommande år. 
 

Vad har fungerat bra respektive mindre bra 
Gotlands kyrkor åtnjöt före systemet kyrkoantikvarisk ersättning ett särskilt 

anslag i statsbudgeten. Detta var ursprungligen ett av de villkor som fastslogs för 

att Samfälligheten Gotlands kyrkor skulle bildas. Det gjorde att det fanns en 

beredskap för den ansökningsbaserade kyrkoantikvariska ersättningen som då 

tillämpades. Framgångsfaktorerna var bland andra genomförda tillsyner och 

uppförda inventarielistor för varje kyrka och en under lång tid uppbyggd 

specialistkompetens hos de hantverkare och konservatorer som fanns på ön.  

 

I Visby stift har två instrument använts för att stimulera pastorat och församlingar 

att ta fram angelägna projekt nämligen den planerade tillsynen och en förteckning 

där Samfälligheten Gotlands kyrkor för upp planerade och aktuella stora 
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restaureringar i stiftet. De driver varje år en projekteringsprocess som i regel 

börjar i januari och pågår ända fram till sista ansökningsdagen i oktober. Under 

dessa projekteringar organiserar Samfälligheten Gotlands kyrkor även 

ansökningarna från pastoratet eller församlingen. Trots att arbetet löper på bra, 

försenar det handläggningen eftersom nästan alla ansökningar lämnas samtidigt. 

Följden blir att det sällan finns tillräckligt med tid till att vägleda pastorat och 

församlingar till fullständiga underlag vilket resulterar i beslut om avslag eller 

begäran om kompletteringar.  

 

Det finns en osäkerhet för flertalet av dem som är engagerade i arbetet med det 

kyrkliga kulturarvet. De finner det oklart vad lagen kräver vid exempelvis 

tillståndsansökningar och vem som beslutar och fördelar kyrkoantikvarisk 

ersättning. Inte heller är det tydligt för pastorat och församlingar att till exempel 

prästgården inte tillhör den kyrkliga kulturmiljön utan handläggs enligt ett annat 

kapitel i kulturmiljölagen eller att begravningsplatsens vård ska finansieras med 

andra medel.  

 

Det är många gånger svårt för församlingarna med tillräcklig och kompetent 

bemanning för att sköta ansökningarna samt att prioritera egna medel för 

egeninsatserna och när församlingen inte får ersättning för åtgärden utförs inte 

arbetet. Konsekvenserna av detta för de kyrkliga kulturvärdena behöver 

diskuteras. Likaså behöver diskussioner om de kyrkliga kulturvärdena breddas. 

 

Följder av införandet av systemet med den kyrkoantikvariska 

ersättningen 
Kyrkoantikvarisk ersättning har givit Visby stift 92 mycket välbevarade medeltida 

kyrkor med en rikedom av inventarier från medeltid och framåt som är av både 

nationellt och internationellt intresse samt dessutom besöks av tusentals 

människor varje år. Detta är glädjande men det ställer också fortsatt höga krav på 

vård, underhåll och förebyggande insatser. I synnerhet nu när det finns en positiv 

inställning runt om i stiftet till att den kryssningsturism som väntas till Gotland 

även ska generera ett ännu högre antal kyrkoturister 
 

 

B3. ERSÄTTNINGENS NYTTA 

Uppfattning om adekvat fördelning utifrån vårdbehov 
Samfälligheten Gotlands kyrkors projekteringar rangordnas i enlighet med 

kulturhistorisk bedömning och vårdbehov. Eftersom fördelningen bygger på 

inkomna ansökningar från dessa projekteringar finns möjlighet att styra medel till 

de kulturhistoriskt mest angelägna vårdobjekten. Ansökningarna rör dels större 

vård- och underhållsåtgärder samt översyn av tekniska installationer, som bidrar 

till nyttjandet av kyrkorummen, dels kostnadskrävande konserveringsinsatser för 

bevarande av omistliga kulturhistoriska värden.  
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De gotländska församlingarna är små även i ett nationellt glesbygdsperspektiv och 

trots allt större sammanslagningar är förmågan att bära även mindre delar av 

projektkostnaderna liten, ibland obefintlig. Med en lägre prioritering av insatser 

och mindre tilldelning av kyrkoantikvarisk ersättning ser Länsstyrelsen en 

uppenbar risk att många viktiga insatser i framtiden inte blir av och att de 

gotländska medeltidskyrkorna, kyrkomiljöerna och inventarierna i värsta fall 

kommer att förfalla. 

 

Nytta för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet 
Ersättningen är en betydande tillgång i bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. 

Huvudsakligen går den till insatser som direkt eller indirekt påverkar bevarandet. 
 

Förmåga för långsiktigt bevarande 

På Gotland har man sedan lång tid tillbaka bedrivit olika former av 

inventeringsarbeten gällande kyrkorna, kyrkogårdarna och kyrkornas inventarier 

samt upprättat utförliga vård- och underhållsplaner. En viktig faktor med dessa 

inventeringar och planer har varit att ta reda på i vilket skick dessa 

kulturhistoriska miljöer befinner sig. Eftersom så gott som samtliga parter arbetar 

utgående från dessa dokument finns det i dagsläget ännu en god överblick över 

om olika insatser behöver prioriteras. Dessutom utförs ett tillsynsarbete som varje 

år omfattar ca. 15 kyrkomiljöer.  

 

Länsstyrelsen ser dock en risk att de restaurerade kyrkobyggnadernas standard 

och de konservade inventariernas kvalitet inte kan upprätthållas på grund av 

bristande kompetens om kulturhistoriska värden. Det finns sällan en förståelse för 

att den upprättade vård- och underhållsplanen är en driftsäker och framåtsiktande 

överlämning eller att den vid varje insats och åtgärd behöver uppdateras av 

samma anledning.  

 

En annan risk är att avfolkningen av landsbygden leder till svårigheter att 

upprätthålla till exempel begravningsplatsens karaktär. Konsekvensen av 

begränsningen av kyrkoantikvarisk ersättning för begravningsplatser är att 

kostnadskrävande projekt på kyrkogårdarna kanske avstås ifrån, exempelvis 

renovering av kapell, bårhus, och stigluckor. På sikt är det en negativ utveckling 

för kyrkomiljöerna som helhet.   

De som deltagit i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Kicki Scheller med byggnadsantikvarie Anna-

Karin Müller som föredragande. Beslutet har granskats och godkänts i 

Länsstyrelsen ärendehanteringssystem och saknar därför underskrift. 
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  010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge  

Redovisning av erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kul-

turarvet och den kyrkoantikvariska ersättningen 

 

Bakgrund 
Länsstyrelserna ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisa sina erfaren-

heter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet och den kyrkoantikvariska ersättningen. 

Uppdraget ska redovisas till Riksantikvarieämbetet senast den 1 maj 2018.  

Länsstyrelsernas redovisningar kommer att utgöra ett av flera underlag till Riksantikva-

rieämbetets slutredovisning av regeringsuppdraget Kyrkoantikvarisk ersättning. Rege-

ringsuppdraget kommer i sin tur att utgöra ett av flera underlag till den kommande kon-

trollstationen, som infaller år 2019. Kontrollstationen är den tredje i ordningen sedan 

relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan år 2000. Nedan följer länssty-

relsen Blekinges svar på de frågor som RAÄ preciserat för redovisningen. 

 

Redovisning 
Det är svårt att ha den långa tidsaspekt som efterfrågas- från år 1995 fram till idag, ef-

tersom länsstyrelsens personal som har arbetat med det kyrkliga kulturarvet och den 

kyrkoantikvariska ersättningen har skiftat. Vi vill ändå lämna följande redovisning. 

 

Sammanfattning:  

 

 Det är en tydlig utveckling mot att brukarperspektivet med nyttjandet och använ-

dandet av kyrkorummen blir mer styrande både i tillståndsprövningen och i be-

slutandet av KAE. Länsstyrelsen känner en viss oro inför detta om bevarandet av 

de kulturhistoriska värdena påverkas negativt. 

 Det är viktigt att länsstyrelsen har delaktighet i förfarandet kring KAE och att 

det finns en samsyn i fördelningen av kyrkoantikvarisk fördelning på både en 

regional och nationell nivå. 



 

 
 

 

 

 

 

 

REDOVISNING 

  

 

2 (8) 

  

2018-04-23 

  

433-1621-2018 

  

 

 Fördelningen av- och hanteringen av kyrkoantikvarisk ersättning kräver sakkun-

skap relaterad till kulturhistorisk värdering och förvaltningsfrågor. Kunskapen 

inom dessa ämnen skiftar.  

 Svenska kyrkan och länsstyrelserna måste ha en kontinuerlig dialog som främjar 

gemensamma synsätt för att uppnå bästa möjliga bevarande av det kyrkliga kul-

turarvet.  

 

Länsstyrelsens redovisning av erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet 

 A1 Samverkan  

Kontakter  

Länsstyrelsen har kontakter med länets församlingar och pastorat genom rådgivning, 

samråd och tillståndsprövningar. Vi uppmuntrar tidiga kontakter och samråd inför 

tillståndsprövningar och eftersträvar en dialog med förvaltare av kyrkomiljöer så 

som förtroendevalda, tjänstemän och kyrkogårdsanställda m.fl.  

Vid beslutsfattande kan flera verksamheter inom länsstyrelsen beröras såsom kultur-

miljö och naturvård. Vi arbetar för att ta beslut där de olika aspekterna sammanvägs 

för en tydlighet gentemot externa kontakter. Länsstyrelsen har flera ämnesexperter 

som samarbetar beroende på sakfrågan. Beslut rörande det kyrkliga kulturarvet 

skickas som kopia till Riksantikvarieämbetet, Blekinge museum och Lunds stift. 

Länsstyrelsen Blekinge ingår i handläggarnätverk för sydlänen. I detta Forum kan 

olika övergripande länsstyrelsefrågor så som remisshandläggning och erfarenhetsut-

byte hanteras. Ett tätare samarbete med bl.a. Riksantikvarieämbetet för ökad samsyn 

och myndighetsutövning inom området vore önskvärt. 

Genom handläggarmöten med Lunds stift, länsstyrelsen Skåne, Regionmuseet i 

Kristianstad och Blekinge museum och genom möten med den regionala samråds-

gruppen för det kyrkliga kulturarvet i Lunds stift har länsstyrelsen ett kontaktnät där 

principiella och övergripande frågor om det kyrkliga kulturarvet av regional karaktär 

diskuteras.  

Länsstyrelsen har kontakt med Blekinge museum och flera konsultfirmor i olika 

kyrkoärenden, tex vid upprättande av vård- och underhållsplaner eller vid mer prak-

tiska åtgärder så som renoveringsåtgärder. 

 

Arbetet i de regionala samverkansgrupperna och den centrala samverkansgruppen 

Det är av stor vikt att Svenska kyrkan och länsstyrelserna för en kontinuerlig dialog 

som främjar gemensamma synsätt. Den regionala samrådsgruppen för det kyrkliga 

kulturarvet i Lunds stift träffas två gånger per år. Träffarna brukar vara upplagda 
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som informationsmöten, ibland med studiebesök i något aktuellt KAE-projekt. Nyt-

tan med arbetet i dessa grupper kan ibland upplevas som oklar.  

 

Samverkan med Svenska kyrkan 

Länsstyrelsen samverkar med Svenska kyrkan på olika sätt, dels genom mer över-

gripande samarbete som i olika stiftsprojekt men också genom enskilda beslut i sak-

frågor som i renovering av t.ex. ett kyrkligt föremål. Vi eftersträvar ett bra samar-

bete med tydliga funktioner. 

 

Former för samverkan 

Länsstyrelsen hanterar inkomna ansökningar om tillstånd enligt Kulturmiljölagen 

och remisser. Inför ansökningar sker ofta samråd via telefon eller på plats. 

Länsstyrelsen har deltagit i Temadagar och möten anordnade av bl.a. Svenska kyr-

kan och länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen har deltagit på seminarium/möten om 

bl.a. samarbete, dokumentation, bevarande, arbetsmetoder, utvärderingar, vård- och 

underhållsplaner och berättande. Seminarium har bl.a. genomförts som samarbets-

projekt med Skånes hembygdsförbund i samarbete med medlemsföreningar, Samar-

betsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i Lunds stift (SRKL), Höörs församling, 

Länsstyrelsen Skåne, Regionmuseet och Lunds stift.  

 

 A2 Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid 

Särskilt viktiga händelser 

Skilsmässan mellan kyrka och stat med införandet av KAE har haft stor betydelse 

för arbetet med det kyrkliga kulturarvet. Vård- och underhållsplanerna har ökat kun-

skapen om kyrkomiljöer. RAÄ:s vägledning för 4 kap KML och föreskrifterna om 

de kyrkliga kulturminnena har underlättat handläggningen. 

Mellan åren 2004–2013 gjorde länsstyrelsen tillsyn i 24 kyrkor. Stora och omfat-

tande renoveringar i några av Blekinges kyrkor i närtid har varit t.ex. Fredrikskyrkan 

i Karlskrona, Jämshög kyrka och Nättraby kyrka. 

 

Svenska kyrkans och länsstyrelsernas tillgång till kompetens 

Länsstyrelsen skulle gärna se att centrala och övergripande sak- och expertkun-

skaper fanns att tillgå på ett enklare sätt. Det är av stor vikt att kunskapsförmedling 

kring hantering av det kyrkliga kulturarvet byggs upp, vidmakthålls och förmedlas. 
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Riksantikvarieämbetet borde kunna förmedla kunskap, följa och stödja det regionala 

kulturmiljöarbetet på ett tydligare sätt samt verka för att ökad kunskap grundad på 

erfarenhet, forskning och samverkan sprids och förankras i länen. 

Fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning kräver en omfattande sakkunskap rela-

terad till förvaltningsfrågor. Svenska kyrkan behöver grundkunskaper om hantering 

av kulturhistoriska miljöer och inventarier för att kunna förvalta dem väl både i det 

dagliga arbetet, vid upphandling av arbeten och i kontakter med länsstyrelsen. Det 

finns hos vissa församlingar bristande kompetens.   

Svenska kyrkan och länsstyrelsen behöver kompetens för att kunna förmedla kun-

skap och information samt fungera som stöd i förvaltningsfrågorna mot bl.a. försam-

lingar, pastorat och allmänheten. Tillgången till sådan kompetens varierar. 

 

Tillsyn enligt 4 kap. KML 

Mellan åren 2004–2013 gjorde Länsstyrelsen egeninitierad tillsyn i 24 kyrkor. Un-

der 2013 arbetar landets länsstyrelser tillsammans med ett nationellt tillsynsprojekt 

inom kulturmiljöområdet. Målsättningen var att skapa en enhetligare och rättssäk-

rare tillsyn, som utöver det som konstateras i det enskilda fallet även skulle ge ett 

samlat underlag för att utvärdera situationen nationellt och uppmärksamma gene-

rella brister och behov. Tillsynen har genomförts genom att ett antal bedömningskri-

terier utifrån lag och förordning satts upp. En särskild tillsynsblankett har tagits fram 

som underlag för tillsynen. Länsstyrelsen har tagit del av dokumentationen i ären-

dena, företagit besök på plats och sammanställt tillsynsbeslut.  

Pga. bristande resurser på länsstyrelsens kulturmiljöenhet har inte fler kyrkor kunnat 

synas på initiativ av länsstyrelsen. I anslutning till flera samråd eller pågående till-

ståndsärende har viss tillsyn utförts. 

 

Tillgänglighet och övertalighet 

Det är av stor betydelse att tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena är god. 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att vara lyhörda för församlingarnas önskemål 

om att göra de kyrkliga miljöerna tillgängliga. Vi har handlagt flera beslut om till-

stånd i tillgänglighetsärende så som ramper, belysning, dörröppnare och hårdgö-

rande av gångar. När det gäller tillgänglighet är det viktigt att även hantera säker-

hetsfrågor genom att fortsätta att utveckla strategier och lösningar för att förhindra 

stölder och skadegörelser i kyrkobyggnaderna. 

Det är en tydlig utveckling mot att brukarperspektivet med tillgängliggörandet och 

nya funktionskrav i kyrkomiljöer kräver mer omfattande förändringar. Länsstyrelsen 

känner en viss oro inför att fokus på användandet kan bidra till att bevarandet av 
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kulturhistoriskt värdefulla delar kan få ge avkall och de kulturhistoriska värdena på-

verkas negativt.  

När det finns fler kyrkor än församlingarna behöver för gudstjänstbruk uppstår det 

man brukar definiera som ”kyrklig övertalighet”. Länsstyrelsen Blekinge har inte 

hanterat något ärende där kyrkliga miljöer har slutat att användas, tagits ur bruk, av-

lysts, sålts eller rivits. Svenska kyrkan har genomfört sammanslagningar av flera 

mindre församlingar till större enheter. Nyttjandet av de olika kyrkliga miljöerna i 

organisationen har samordnats. Den kyrkliga övertaligheten är ett faktum utifrån ett 

inomkyrkligt funktionsperspektiv, det vill säga utifrån behovet av gudstjänstlokaler.  

 

Länsstyrelsens redovisning av erfarenheter av arbetet med den kyrkoantikvariska 

ersättningen. 

 B1 Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet 

Uppfattningen om och nivå av delaktighet i förfarandet  

Länsstyrelsen Blekinge ingår i regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturar-

vet Lunds stift tillsammans med Länsstyrelsen Skåne. Här diskuteras bl.a. övergri-

pande stiftsprojekt.   

Länsstyrelsen mottar remiss från Lunds stift angående ansökningar om KAE för de 

olika ramåren. Inför fördelningen har stiftet och länsstyrelserna ett samråd. Länssty-

relsen lämnar yttrande till Lunds stift angående ansökningar om kyrkoantikvarisk 

ersättning. Prioritering, procentsats och tillståndsbeslut redovisas. Eftersom Svenska 

kyrkan själv bestämmer om fördelningen av ersättningen finns det risk för att den 

misstolkas som ett verksamhetsstöd istället för en ersättning för de kulturhistoriskt 

motiverade kostnader som uppstår i samband med vård och underhåll av de kyrkliga 

kulturminnena. Det saknas nationella samordnade riktlinjer för vilka villkor som bör 

ställas i besluten om KAE. 

Det är mycket viktigt att länsstyrelsen har delaktighet i förfarandet och att det finns 

en samsyn i tillståndsprövning samt prioritering och procentsats i fördelningen av 

kyrkoantikvarisk fördelning på både en regional och nationell nivå.  

 

Möjligheter att påverka 

När det gäller kyrkliga kulturminnen arbetar länsstyrelsen främst med tillstånds-

prövning och tillsyn enligt Kulturmiljölagen. Länsstyrelsen Blekinge har möjlighet 

att påverka fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning genom tillståndsprövning, 

remissvar och deltagande i samråd.  
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Länsstyrelsen Blekinge har möjlighet att påverka fördelningen av kyrkoantikvarisk 

ersättning. Genom tillståndsprövningsprocesser och erfarenheter kan vi bedöma den 

kulturhistoriska nyttan av genomförandet av olika åtgärder eller projekt och dess på-

verkan på de kulturhistoriska värdena. Eftersom KAE utgörs av allmänna medel an-

ser Länsstyrelsen att staten bör ha större inflytande än idag över fördelningen. 

I och med att kyrkoantikvarisk ersättning nu inte ska utgå till insatser på begrav-

ningsplatser så har Länsstyrelsen svårare att få insyn i eller möjlighet att påverka hur 

begravningsplatsernas kulturhistoriska värden bevaras och utvecklas. Sådana åtgär-

der som är tillståndspliktiga ska prövas men länsstyrelsen känner en oro för hur vår-

den av begravningsplatsernas kulturhistoriska värden kommer att utvecklas. Det 

hade varit önskvärt att KAE i viss mån fortsatt kunde gå till begravningsplatser.  

  

Samsyn och motsättningar  

Eftersom Länsstyrelsen främst bevakar kyrkomiljöernas kulturhistoriska värden är 

vi en viktig part i hanteringen och fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning. Mål-

sättningen är att ersättningssystemet ska bidra till en långsiktig hållbar förvaltning 

av byggnader, begravningsplatser, kyrkotomter och inventarier samt en ökad kun-

skap om de kulturhistoriskt värdefulla kyrkomiljöerna. Det är viktigt att dokumen-

tera och synliggöra tillgängliga kulturhistoriska värden för varje kyrkomiljö så att 

det kyrkliga kulturarvet kan utnyttjas som en resurs inom Svenska kyrkan och i öv-

riga samhället.  

Svenska kyrkans egenansvar för kulturmiljöfrågorna borde tydliggöras. 

Länsstyrelsen Blekinge uppfattar det som att det finns en god vilja till samsyn i det 

regionala och nationella arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning men samsynen är 

beroende av kontinuerliga samtal i olika former där eventuella motsättningar kan 

överbryggas. En hög grad av samstämmighet i bedömningarna av åtgärder är ett 

tecken på att man i allt väsentligt är överens om grunderna för fördelningen. 

 

 B2 Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling 

Uppfattning om processen för ersättningens fördelning 

Det är viktigt att Svenska kyrkan på olika nivåerna kan planera och göra de priorite-

ringar som är en förutsättning för att vård och underhåll ska kunna bedrivas på ett 

ändamålsenligt och rationellt sätt så att de kyrkliga kulturvärdena bevaras.  
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Församlingarna ska inkomma med ansökan om tillståndsbeslut till länsstyrelsen i så 

god tid som möjligt då de söker kyrkoantikvarisk ersättning för att underlätta hante-

ringen i fördelningsbeslutet. Det förekommer att beslut om tillstånd eller bedömning 

om att sökta arbeten är av underhållskaraktär saknas och då avslås ansökan.  

För att underlätta för länsstyrelsens prioritering och procentsatsbedömning är det an-

geläget att Stiftet lämnar över komplett underlag i god tid.  

Det är bra att ersättningen löper på flera år, detta möjliggör en mer flexibel använd-

ning av ersättningen.  

 

Vad har fungerat bra respektive mindre bra 

Det är viktigt att det kontinuerligt redovisas och följs upp hur ersättningen använts 

och vilka resultat som har uppnåtts. Kyrkoantikvarisk ersättning ska gå till sådana 

ändamål där den gör största möjliga nytta för bevarandet av det kyrkliga kulturarvet.  

 

Följder av införandet av systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen 

Genom att länsstyrelserna har haft inblick i fördelningen av kyrkoantikvarisk ersätt-

ning så har insatserna med kyrkoantikvarisk ersättning kunnat fungera som ett sty-

rande verktyg i bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Bevarandet av de kyrkliga 

kulturvärdena är en angelägenhet för hela samhället, det är rimligt att kostnaden för 

detta allmänintresse inte endast bärs av Svenska kyrkan. 

Kyrkoantikvarisk ersättning har lett till att förutsättningarna för vård och underhåll 

av de kulturhistoriska värdena inom kyrkan har förbättrats både genom upprättande 

av olika inventeringar, vård- och underhållsplaner och praktiska åtgärder. 

 

 B3 Ersättningens nytta 

Uppfattning om adekvat fördelning utifrån vårdbehov 

Den kyrkoantikvariska ersättningen har stor betydelse för bevarandet av det kyrkliga 

kulturarvet. Handboken för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning har en viktig 

funktion för en likvärdig fördelning av ersättningen i landet. Det är av stor vikt att 

ersättningen inte baseras på ekonomiskt behov utan på hur angelägen åtgärden är ur 

ett antikvariskt eller praktiskt perspektiv.  

Det är viktigt att användandet av kyrkoantikvarisk ersättning följer statens uttalade 

intentioner och inte går till handläggning eller till administrativa funktioner. 
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Nytta av vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet 

Det är viktigt att alla har möjlighet att uppleva kyrkomiljöerna och deras inventarier 

som historiska och antikvariska minnesmärken, att ta del av konst och arkitektur. 

Det är av stor betydelse att detta gemensamma kulturarv bevaras, brukas och är till-

gängligt för dagens och kommande generationer oberoende av ägarens ekonomiska 

och praktiska förutsättningar. 

Antagna vård- och underhållsplaner är viktiga redskap i länsstyrelsens tillstånds-

prövning och samråd. 

Hur kyrkoantikvariska ersättningen bidrar till att samhällets kulturarv bevaras bör 

sättas i jämförelse med hur övrig statlig finansiering bidrar till bevarande av det kul-

turhistoriska arvet.   

 

Förmåga för långsiktigt bevarande 

Den kyrkoantikvariska ersättningen har stor betydelse för det långsiktiga bevarandet 

av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen har möjliggjort framtagning av mer strate-

giskt och jämförbart planeringsunderlag och kunskapsunderlag vilket har inneburit 

att förutsättningarna för ett långsiktigt bevarande blivit bättre.  

Det är viktigt att ersättningen både finansierar åtgärder som gynnar ett långsiktigt 

bevarande och omedelbara vård- och underhållsbehov. 

 

 

Beslut i denna redovisning har fattats av avdelningschef Lars Olsson efter föredragning 

av antikvarie Ulrika Haraldsson. Anna-Karin Skiöld har deltagit.  

 

Kopia till 

erica.tenevall@raa.se 

Kyrkoregistret 
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Länsstyrelsens redovisning enligt regleringsbrev 2018 om arbete med det kyrkliga 
kulturarvet och den kyrkoantikvariska ersättningen  

 
Enligt regleringsbrevet för länsstyrelserna 2018 ska arbetet med det kyrkliga 
kulturarvet samt den kyrkoantikvariska ersättningen(KAE) redovisas till 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) senast den 1 maj 2018. Här nedan följer Länsstyrelsen 
Skånes svar på de frågor som RAÄ preciserat för redovisningen. Svaren följer under 
respektive fråga.  

Länsstyrelsens synpunkter 
Sammanfattning: 

• KAE fyller en viktig funktion för bevarandet av de kyrkliga kulturminnena, men 
pengarna går inte att styra dit där de behövs bäst.  

• Statens inflytande över KAE är för litet. 
• Regelverket i kulturmiljölagen är inte anpassat för att kyrkobyggnader försäljs. 
• Enbart tillsyn kan inte garantera ett bevarande av de kyrkliga kulturminnena    
• Det saknas en statlig nationell samordning för begravningsfrågorna, vilket 

försvårar bevarandet av de kulturhistoriska värdena på begravningsplatserna. 
• Många församlingar uttrycket svårigheter med kompetens och bemanning för att 

hantera ansökningarna till länsstyrelsen och stiftet.    

 

A1 Samverkan 

-Kontakter t.ex. avseende myndighetsutövning och lagtillämpning 

Länsstyrelsen Skåne ser gärna ett tätare samarbete med övriga länsstyrelser och RAÄ 
för att öka samsyn och samordning av myndighetsutövningen inom området. Den 
vägledning och de föreskrifter som tagits fram av RAÄ skulle behöva förankras 
bättre för att ge större förståelse inom Svenska kyrkan samt en mer ensartad linje i 
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länsstyrelsernas arbete. Det finns ett eftersatt behov av att göra nationella 
avstämningar av lagtolkningar inom området.  

 
När det gäller begravningsplatserna är avsaknaden av statlig nationell samordning 
ännu tydligare. Regelverket i KML om begravningsplatserna är vagt och det saknas 
en vägledning för begravningslagen. Det finns ingen nationell samordningen mellan 
kulturmiljölagen och begravningslagen. Frågor som till exempel om en äldre 
begravningsplats på nytt kan anses som aktiv begravningsplats oavsett om platsen  
sedan länge har använts för en ny funktion saknar reglering. Ofta är de omvandlade 
till allmänna parker. Även platser som länge betraktas som kyrkotomter kan åter 
definieras som begravningsplatser utan att det finns någon möjlighet för reglering i 
KML. Detta får förmodlingen följden att skyddet i 2 kap KML upphävs när en 
begravingsplatsen då inte längre är varaktigt övergiven?  

 
Medlen för finansiering av de kulturhistoriskt motiverade kostnaderna för vård och 
underhåll av begravningsplatserna ska i huvudsak komma från begravningsavgiften. 
Länsstyrelsens tillsyn av begravningsplatserna enligt KML år 2016 samt 2017 visar 
att många församlingar har låg bemanning för planering av verksamheten, och är 
osäkra kring hur regelverket fungerar. Det finns stor osäkerhet kring bevarandet av 
de kulturhistoriska värdena samt hur ett bevarande kan finansieras. 

 
-Arbetet i de regionala samverkansgrupperna och den centrala samverkansgruppen 

De olika parterna i samverkansgruppen; museerna, länsstyrelserna och stiftet, har 
väldigt olika roller i relation till det kyrkliga kulturarvet. Instruktionerna för 
samverkansgrupperna är vaga och samverkan är svår.  

 
-Samverkan med Svenska kyrkan 

I Skåne har det skett omfattande församlingssammanslagningar efter skilsmässan 
mellan kyrka och stat. Det har lett till att det är färre personer som har större 
ansvarsområden. Anställda inom fastighetsförvaltningen i församlingarna uttrycker 
att de är underbemannade och att detta försvårar samverkan. Flera förvaltare 
påpekar att de undviker kontakt med Länsstyrelsen för att vinna tid. Detta trots att 
Länsstyrelsen sedan flera år har förenklat ansökningsförfarandet och har korta 
handläggningstider. År 2017 var det 94% av ansökningarna som handlades inom det 
uppsatta målet på 100 dagar.   

 
-Former för samverkan 

Länsstyrelsen införde år 2012 digital hantering av ansökan och handläggning inom 
detta område. Kontakterna sker idag i huvudsak genom e-post och telefon. Det sker 
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även löpande personliga möten på plats som är mycket värdefulla. Länsstyrelsen 
Skåne önskar dock mer samverkan med Svenska kyrkan på alla olika nivåer. 

 
Samverkan med de olika antikvariska experterna förändrades när marknaden 
öppnades upp för privata aktörer. Länsstyrelsen har nu samverkan via nätverksträffar 
med antikvarier från ett stort antal olika aktörer. Kunskaps- och erfarenhetsnivån på 
den antikvariska medverkan är idag mer varierande. 

 
A2 Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid 

-Särskilt viktiga händelser 

Några viktiga nationella händelser för arbetet med det kyrkliga kulturarvet är; 
skilsmässan mellan kyrka-stat, Svenska kyrkan behåller myndighetsansvaret för 
begravningsverksamheten, KAE införs och i och med det börjar vård- och 
underhållsplanerna tas fram, antikvarisk kontroll i tillstånden ändras till antikvarisk 
medverkan, RAÄ:s vägledning för 4 kap KML, föreskrifterna om de kyrkliga 
kulturminnena med bland annat kravet om antikvarisk konsekvensbeskrivning i 
ansökan samt att ägarna ska ha vård- och underhållsplaner. 

 
Några viktiga händelser i Skåne är: försäljningen och ombyggnaden av 
Allhelgonakyrkan på Ven till museum, domen i Regeringsrätten som biföll rivning 
av Maglarps kyrka, försäljningen av Caroli kyrka i Malmö till det intilliggande 
shoppingcentret och den efterföljande rättsprocessen, försäljningen av Örja kyrka 
till privatperson för bostadsändamål.   
 
Sammantaget har dessa händelser gjort att Länsstyrelsens arbete med det kyrkliga 
kulturarvet väsentlig ändrats trots att lagtexten i princip är oförändrad. Vård- och 
underhållsplanerna är ett mycket bra och viktigt arbetsverktyg som underlättar 
handläggningen liksom att antikvariska konsekvensbeskrivningar kan begäras i 
ansökningarna. 

 
-Svenska kyrkans och länsstyrelsernas tillgång till kompetens 

Länsstyrelsen saknar den oberoende antikvariska specialkompetensen som RAÄ:s 
experter tidigare tillhandahöll. Det har visat sig svårt att handlägga, till exempel 
ärenden med mycket kulturhistoriskt värdefullt kalkmåleri, när det saknas 
oberoende experter inom området. I situationer när olika sakexperter har motsatta 
åsikter om vad som är en lämplig bevarandeåtgärd behövs tillgång till en oberoende 
expertis som stöd för länsstyrelsens handläggning.    

 
När det gäller Svenska kyrkans kompetens vill Länsstyrelsen lyfta fram tre saker. 
Det finns hos vissa församlingar brist på förståelse för att vården av kulturarvet kan 
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vara kostnadskrävande och att församlingarna ibland behöver anlita konsulter och 
specialkompetens. Ibland är problemet att bemanningen är för låg eller att 
kompetensen är för knapp för att klara hanteringen av ansökningarna om tillstånd 
enligt KML och KAE. Att anlita särskilt sakkunniga är extra kostnadskrävande och 
KAE behövs för att ersätta dessa kostnader. 
 
-Tillsyn enligt 4 kap KML 
Länsstyrelsen Skåne har kontinuerligt arbetat med egeninitierad tillsyn. Åren 2004 
till 2011 hölls kontraktsvisa tillsynsmöten. Åren 2012 och 2013 gjordes tillsyn i fem 
utvalda församlingar med temat kyrkliga inventarier. 2012 genomfördes 
tillsynsbesöken under en specifik tillsynsvecka och fick bra medial täckning. Åren 
2016 och 2017 har tre församlingar/pastorat tillsynats per år med inriktningen på 
deras begravningsplatser, totalt 42 begravningsplatser. 
 
I tillsynen har det framkommit att det finns en stor osäkerhet och ojämnhet bland 
församlingarna i hur regelverket fungerar och vilken bemanning det finns för att 
hantera det lagkrav om vård och underhåll som ställs i 4 kap KML. Den information 
och stöd som Länsstyrelsen har kunnat erbjuda genom tillsynen har varit 
välkommen. Ibland framställs det som att bevarandet av de kyrkliga kulturminnena 
skulle kunna säkerställas genom Länsstyrelsens tillsyn. Ett väl fungerande bevarande 
kräver dock framförhållning. När en skada väl har uppstått, till exempel på ett 
medeltida kalkmåleri, kan originalmåleriet inte fås tillbaka.     
 
-Tillgänglighet och övertalighet 
Under perioden har kyrkobyggnadernas öppethållande minskat avsevärt. Den fysiska 
tillgängligheten har däremot ökat genom hårdgörning av gångar, dörröppnare med 
armbågskontakt, ramper med mera. 
 
Svenska kyrkan uttrycker att de har behov av ändamålsenliga lokaler i närheten av 
där deras medlemmar bor. På grund av urbaniseringen är många kyrkor på 
landsbygden övertaliga idag. Församlingarna försöker att använda och vårda även de 
mer avlägset liggande kyrkorna, men det är svårare.  
 
Länsstyrelsen Skåne har handlagt sex ärenden som gäller ändringar på grund av att 
kyrkor som är skyddade enligt 3 § 4 kap KML har sålts eller avsetts att säljas. 
Erfarenheten från dessa ärenden visar svårigheter i lagstiftningen att fortsatt skydda 
kyrkobyggnader och inventarier då den kyrkoantikvariska ersättningen, som ger 
förutsättningarna för ett bevarande, inte är tillgängligt för andra fastighetsägare än 
Svenska kyrkan. Det finns en risk med fastighetsspekulation för vissa kyrkor i 
attraktiva lägen. Fast inredning som behöver tas bort efter att en kyrka sålts kan inte 
längre skyddas genom att de tas med i församlingens inventarieförteckning. Detta är 
framför allt ett problem för fast inredning som predikstolar, altaruppsatser, 
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läktarorglar med mera. Denna typ av byggnadsdelar har ofta ett högt kulturhistoriskt 
värde och kan samtidigt behöva tas bort för att möjliggöra en ny användning.    
 

B Länsstyrelsernas erfarenhet av arbetet med den kyrkoantikvariska 
ersättningen 
 
B1 Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet 

-Uppfattning om och nivå av delaktighet i förfarandet 

Det är bra med nationella riktlinjer för fördelningen av KAE, men dessa bör vara 
framtagna av staten, eller åtminstone bör staten ha större inflytande över riktlinjerna 
än idag. Staten har lagtillämpningen genom tillståndsärendena och tillsynen men kan 
inte sammankoppla KAE med det lagkrav som ställs. Församlingarna kan därför 
hamna i kläm mellan stiftet och länsstyrelsen. Eftersom Svenska kyrkan själv 
bestämmer om fördelningen av ersättningen finns det risk för att den misstolkas som 
ett verksamhetsstöd istället för en ersättning för de kulturhistoriskt motiverade 
kostnader som uppstår i samband med vård och underhåll av de kyrkliga 
kulturminnena. Länsstyrelsen har insyn och delaktighet i det inledande skedet när 
ansökningarna inkommit till stiftet men har sedan ingen insyn i den vidare 
processen. De enskilda besluten om KAE med sina specificerade villkor delges inte 
Länsstyrelsen samt inte heller någon sammanställning av hur pengarna i slutändan 
använts. Det saknas nationella samordnade riktlinjer för vilka villkor som bör ställas 
i besluten om KAE.  
 
-Möjligheter att påverka 
Länsstyrelsen har i huvudsak getts möjlighet att framföra sina åsikter om 
fördelningen men i slutändan är det stiftsstyrelsen som är beslutande. Eftersom KAE 
utgörs av allmänna medel anser Länsstyrelsen att staten bör ha större inflytande över 
fördelningen.  
 
-Samsyn och motsättningar 
Under åren har graden av samsyn varierat. Biskopen och landshövdingen har träffats 
för att försöka förbättra samarbetsklimatet. Stiftet och Länsstyrelsen har olika 
uppdrag och det är naturligt att vi också har olika mål i relation till KAE. Svenska 
kyrkans ansvar för kulturmiljöfrågorna borde tydliggöras. I lagen (1998:1591) om 
Svenska kyrkan står att församlingarnas grundläggande uppgifter är att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftens uppgift är 
att stödja församlingarna. Kulturmiljö och/eller kulturarv omnämns inte i lagen.  
 

B2 Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling 
 
- Uppfattning om processen för ersättningens fördelning 



 

   YTTRANDE 6(7) 

2018-04-25 Dnr 433-10450-2018  

    
   

 

 

 

Stiftets hållning i relation till KAE är avgörande för hur många och vilka ansökningar 
som kommer in. I Lunds stift var det under början av perioden få ansökningar, men 
flertalet gällde stora summor. Huvudsakligen gällde de omfattande in- och utvändiga 
renoveringar inklusive nya värmesystem. Mycket KAE gick även till framtagandet av 
vård- och underhållsplaner för kyrkorna. Länsstyrelsen och stiftet var eniga i 
prioriteringen av medel för vård- och underhållsplanerna. Planerna har över tid 
visats sig vara ett bra verktyg för handläggningen.  
 
Antalet ansökningar om KAE ökade från och med ramår KAE 2014 och gällde då 
även flera typer av åtgärder. Sedan år 2015 har det varit ett omfattande söktryck för 
vård- och underhållsplaner för begravningsplatserna. Det är cirka 250 planer för 
begravningsplatser som inkommit till Länsstyrelsen och flertalet av dessa har 
finansierats med 75% KAE. Från och med ramår 2017 har den totala summan för 
ansökningar om KAE åter gått ner. Ansökningarna för konserveringsåtgärder har 
under hela perioden varit förvånansvärt få med tanke på det värdefulla medeltida 
kalkmåleri samt stora förekomsten av välbevarade 1500- och 1600-tals inredningar 
som finns i de skånska kyrkorna.     
 
-Vad har fungerat bra respektive mindre bra 
Vi upplever att det varit bra med behovsstyrd fördelning och tycker det är 
förvånande att kyrkan väljer att gå över till fördelning utifrån schablonsummor. Det 
nya systemet kan få till följd att vissa stift får svårt att göra av med pengarna 
samtidigt som andra inte kan göra med medlen.   
 
Det är ett problem för församlingarna att ha tillräcklig och kompetent bemanning 
för att sköta ansökningarna samt att prioritera egna medel för egeninsatserna. Det 
har visat sig att församlingarna i första hand gör ansökningar som gäller vård- och 
underhållsplanerna som de måsta ha samt renovering av de objekt som de har mest 
behov av i sin verksamhet. Underhåll och konservering av byggnader och föremål, 
som idag är tagna ur bruk eller övertaliga, är svårare att prioritera.  
 
- Följderna av införandet av systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen 
KAE har gjort att många vård- och underhållsplaner har tagits fram samt att många 
kyrkor har fått medel för in- och utvändiga renoveringar.   
 
B3 Ersättningens nytta 
-Uppfattningen om adekvat fördelning utifrån vårdbehovet 
Fördelningen av ersättningen sker via de ansökningar som kommer in. 
Ansökningarna har en slagsida mot att gälla det som har verksamhetsmässiga behov. 
Medlen går inte att styra dit där de behövs mest. Det saknas stiftsövergripande 
underlag som visar var det finns störst konserveringsbehov. Denna typ av underlag 
är mycket kostsamma att ta fram.        
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-Nytta för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet 
Ersättningen är en stor och mycket viktig tillgång som internationellt saknar 
motstycke. I stort går medlen till insatser som direkt eller indirekt är viktiga för ett 
bevarade av de kyrkliga kulturminnena.    
 
-Förmåga för långsiktigt bevarande 
Det borde vara lättare för de kyrkobyggnader och de inventarier som är 
verksamhetsmässigt övertaliga att få del av ersättningen. Det skulle öka 
möjligheterna för ett långsiktigt bevarande. Det är till exempel svårt att få medel för 
löpande underhåll som säkrar en lägsta nivå för bevarandet av kyrkobyggnader som 
inte behövs för verksamheten.    

De som deltagit i Länsstyrelsens yttrande 

Detta yttrande har beslutats av samhällsbyggnadsdirektör Peter Cavala med 
antikvarie Alice Öberg, föredragande. Även kulturmiljödirektör Mats Riddersporre, 
länsantikvarie Britta Roos samt antikvarierna Jonas Haas och Agnes Gidoff-Kempe 
har deltagit. 
 
 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
Peter Cavala 
 
   Alice Öberg 
 
 

Kopia 

Kulturdepartementet 
Erica Tenevall, erica.tenevall@raa.se 
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Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 035 - 13 20 00

Riksantikvarieämbetet
registrator@raa.se

Redovisning till Riksantikvarieämbetet om Länsstyrelsen i 
Hallands arbete med det kyrkliga kulturarvet

A. Länsstyrelsens erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet

Samverkan
I Hallands län finns 113 kyrkor som skyddas enligt kulturmiljölagen. Sju av dessa 
kyrkor tillhör Växjö stift medan övriga tillhör Göteborgs stift. Det är två 
handläggare som handlägger kyrkoärenden. Ärenden fördelas efter inflöde. 
Länsstyrelsen deltar i två regionala samrådsgrupper, Göteborg stifts och Växjö 
stifts. Gruppen består av representanter från stiftet, församlingarna, länsstyrelsen 
och länsmuseet. Samrådsgrupperna har vardera normalt två möten årligen. I båda 
stiften förenas i regel ett av mötena med en endagars utflykt med studiebesök på 
olika relevanta platser. I regel deltar länsstyrelsen på båda mötena i 
samrådsgruppen för Göteborgs stift men bara på ett av mötena i Växjö stift. Orsak 
till detta är länsstyrelsens begränsade resurser som leder till att vi måste göra 
prioriteringar. Det faktum att det bara är sju av länets kyrkor som ligger inom 
Växjö stift är naturligtvis av betydelse. Därtill deltar länsstyrelsen både i de 
nationella konferenser som centra samrådsgruppen arrangerar och de årliga mötena 
i Uppsala mellan Svenska kyrkan, länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Länsstyrelsens handläggare och stiftsantikvarierna träffas en heldag varje år 
beträffande den kyrkoantikvariska ersättningen. Vid dessa möten förekommer 
det även att andra frågor diskuteras. Länsstyrelsen och stiftsantikvarierna har 
också löpande kontakt under året. Denna kontakt sker i huvudsak per mail och 
telefon. Främst rör denna kontakt tillståndsärenden. Därtill träffas 
stiftsantikvarier och länsstyrelsens handläggare vid andra sammankomster av 
olika slag rörande kulturmiljöfrågor.

Länsstyrelsens handläggare har mer eller mindre dagligen direkt kontakt med 
församlingar och pastorat runt om i länet rörande olika frågor så som till 
exempel lagtillämpning gällande det kyrkliga kulturarvet. Kontakten sker per 
telefon och mail liksom ute i fält. Länsstyrelsen uppfattar att denna kontakt på 
det stora hela fungerar bra. För Hallands del bekräftas också detta i den 
brukarundersökning som länsstyrelserna genomförd under 2017. 

mailto:halland@lansstyrelsen.se
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Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid
Särskilt viktiga händelser är naturligtvis 1995 och 2000.

1995 övertog länsstyrelserna ärendena enligt 4 kap KML. Handläggare på 
länsstyrelsen hade sedan tidigare arbetet mad frågor rörande profan bebyggelse 
vilket inte är helt olikt från den sakrala. Kompetens fanns därför i hög grad 
redan inom verksamheten. Den nya ärendegruppen gav dock möjlighet att 
anställa ytterligare personer och på så sätt utöka och ytterligare bredda 
kompetensen.

Tidigare har länsstyrelsen använt bland annat Riksantikvarieämbetet som 
remissinstans i enskilda ärenden tillexempel rörande konserveringsfrågor. I och 
med Riksantikvarieämbetets förändrade arbetssätt görs inte detta längre. För att 
tillgodose behovet av specialkompetens har länsstyrelserna till och från 
diskuterat möjligheten att samordna sina respektive specialkompetenser. Detta 
har dock inte genomförts fullt ut.

2000 skedde en relationsförändring mellan stat och kyrkan. Efter den 
förändringen har kompetensen inom Svenska kyrkan succesivt ökat. Göteborgs 
stift var tidiga med att ha en stiftsantikvarie och har byggt upp kompetens och 
utökat antalet tjänster över åren med både antikvarier och konservatorer.

Kunskapen om det kyrkliga kulturarvet har stadigt ökat tack vare diverse 
projekt som bedrivits genom åren. Här kan bland annat 
karaktäriseringsprojekten nämnas.

Länsstyrelsen i Halland utför årlig tillsyn enligt KML. Tillsyn följer en tillsyns 
plan och sker både som händelsestyrd och som egeninitierad. För ett antal år 
sedan genomförde länsstyrelserna ett gemensamt tillsynsprojekt med fokus på 
kyrkliga inventarier. Det har också bedrivits samarbete kring tillsyn inom 
Länsgrupp väst.

Tillgängligheten till kyrkorna har minskat under perioden då färre kyrkor står 
öppna för spontanbesök än tidigare. Samtidigt har det i många av länets kyrkor 
gjorts anpassningar för att öka tillgängligheten för personer med olika 
funktionsnedsättningar. Tillgängligheten har med andra ord både ökat och 
minskat.

I Halland har hittills bara en skyddad kyrka varit ute till försäljning. Minskande 
medlemstal och avfolkning av länets inland gör dock att frågan om övertalighet 
på sikt sannolikt är oundviklig. 

Sedan knappt tio år har arbeten med att säkra gravstenar på kyrkogårdar blivit 
ett stort arbete runt om på kyrkogårdarna. Detta kan sägas vara en följd av den 
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olycka som inträffade på en kyrkogård i Västsverige 2011. Arbetet tar sig olika 
uttryck på olika kyrkogårdar. Generellt kan dock sägas att arbetena ofta leder 
till stora förändringar på kyrkogårdarna och aktualiserar frågan om borttagande 
av ett stort antal gravvårdar som saknar gravrättsinnehavare. Detta hänger 
samman med frågan om vem som ska bära kostnaden för att bland annat säkra 
gravstenar med mera. Sedan möjligheten att söka KAE för åtgärder på 
kyrkogårdar starkt reducerats bör frågor rörande möjligheter i 
begravningsavgiften tydliggöras. Regelverket i Kulturmiljölagens 4 kap är 
också relativt vaga när det gäller begravningsplatserna.

B. Länsstyrelsernas erfarenhet av arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen

Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet
Länsstyrelsen får genom remissförfarande från stiftet möjlighet att yttra sig om 
fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen gällande prioritet av 
ärenden och tilldelningsprocent. Det är ett digert arbete att sätta sig in i varje 
enskilt ärende. Å andra sidan ger det goda möjligheter att fånga upp planerade 
åtgärder där församlingar glömt att söka tillstånd enligt kulturmiljölagen och 
även för att skapa sig en bild över projekt ute i kyrkorna som inte är 
tillståndspliktiga. Under remitteringstiden diskuterar handläggarna på 
länsstyrelsen de olika ärendena för att nå enlighet och samsyn. Under 
remitteringstiden hålls också ett möte mellan stiftet och de länsstyrelser som 
tillhör stiftet för att kommunicera länsstyrelsernas yttranden. Vid detta möte ges 
utrymme för diskussion kring både enskilda ansökningar och frågor av mer 
principiell art. Länsstyrelsen tycker sig ha goda möjligheter att påverka utfallet i 
de enskilda ärendena.

Länsstyrelsen upplever också att vi i de allra flesta fall ha en god samsyn med 
stiftet vad gäller ersättningsnivå och prioritet. Samsynen har ökat över tid 
allteftersom arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen styrts upp och 
tydliggjorts mer och mer tillexempel genom Handbok för arbetet med 
kyrkoantikvarisk ersättning. 

Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling
Processen kring ersättningssystemet har allt eftersom förtydligats och 
förbättrats. Det nya fördelningssystemet med nyckeltal kommer ytterligare att 
tydliggöra ersättningssystemet. Ansökningar har under senare år i allt högre 
grad delats upp på enskilda åtgärder vilket gjort bedömningsarbetet rörande 
prioritet och ersättningsprocent bättre och tydligare. 

Ersättningens nytta
Ersättningssystemet har haft stor nytta för vård och underhåll av det kyrkliga 
kulturarvet. Sannolikt har långt fler åtgärder kunnat genomföras tack vare den 
kyrkoantikvariska ersättningen än om detta ersättningssystem inte funnits. Det 
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är dock ett problem att de resurssvaga församlingarnas inte alltid mäktar med 
sin egeninsats trots den relativt generösa ersättningen. Det finns här en risk att 
kyrkor med högt bevarandevärde men med lågt inomkyrkligt 
(församlingsmässigt) värde inte prioriteras i församlingarnas arbete med vård 
och underhåll av kyrkobyggnaderna. Någon form av inomkyrklig omfördelning 
i högre grad än i dag borde införas för att hjälpa dessa församlingar. Ett sätt 
skulle också kunna vara att ge möjlighet att styra KAE till objekt där medlen 
gör största möjliga kulturmiljönytta. Ett annat perspektiv är att de församlingar 
och pastorat med gott om pengar till följd av ersättningssystemet kan driva 
igenom renoveringar med tätare intervall vilket kan ha en negativ påverkan på 
kulturmiljön.

Tack vare uppbyggnaden av kompetens på stiften allt sedan den 
kyrkoantikvariska ersättningen infördes har församlingar och pastorat större 
tillgång till stöd och hjälp i frågor gällande kulturmiljöaspekter rörande det 
kyrkliga kulturarvet.

Kravet på att åtgärder som det söks ersättning för finns med i aktuella vård- och 
underhållsplaner bidrar sannolikt till bättre planering och ökad förmågan till 
långsiktigt bevarande. Även den organisation som många stift bygger upp idag 
med servicebyråer som stöd för sina församlingar och pastorat bör komma att få 
en positiv effekt för det långsiktiga bevarandet av det kyrkliga kulturarvet.

Sammanfattande punkter:
 Samverkan har utvecklats i positiv riktning allt sedan 1995 och framåt.
 Såväl länsstyrelserna som Svenska kyrkan har ökat sin kompetens kring 

det kyrkliga kulturarvet.
 Tillgängligheten till kyrkorna för spontanbesök har minskat.
 En ökad tydlighet i KAE-systemet har främjat samsyn mellan stift och 

länsstyrelse och lätt till effektivare handläggning. 
 Ersättningen har varit till stor nytta för vård och underhåll för det 

kyrkliga kulturarvet.
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I handläggningen av detta ärende har länsantikvarie Hans Bergfast varit 
beslutande och antikvarie Emma Östlund föredragande. Vidare har antikvarie 
Torbjörn Svan deltagit.

Hans Bergfast
Länsantikvarie

Emma Östlund
Antikvarie

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia
Erica Tenevall, erica.tenevall@raa.se

mailto:erica.tenevall@raa.se
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Redovisning av regleringsbrevsuppdrag 16 
 

A Länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med det kyrkliga 
kulturarvet 

 
A1 Samverkan 

I Västra Götalands län ingår delar av tre stift: Karlstads, Göteborgs och 

Skara stift. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har i nuläget fem handläggare 

som handlägger kyrkoantikvariska ärenden. Handläggarna har var sitt 

geografiskt område inom vilket de handlägger kyrkoärenden, men ingen 

arbetar enbart med det kyrkliga kulturarvet. Länsstyrelsen deltar i tre 

regionala samverkansgrupper och de handläggare som har flest kyrkor inom 

respektive stift deltar som fasta företrädare i samverkansgruppen. Oftast är 

det den fasta företrädaren som medverkar i mötena med 

samverkansgruppen, men i vissa situationer kan flera handläggare delta. De 

regionala samverkansgrupperna har vanligen två sammanträden om året, 

varav ett brukar vara en heldag med studiebesök någonstans i stiftet. 

Länsstyrelsen deltar regelbundet med en eller flera handläggare i nationella 

konferenser som centrala samverkansgruppen anordnar och i de årliga 

överläggningarna i Uppsala mellan länsstyrelserna, Svenska kyrkan och 

Riksantikvarieämbetet. 

 

Vid sidan om de regionala samverkansgruppernas sammanträden träffar 

Länsstyrelsens handläggare stiftsantikvarierna i respektive stift en heldag 

årligen, främst för att diskutera den kyrkoantikvariska ersättningen, men 

även andra gemensamma frågor tas upp. Stiften anordnar vanligen årliga 

temadagar för sina pastorat och församlingar och där deltar ofta handläggare 

från Länsstyrelsen, ibland även som föredragshållare. Länsstyrelsen, stiften 

och enskilda pastorat har också samverkan kring kurser för kyrkans 

personal. Vi har också deltagit i stiftens biskopsvisitationer som inbegriper 

en tillsyn av kyrkornas inventarieförteckningar. Stiftsantikvarierna deltar 

också i andra antikvariska forum som anordnas av Länsstyrelsen eller andra 

aktörer med vilka Länsstyrelsen samarbetar. Länsstyrelsens handläggare och 

stiften träffas också ett antal gånger under året i mindre formella 

sammanhang i samband med enskilda ärenden. 

 

Länsstyrelsen träffar församlingar och pastorat vid ett stort antal tillfällen 

årligen vid platsbesök i samband med olika kyrkliga tillståndsärenden. 

Mycket kontakter sker också på telefon. 
 

 
 

 

Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1 

Telefon/Fax: 
010-2244000 (växel) 
(fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
kulturmiljo.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:eivind.claesson@lansstyrelsen.se
mailto:eivind.claesson@lansstyrelsen.se
mailto:registrator@raa.se
mailto:registrator@raa.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
mailto:kulturmiljo.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Länsstyrelsen bedömer att samverkan med Svenska kyrkan i alla de tre 

stiften fungerar utmärkt. 

 

 

A2 Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid 

Den största förändringen för Länsstyrelsen vad avser det kyrkliga 

kulturarvet var naturligtvis när tillståndsgivningen övertogs från 

Riksantikvarieämbetet 1995. Kompetensmässigt uppstod dock inget större 

problem eftersom kyrkoantikvariska frågor inte är väsensskilda från andra 

byggnadsantikvariska frågor. Länsstyrelsen har idag en god kompetens vad 

avser det kyrkliga kulturarvet. Dock upplever vi en resursbrist i relation till 

ärendemängden. 

 

En viktig förändring sedan 1995 är Riksantikvarieämbetets avveckling av en 

del specialkompetens som berör det kyrkliga kulturarvet, främst inom 

konserveringsområdet. Länsstyrelsen remitterade tidigare ofta 

konserverings-ärenden till Riksantikvarieämbetet eftersom man saknade 

egen specialkompetens. Tanken har varit att länsstyrelserna sammantaget 

skulle kunna samordna sina respektive specialkompetenser, men detta har 

inte uppnåtts. Länsstyrelsen och stiften samverkar dock med 

specialkompetens som finns kvar inom Riksantikvarieämbetet. Tidigare 

remitterade Länsstyrelsen även andra ärenden av mer principiell natur till 

Riksantikvarieämbetet men detta har till stor del upphört. Detta innebär 

också att den nationella överblicken tappats. 

 

Stiften har byggt upp allt mer antikvarisk och teknisk kompetens inom sina 

organisationer. En hel del kyrkoantikvarisk kompetens har också skapats 

inom universitet och högskolor och verksamheter som Dacapo och 

Hantverkslaboratoriet. En framtida uppgift är att knyta samman 

länsstyrelsernas kompetenser med dessa aktörer i ett nätverk där man snabbt 

kan hitta rätt kompetens. 

 

Kyrkans skiljande från staten och den kyrkoantikvariska ersättningen 

tillkomst har haft stor betydelse för det kyrkliga kulturarvet. Det har 

inneburit att stiften anställt antikvarier och en bred samverkan med 

länsstyrelserna har kommit tillstånd. Genom de påkallade vård- och 

underhållsplanerna och karakteriseringsprojekten har kunskapen om 

kyrkorna och dess värden ökat väsentligt. Sockenkyrkoprojektet kan också 

nämnas i detta sammanhang. 

 

Länsstyrelsen har i mer samordnad form bedrivit tillsyn av det kyrkliga 

kulturarvet vid några tillfällen inom Länsstyrelsens så kallade tillsynvecka. 

Den mer omfattande tillsynen bedrivs dock informellt vid de många 

platsbesök som görs över året. Oplanerad invändig tillsyn försvåras idag av 

att kyrkorna oftast är stängda. Tillsyn av kyrkornas inventarieförteckningar 

har också gjorts i samverkan med stiften. 
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Tillgängligheten till kyrkorna, avseende möjligheten att det går att komma 

in i dem, har minskat väsentligt över åren genom att de är låsta; en naturlig 

följd av den stöldverksamhet och förstörelse som drabbat många kyrkor. 

Tillgängligheten vid förrättningar har också minskat genom att kyrkor lagts 

i malpåse och gudstjänstfirandet minskat i många landsortskyrkor. 

Tillgängligheten för personer med funktionshinder har dock förbättrats 

avsevärt, främst genom påbudet om att enkelt avhjälpa hinder i allmänna 

lokaler tillkommit i Plan- och bygglagen, men också genom att 

kyrkoantikvarisk ersättning kunnat ges för antikvariska kostnader i samband 

med tillgänglighetsanpassning. Länsstyrelsen har varit tillmötesgående i 

tillståndsgivningen i tillgänglighetsfrågor i allmänhet. 

 

Övertaligheten av kyrkor har kommit till uttryck i många fall i länet. Ett 

antal kapell har sålts och bland annat blivit restaurang och bostad. En kyrka 

har överlämnats till Etiopiska Evangeliska kyrkan och en har tagits över av 

stadsmissionen för social verksamhet. Ännu har ingen landsortskyrka med 

kyrkogård avyttrats, men en fanns det långs gångna planer för att avveckla 

men den lokala opinionen vände frågan. Det finns ett antal mycket stora 

landsortskyrkor med omfattande vårdbehov som troligen helt saknar 

användning. 

 

 
B Länsstyrelsernas erfarenhet av arbetet med den 
kyrkoantikvariska ersättningen 

 
B1 Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet 

Länsstyrelsen är remissinstans vid fördelningen av den kyrkoantikvariska 

ersättningen. Vi följer också upp om tillstånd finns för åtgärderna och 

bedömer om tillstånd krävs. Yttrandet kommuniceras med stiften vid ett 

möte där man kan förtydliga och argumentera för respektive bedömning. 

Information som inte tydligt framgått i handlingarna kan också förmedlas. 

Innan detta möte har Länsstyrelsen haft interna handläggarmöten där 

yttrandet samordnats. Länsstyrelsen anser att den har möjlighet att påverka 

fördelningen, men också att möjligheten inte prövats i någon större 

omfattning eftersom att resurserna inte är tillräckliga för att handläggarna på 

djupet ska ha möjlighet att sätta sig in i den stora mängden ärenden. 

 

Länsstyrelsen har, framförallt under senare år, haft god samsyn med stiften. 

Detta beror till stor del på att de nationella riktlinjerna förtydligats 

väsentligt. 

 

 

B2 Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling 

Processen har förbättrats allteftersom och kommer sannolikt att bli än bättre 

med de förändringar som beslutats. Nyckeltalen kommer rimligtvis att skapa 

en större tydlighet vid den framtida fördelningen. Beredningsprocessen för 

ersättningen är dock tidsmässigt utdragen och Länsstyrelsen har en 

förhållandevis kort remisstid, men handläggningen har förenklats både inom 
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Länsstyrelsen och stiften. Ansökningarna har blivit tydligare uppdelade på 

de olika kategorierna av åtgärder, vilket gjort att det blivit enklare att 

bedöma ersättningsnivåerna. 

 

Den kyrkoantikvariska ersättningen har inneburit att både stiften och 

församlingarna fått större kunskaper om kulturmiljölagen och om vad som 

är tillståndspliktiga åtgärder. Fortfarande finns dock vissa problem med 

ofullständiga ansökningshandlingar, vilket skapar merarbete för både stiften 

och Länsstyrelserna och påverkar handläggningstiden. 

 

B3 Ersättningens nytta 

Stiften har efterhand allt mer börjat dela upp åtgärderna i olika kategorier, 

vilket gör att medlen kan fördelas tydligare till de antikvariska insatserna. 

Tidigare var det ofta ansökningar på stora renoveringar och då fick en 

schablonprocent styra fördelningen, vilket gjorde att det var svårt att se om 

ersättningen verkligen gick till antikvariska åtgärder. Det är tydligare idag 

att den kyrkoantikvariska ersättningen gör avsedd nytta. 

 

Den kyrkoantikvariska ersättningen har haft en central betydelse för vården 

av det kyrkliga kulturarvet och förmågan att vidmakthålla det stora 

skyddade kyrkobeståndet. Den har fokuserat på vård- och underhåll som är 

avgörande för kyrkornas fortbestånd. Även kyrkobyggnadsbidraget har 

börjat att kanaliseras mot vårdåtgärder, vilket är positivt. Om inte 

ersättningen funnits hade kyrkonedläggningen utan tvekan varit väsentligt 

större. 

 

Om det kyrkliga kulturarvet ska fortbestå är det nödvändigt att den 

kyrkoantikvariska ersättningen bibehålls i minst lika stor omfattning som 

idag. 

 

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Lars Fröding, efter 

föredragning av antikvarien Eivind Claesson. I den slutliga handläggningen 

har även länsantikvarien Lars Jacobzon samt antikvarien/funktionschefen 

Mats Herklint medverkat. 
 

Lars Fröding 

Eivind Claesson 
 

Detta yttrande har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

 

 

 

Kopia 

Kulturdepartementet 
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Telefon: 054-19 70 00 (växel)   Fax: 054-19 73 00   E-post: varmland@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/varmland 
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Riksantikvarieämbetet 
registrator@raa.se 

 
Länsstyrelsen Värmlands yttrande angående arbetet 
med det kyrkliga kulturarvet och den kyrkoantikvariska 
ersättningen 
 
Länsstyrelserna ska enligt 2018 års regleringsbrev redovisa myndigheternas 

erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet och den 

kyrkoantikvariska ersättningen (KAE). Här följer Länsstyrelsen Värmlands 

svar på de frågor som inkommit från Riksantikvarieämbetet.  

  

Sammanfattning 

• Länsstyrelsen Värmland upplever generellt ett gott samarbete med 

Svenska kyrkan. 

• Samarbetet med enskilda församlingar och pastorat är något 

varierande men fungerar till största delen väl.  

• Behov finns av en övergripande och strategisk nationell diskussion 

angående kyrkobyggnaders förändring, övertalighet och nya 

verksamheter i byggnader som omfattas av 4 kap KML. 

• Länsstyrelsen Värmland har idag inte möjlighet att bedriva tillsyn av 

det kyrkliga kulturarvet i den omfattning som vore önskvärt. 

Länsstyrelsen har prioriterat handläggning av tillståndsärenden 

framför tillsyn. 

• Länsstyrelsen Värmland konstaterar att vissa tillgänglighetsaspekter 

gällande det kyrkliga kulturarvet har förbättrats, samtidigt som andra 

delar försämrats. 

• Med ökad antikvarisk kompetens inom Svenska kyrkan minskar 

behovet av länsstyrelsens delaktighet i vissa ärenden, ex. enskilda 

bidragsärenden.  

• Det är av vikt att KAE styrs till de antikvariskt mest angelägna 

åtgärderna.  

 

A: LÄNSSTYRELSERNAS ERFARENHETER AV ARBETET MED 

DET KYRKLIGA KULTURARVET 

 

Samverkan 

Länsstyrelsen Värmland upplever generellt att samarbetet med Svenska 

kyrkan är gott, inte minst genom den regionala samverkansgruppen. 

Samverkansgruppen används idag främst för information om aktuella frågor 
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och diskussion om pågående processer. På sikt bör samverkansgruppen 

också kunna arbeta på ett mer strategiskt sätt och driva fler frågor 

gemensamt.  

Samarbetet med församlingar och pastorat fungerar till största delen väl, om 

än något ojämnt. Kvalitén på tillståndsansökningarna har generellt sett ökat. 

Fler församlingar och pastorat tar idag antikvarisk hjälp redan när olika 

åtgärder och förändringar planeras. 

Länsstyrelsens handläggningstider gällande kyrkliga tillståndsärenden har 

kortats, vilket uppskattats av församlingar och pastorat. Ökad beredskap 

behövs dock från församlingar och pastorat gällande handläggningstiderna; 

Länsstyrelsen får ofta önskemål om extra snabb handläggning av olika 

ärenden, vilket inte alltid är möjligt att tillgodose. 

 

Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid   

Länsstyrelsen Värmland ser i dagsläget ett stort behov av en övergripande 

och strategisk nationell diskussion angående kyrkobyggnaders förändring, 

övertalighet och nya verksamheter i byggnader som omfattas av 4 kap KML. 

Det innebär stora utmaningar för en mindre länsstyrelse att i ett fåtal ärenden 

hantera denna stora och komplexa fråga. 

Frågan kommer bli allt mer aktuell i takt med att kyrkans medlemsantal 

sjunker och många mindre församlingar ser över sina fastighetsbestånd. 

Avvägningen mellan bevarande av kulturmiljövärden och öppenhet för nya 

användningsområden för dessa miljöer är svår att hantera med nuvarande 

praxis. I sammanhanget bör också lyftas hur liknande situationer hanterats i 

andra länder med motsvarande problematik.  

Länsstyrelsen Värmland vill också uppmärksamma det 

kulturvärderingsprojekt som bedrivs inom Säffle Pastorat. Projektet syftar 

till att genom ett transparent processarbete ta fram olika underlag, som kan 

ligga till grund för kommande beslut om hur det kyrkliga kulturarvet ska 

förvaltas och brukas inom pastoratet. 

Inom Svenska kyrkan finns idag god antikvarisk kompetens på stiftsnivå. I 

vilken mån församlingar och pastorat tar hjälp av denna varierar, liksom i 

vilken mån man anlitar externa konsulter.  

Viss oberoende specialistkompetens, som tidigare funnits tillgänglig genom 

Riksantikvarieämbetet, saknas i vissa sammanhang.  

Länsstyrelsen Värmland har p.g.a. begränsade resurser i dagsläget inte 

möjlighet att bedriva tillsyn enligt 4 kap KML i den omfattning som vore 

önskvärt. Länsstyrelsen har istället prioriterat handläggning av 

tillståndsärenden, i syfte att korta handläggningstiderna.  

Länsstyrelsen konstaterar att vissa tillgänglighetsaspekter har förbättrats i 

länets kyrkomiljöer, genom bättre ljudanläggningar, tillgänglighetsramper 

och liknande investeringar. Samtidigt har tillgängligheten försämrats genom 

att fler kyrkor hålls låsta under längre perioder.  
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B: LÄNSSTYRELSERNAS ERFARENHET AV ARBETET MED DEN 

KYRKOANTIKVARISKA ERSÄTTNINGEN 

 

Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet 

Länsstyrelsens Värmland upplever att samarbetet gällande KAE fungerar väl 

och att stor samsyn finns om medlens fördelning i länet. Endast i 

undantagsfall har Länsstyrelsen haft avvikande meningar om enskilda 

ärenden.  

Med ökad kompetens på stiftet minskar också behovet av Länsstyrelsens 

delaktighet i fördelningen av medel mellan enskilda projekt. Länsstyrelsen 

bör framför allt få tillfälle att lämna övergripande och strategiska 

synpunkter, liksom synpunkter på större projekt och satsningar samt ärenden 

av principiell art.  

 

Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling 

Länsstyrelsen Värmland vill betona vikten av att KAE verkligen styrs dit de 

antikvariska behoven är som störst. Möjligen borde en tillämpning 

motsvarande ”antikvarisk merkostnad” i 7:2-systemet diskuteras. Det är 

också viktigt att annan finansiering, exempelvis begravningsavgiften, nyttjas 

för åtgärder när så är möjligt.  

 

Ersättningens nytta 

Länsstyrelsen Värmland menar att KAE är avgörande för det långsiktiga 

bevarandet av det kyrkliga kulturarvet.  

 

 

 

 

Biträdande enhetschef Annie Johansson har fattat beslut om detta yttrande. 

Antikvarie Sara Bodin Olsson har varit föredragande.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Riksantikvarieämbetet 
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Länsstyrelsernas redovisning enligt 

regleringsbrev för 2018 om erfarenheterna 

av arbetet med det kyrkliga kulturarvet 

och den kyrkoantikvariska ersättningen  

 
Enligt regleringsbrevet för 2018 ska länsstyrelserna redovisa sina 

erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet och den 

kyrkoantikvariska ersättningen. Uppdraget ska redovisas till 

Riksantikvarieämbetet, och tidsaspekten ska utgå från år 1995, då 

länsstyrelserna tog över tillståndsprövning och tillsyn enligt 4 kap. 

kulturmiljölagen (KML) fram till idag.   

 

 

Länsstyrelsens synpunkter 
 

 

Sammanfattning 
 

• Arbetet med de kyrkliga kulturminnena har i flera avseenden 

utvecklats i positiv riktning under perioden. 

• Fastighetsförvaltarkompetensen hos församlingar och pastorat 

behöver stärkas. 

• Länsstyrelsens tillgång till oberoende expertkompetens inom 

vissa specialområden behöver hanteras i bred samverkan med 

berörda parter.  

• Kulturmiljölagen är inte är anpassad till dagens situation, som 

bl.a. innebär att kyrkobyggnader tas ur kyrkligt bruk, avyttras 

och förändras för andra funktioner. 

• Principer för fördelning av KAE behöver förändras för att bättre 

styra medlen till de kulturhistoriskt mest angelägna insatserna. 
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A 1 Samverkan 
 
Kontakter t.ex. avseende myndighetsutövning och lagtillämpning 

 
I arbetet med de kyrkliga kulturminnena samverkar Länsstyrelsen med 

många aktörer. Örebro län innehåller tre stift; Strängnäs, Västerås och 

Karlstad. Samarbetet med stiften har utvecklats över tid, och är idag av 

central betydelse. Tidigare var länsmuseet en tydlig och dominerande 

samarbetspartner. Här har över tid stora förändringar skett, länsmuseets 

roll har reducerats, och länsstyrelsen samverkar idag med ett ökande 

antal privata konsulter. 

  

Mötena i samrådsgrupperna och mötena kring fördelningen av KAE är 

viktiga kontakttillfällen att diskutera generella kyrkoantikvariska frågor 

med handläggare i andra län. Dessa nätverk är avgörande för att 

uppehålla en tillfredsställande kompetens och kvalité på arbetet. 

Ärendena enligt 4 kap. KML är ofta mycket varierande, och bygger 

dessutom mycket på bedömningar i varje enskilt fall. Ett sätt att möta de 

kompetensbehoven är ett väl fungerande nätverk med handläggare över 

länsgränserna. Vi bedömer att det arbete som nu pågår inom 

kulturmiljöforum med att skapa strategiska arbetsgrupper kommer att 

kunna fylla en sådan funktion. 

 
Arbetet i de regionala samrådsgrupperna och den centrala 

samrådsgruppen 

 
Arbetet i samrådsgrupperna har utvecklats positivt och blivit mer och 

mer konkret med tydlig inriktning på angelägna principiella frågor. 

Länsstyrelsen ser positivt på de diskussioner som nu förs inom Svenska 

kyrkan i syfte att förändra och förbättra arbetet i grupperna. Mot 

bakgrund av Länsmuseernas förskjutning mot uppdragsverksamhet är 

det också viktigt att länsmuseernas medverkan i grupperna kommer upp 

till diskussion. Genom samrådsgrupperna samverkar Länsstyrelsen i 

Örebro med länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Västmanland, 

Dalarna, Värmland, Värmland och Västra Götaland. I fördelningen av 

KAE i de tre stiften samverkar idag alla dessa länsstyrelser under väl 

organiserade och effektiva former. Någon direkt samverkan med den 

centrala samrådsgruppen förekommer inte. 

 
Samverkan med Svenska kyrkan 

 

Operativ samverkan sker här främst genom stiften, och då i ärenden där 

KAE är en viktig fråga. Någon ”samverkan” i bokstavlig mening med de 

förvaltande församlingarna sker knappast. Samverkan med de 

förvaltande församlingarna försvåras av att förvaltarkompetensen är låg 
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hos många av församlingarna. Vi har noterat att  flera ”förvaltare” 

undviker att söka tillstånd för att på så vis spara tid och besvär. Man 

kontaktar Länsstyrelsen enbart om det är absolut nödvändigt. Det är 

förvånande att det sker trots att ansökningsförfarandet är skäligen enkelt, 

och att handläggningstiderna är jämförelsevis korta. En följd av låg 

förvaltarkompetens är att tillståndsansökningarna ofta håller för låg  

kvalitet, vilket leder till längre handläggningstider och merarbete på 

Länsstyrelsen. 

 

På central- och stiftsnivå har Svenska kyrkan på central- och stiftsnivå 

byggt upp en mycket god kompetens som skapar förutsättningar för ett 

effektivt samarbete. På pastorats- och/eller församlingsnivån, där den 

egentliga förvaltningen sker, är kompetensen varierande vilket kan 

försvåra samverkan och motverka en god förvaltning av de kyrkliga 

kulturmiljöerna. Framför allt i de församlingar som har professionella 

förvaltare finns dock många goda exempel på konstruktiv samverkan på 

församlingsnivå. 

 
Former för samverkan 

 

Länsstyrelsen eftersträvar generellt ett öppet och kommunikativt 

arbetssätt som myndighet. Personliga möten på plats med 

församlingarna är ett sätt att skapa ett ömsesidigt förtroende och ett 

produktivt samarbete. Samtidigt är det viktigt att samverkan mellan 

Länsstyrelsen och församlingarna bidrar till att församlingarna utvecklar 

sin förvaltarkompetens för att kunna ta sin del av Svenska kyrkans 

ansvar för förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena enligt avtalet 

mellan Svenska kyrkan och staten.  

 

Länsstyrelsen medverkar också i olika former av utåtriktat arbete med de 

kyrkliga kulturminnena.     

 

 
A 2 Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över 

tid 
 
Särskilt viktiga händelser 

 

Sedan 1995 har huvudfrågorna inom det kyrkoantikvariska området 

tydligt förändrats. Fram till slutet av 1900-talet handlade det mycket om 

större restaureringar, ombyggnader med liturgiskt motiverade 

omgestaltningar av kyrkorummen. Det gäller inte minst i Strängnäs stift, 

där Andra Vatikankonciliets tankar om ny liturgi fick ett stort 

genomslag.  År 2000 skiljdes stat och kyrka, och Svenska kyrkan kom 

att kallas ett fritt trossamfund. För de kulturhistoriska värdena slöts en 
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särskild överenskommelse som bl.a. gav Svenska kyrkan rätt till KAE. 

Det kom att flytta fokus mot rent fysiska vårdinsatser och mer 

”vardagliga” vårdåtgärder för kyrkobyggnaderna.  

 

Systemet med KAE skapade förutsättningar för långsiktig vårdplanering 

och strategisk kunskapsuppbyggnad för förvaltningen av de kyrkliga 

kulturmiljöerna. KAE har också blivit en naturlig och viktig del i de 

löpande kontakterna med församlingarna. 

Systemet med KAE har helt klart i avgörande grad påverkat 

Länsstyrelsens arbete i positiv riktning.   

 

Stiften utvecklats till mycket viktiga samarbetspartners för länsstyrelsen. 

Den samverkan med stiften som byggts upp sedan början av 2000-talet 

har haft stor betydelse för att stärka länsstyrelsens arbete. Samarbetet 

med de tre stiften i länet har också genomgående varit mycket gott och 

produktivt. Att kunniga representanter för stift och länsstyrelse 

tillsammans kan möta församlingar, skapar förtroende och stärker 

kvalitén i det gemensamma arbetet för det kyrkliga kulturarvet. 

 

 
Svenska kyrkans och länsstyrelsernas tillgång till kompetens 

 

Förvaltningen av de kyrkliga miljöerna är inte enbart en fråga om 

ekonomi, det handlar också om förvaltarkompetens. Bristande 

förvaltarkompetens på församlingsnivå är idag ett stort problem. Det är 

ett sedan länge identifierat problem. Utvecklingen efter 1995 har – 

tyvärr – befäst denna situation. Effekterna av ”Gemensamt ansvar”, där 

en huvudtanke är att stiften ska bygga upp en starkare kompetens som 

stöd för församlingarna, kan ännu inte bedömas.  

 

En mer professionell fastighetsförvaltning leder till en smidigare 

hantering av formella frågor som tillståndsprövningen enligt KML. 

Systemet med KAE förutsätter också en god förvaltarkompetens för att 

kunna identifiera vårdbehov, och att planera och genomföra olika typer 

av vårdinsatser.  Frågan om förvaltarkompetens tas också upp i avtalet 

mellan Svenska kyrkan och staten., där det i § 2 står att ”Svenska kyrkan 

svarar för att ha tillgång till erforderlig kompetens i frågor som rör 

förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena”. Men vad som avses med 

erforderlig kompetens har inte på något sätt förtydligats. 

 

Systemet med KAE har gett stiften en tydlig roll i frågor kring det 

kyrkliga kulturarvet. Flera stift har byggt upp egen antikvarisk och 

byggnadsteknisk kompetens. Att kunniga representanter för stift och 

länsstyrelse tillsammans möter församlingar skapar förtroende och 

stärker kvalitén i det gemensamma arbetet för det kyrkliga kulturarvet. 
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Det innebär också en effektiv samverkan mellan länsstyrelsen som 

myndighet och Svenska kyrkan som förvaltare. 

   

Utöver generell byggnadsantikvarisk kompetens behövs ibland tillgång 

till kompletterande sakområdeskunskap inom t.ex. kyrkohistoria, liturgi, 

föremålshantering och konservering vid hantering av kyrkoantikvariska 

ärenden. 

   

Den oberoende expertkompetens som tidigare fanns på 

Riksantikvarieämbetet när det gäller t.ex. konserverings- och orgelfrågor 

har inte byggts upp bland länsstyrelserna. Länsstyrelserna saknar idag 

opartisk kompetens i t.ex. konserveringsfrågor, det är en allvarlig brist i 

hanteringen av det kyrkliga kulturarvet.  

 

 
Tillsyn enligt 4 kap KML 
 

Länsstyrelsen har i mycket begränsad omfattning gjort egeninitierad 

tillsyn, men lägger medvetet tid på arbetsinsatser som syftar till att 

bygga upp ett långsiktigt gott samarbete med församlingarna i länet.   

 

 
Tillgänglighet och övertalighet 

 

I Örebro län har hittills ingen kyrkobyggnad som omfattas av 

tillståndsplikt enligt 4 kap KML tagits ur kyrkligt bruk och försålts.  

Inom länet använder församlingarna överlag sina kyrkobyggnader på ett 

differentierat sätt, en del kyrkor används inte under vintern, en del 

används mest för skolavslutningar och konserter där ett stort kyrkorum 

kommer till sin rätt. Kyrkor av det mindre formatet är efterfrågade för 

förrättningar som vigslar och dop.  

 

Med en mer professionell och centraliserad fastighetsförvaltning inom 

Svenska kyrkan, ett inomkyrkligt ekonomiskt utjämningssystem och en 

annorlunda inriktning på fördelningen av KAE, kan vara viktiga steg på 

vägen för att hantera övertalighetsfrågan. 

 

Övertalighetsfrågan behöver helt klart diskuteras mer aktivt inom 

kulturmiljövården. Det är en mycket viktig fråga och här ligger 

kulturmiljövården efter Svenska kyrkan, där frågan länge varit levande. 

Det är viktigt att kulturmiljövården har en ideologisk beredskap och 

tydlig strategi för att hantera denna fråga.  

 

Enligt överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan från år 

2000 (nedan kallad Överenskommelsen) i frågor som rör de 
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kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan står i § 3: Svenska kyrkan 

svarar för att de kyrkliga kulturminnena är tillgängliga för var och en i 

minst samma utsträckning som för närvarande”. Någon definition av 

”tillgänglighet” görs dock inte i överenskommelsen. 

Det är Länsstyrelsens uppfattning att ”tillgänglighet” i betydelsen att 

kyrkobyggnaderna är öppna för dagliga besök har minskat, framför allt i 

glesbygderna. Kyrkorna i Centrala Örebro däremot, har öppet i samma 

omfattning som tidigare.  

 

Tillgängligheten i betydelsen förmedling av kulturarvet (Vad förmedlas, 

hur förmedlas det, till vem o s v.) behöver utvecklas. Strategier behöver 

tas fram för att öka kunskapen om det kulturhistoriska arv som 

kyrkomiljöerna utgör och olika perspektiv på det. En viss 

kyrkopedagogisk verksamhet har dock på senare tid utvecklats, med 

bl.a. guidningar i kyrkorummen av särskilt utbildade guider. Men även 

här gäller det främst de centrala kyrkorna i Örebro.  

 

Den fysiska tillgängligheten i form av ramper för rörelsehindrade, andra 

tekniska anordningar, och ommöblering i kyrkorum har däremot ökat.  

 

 
B Länsstyrelsernas erfarenhet av arbetet med den 

kyrkoantikvariska ersättningen 
 
Allmänt 

 

Systemet med KAE och den tydliga kopplingen till KML 4 kap. är 

förebildlig, skydd och vård av kulturhistoriska värden hänger samman. 

Det är inte möjligt att driva en aktiv och effektiv kulturmiljövård utan 

goda ekonomiska resurser. KAE är nödvändig för att förvalta de 

kyrkliga kulturmiljöerna så att KMLs syfte uppnås. 

 

Men det finns också klara svagheter i systemet. 

 

Ett stort problem i hanteringen av KAE är den varierande kvaliteten på 

församlingarnas ansökningar. Ett förhållande som gör hanteringen 

tidsödande och rättsosäker. Diskussionerna mellan länsstyrelserna och 

stiften handlar i realiteten ofta mer om att få fram ett korrekt underlag 

för bedömningar än att göra själva bedömningen. Orsaken är den 

bristfälliga förvaltarkompetensen bland pastorat och församlingar.  

 

Enligt 4 kap 16 § KML har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning av 

staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och 

underhåll av de kyrkliga kulturminnena.  Vad som räknas som 

kulturhistoriskt motiverade kostnader har märkligt nog aldrig 
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definierats, vilket i sig försvårar en effektiv och rättssäker hantering av 

ersättningen. Svenska kyrkan har istället valt att tillämpa riktvärden som 

innebär att en typ av åtgärd ger en förutbestämd procentsats i KAE, 

oavsett den antikvariska ambitionsnivån i åtgärden. Riktvärden leder helt 

klart till likartad bedömning över landet, men de ger inte alls någon 

garanti för att ersättningen går till de antikvariskt mest motiverade och 

angelägna åtgärderna och på så vis skapar största möjliga nytta för 

vården av de kyrkliga kulturmiljöerna.  

 
B 1 Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet 

 

Länsstyrelsernas roll i systemet kan numera möjligen ifrågasättas. 

Stiften tilldelas KAE genom utifrån nyckeltal, och stiftens beslutar om 

KAE utifrån riktvärden för olika arbeten. Staten har i realiteten överlåtit 

åt Svenska kyrkan att bestämma hur KAE ska användas och fördelas. 

Länsstyrelserna har en mindre roll vid tilldelningen genom att yttra sig i 

de fall riktvärdena inte ska följas. Det är därför mer angeläget att 

Länsstyrelsen genom tillståndsgivningen och tillsyn bevakar att KML 

efterföljs så att dess syften uppnås. 

 
Möjligheter att påverka 

 

Fördelningen av KAE sker enligt ett system som Svenska kyrkan skapat. 

Eftersom staten inte har ifrågasatt det systemet, så har länsstyrelserna 

inget annat val än att också följa systemet. Möjligheterna att påverka är 

störst när det gäller avvikelserna från riktvärdena.   

 
Samsyn och motsättningar 

 

Länsstyrelsens samarbete med de tre stiften har – alltsedan systemet med 

KAE införts – fungerat mycket väl. Det har aldrig förekommit några 

motsättningar i synen på hur KAE ska hanteras. Länsstyrelsen upplever 

att stiften och KAE är ett mycket gott stöd i sitt arbete. 

 
Uppfattning om processen för ersättningens fördelning 

 

Processen skulle – istället för som nu – vara styrd av efterfrågan och ha 

en tydlig koppling till länsstyrelsernas tillståndsprövning. Ansökningar 

som inte tillståndsprövats av länsstyrelsen skulle inte tas emot av stiften. 
 

Vad har fungerat bra respektive mindre bra 

 

Systemet har överlag fungerat bra alltsedan det infördes. Det är därför 

förvånande att Svenska kyrkan nu valt att fördela KAE genom nyckeltal 

och riktvärden. Det är ett utryck för ett kameralt förhållningssätt som 

sannolikt inte leder till ”största möjliga kulturmiljönytta”.   
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Följderna av införandet av den kyrkoantikvariska ersättningen 

 

Landets kyrkobyggnader och kyrkliga inventarier har sannolikt aldrig 

någonsin varit i ett så gott tekniskt skick som idag. 

 

 
B3 Ersättningens nytta 
 
Uppfattningen om adekvat fördelning utifrån vårdbehovet 

 

KAE fördelas idag utifrån ett system som bygger på nyckeltal och 

riktvärden. Det går alltså att få KAE till ett arbete oavsett om det 

behöver göras eller ej enligt kraven i KML, fördelningen sker också utan 

hänsyn till vilka krav som ställs enligt KML för att göra arbetena.  En 

fördelning utifrån ett reellt vårdbehov, förutsätter att länsstyrelsen 

bedömer ansökningar utifrån kraven i KML, d.v.s. att länsstyrelsen 

bedömer ansökan om KAE i samband med tillståndsprövningen. 

 
Nytta för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet   

 

KAE har avgörande betydelse för att vårda och bevara de kyrkliga 

kulturmiljöerna utifrån bestämmelserna i KML.  

 
Förmåga för långsiktigt bevarande 

 

Systemet behöver på väsentliga punkter förändras för att det ska leda till 

”långsiktigt bevarande. Vad som är” kulturhistoriskt motiverade 

kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga 

kulturminnena” måste självfallet definieras tydligt. KAE systemet skulle 

på den punkten rimligen harmoniseras med reglerna för fördelningen av 

7:2 medlen. Det skulle skapa förutsättningar att styra medlen till de 

kulturhistoriskt mest angelägna insatserna. Det skulle också skapa bättre 

förutsättningar att på ett mer konstruktivt sätt hantera problematiken 

kring pastoral övertalighet bland Svenska kyrkans kyrkobyggnader.   

 

I handläggningen av detta ärende har deltagit Malin Rosén, enhetschef, 

Jonas Jansson, biträdande enhetschef, Mia Geijer, antikvarie, Anita 

Norén, avdelningschef Samhälle samt Raoul Hjärtström, antikvarie. 

 

 Jonas Jansson 

 

                                                                               Raoul Hjärtström                                                                            
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Yttrande över remiss rörande länsstyrelsernas 
erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet 
och den kyrkoantikvariska ersättningen  

A Länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet 

Samverkan 

Länsstyrelsens uppfattning är att samverkan med Svenska kyrkan har 

förbättrats sedan relationsändringen och idag är god på församlings-, 

pastorats- och stiftsnivå. Vad vi erfarit fungerar de regionala 

samverkansgrupperna lite olika på stiften, vilket hänger samman med att 

handboken för KAE lämnar öppet för hur samverkan ska ske. Den 

regionala samverkansgruppen i Västerås stift med länsstyrelser och 

länsmuseer har fungerat bra för informationsspridning om bl.a. 

stiftsprojekt och som nätverksbyggare. Den stora samverkan sker främst 

mellan stiftsantikvarien och länsstyrelsen i samband med att underlag 

arbetas fram inför KAE-ansökan. Denna samverkan har lett till 

diskussioner om frågor som inte direkt omfattar KAE såsom gemensamma 

projekt, exempelvis orgelprojektet, tillsyn, inventarieförteckningar och 

andra antikvariska frågor. Samverkan på olika nivåer har sammantaget 

lett till en betydligt bättre samsyn kring antikvariska frågor i de kyrkliga 

miljöerna. 

 

Länsstyrelsen har haft liten kontakt med den Centrala samrådsgruppen. 

De har dock detaljstyrt en del KAE-beslut på ett märkligt sätt, men som vi 

ser det kommer det att ske en förbättring i samband med ändring av 

fördelningsmodellen. En bättre nationell samsyn kring hur samverkan ska 

fungera skulle kunna sprida fördelar stiften emellan. Det är väsentligt att 

alla berörda parter ges bättre möjligheter att medverka på Svenska 

kyrkans årliga samverkansmöten.  

 

Det område som länsstyrelsen inte har full kontroll över är åtgärder på 

begravningsplatser och där olika förändringar utarmar historiska värden, 

t.ex. borttagande av äldre gravvårdar eller trädfällning. Genomarbetade 

vård- och underhållsplaner saknas för begravningsplatser, liksom 

anvisningar från Riksantikvarieämbetet om hur en sådan bör utformas. 
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En bekymmersam trend i länet är att vi tappar expertkompetens. De flesta 

verksamma experter/konservatorer är till åren komna och går nu succesivt 

i pension utan att få några efterföljare. 

 

Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid 

Särskilt viktiga händelser är: 

 Överföringen av myndighetsansvaret från Riksantikvarieämbetet till 

länsstyrelserna 1995 och Riksantikvarieämbetets avskaffande av 

expertkompetens. 

 Länsmuseernas förändrade roll 

 Skilsmässan mellan kyrkan och staten 2000 

 Införandet av KAE 2000 

 Sammanslagningar av församlingar och pastorat 

 

Det har skett stora förändringar sedan 1995. När myndighetsansvaret 

överflyttades till länsstyrelserna genomförde RAÄ en mycket ambitiös 

utbildning av handläggare på länsstyrelserna, vilken var till stor hjälp. 

Men RAÄ:s avskaffande av expertkompetens har lett till stora problem. 

Den har delvis lösts genom att länsvis upparbeta informella kontakter med 

konsulter/konservatorer m.fl. Idag förlitar vi oss i hög grad på program 

som utarbetats av konservatorer. Svagheterna i detta förfarande är att det 

är få aktörer som dessutom är beroende av sina uppdragsgivare. Vi saknar 

därför en nationell och oberoende expertkompetens både i tekniska frågor 

och i mer komplicerade kyrkofrågor. Stiftet har byggt upp viss kompetens 

med stiftsantikvarie, förvaltare m.m., vilket förbättrat kvaliteten i arbetet 

avsevärt. Församlingarnas kompetens varierar mycket, men har 

förbättrats genom framförallt kontraktsvisa fastighetssamordnare. Dessa 

saknar ofta ett antikvariskt synsätt, varför stiften borde utbilda dem i 

kyrkoantikvariska frågor. Tjänsten med kontraktsvisa 

fastighetssamordnare använder sig dock inte alla församlingar av. 

Sammanslagningen av flera församlingar till större enheter har ökat 

fastighetskompetensen, men ofta mister man också vid sammanslagningar 

lokal kompetens, framförallt vaktmästare. 

 

En annan viktig förändring 1995 var länsmuseets förändrade roll. De hade 

haft en aktiv roll som antikvarisk kontrollant med myndighetsmandat, 

men har som antikvarisk medverkande kommit att fungera som konsult. 

Det är problematiskt eftersom länsstyrelsen inte ska föra dialog med en 

enskild konsult. Dalarnas museum är relativt ensam om att fungera som 
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antikvariskt medverkande i länet vilket gör att problemet i dagsläget inte 

är så stort, men om det skulle dyka upp fler konsulter skulle länsstyrelsen 

få svårare att försvara en dialog med en enskild konsult. Då förlorar vi den 

samarbetspartner och kunskapsbärare som museet ändå har varit under 

lång tid. 

 

Införandet av KAE har betytt mycket positivt för såväl samverkan mellan 

aktörerna som en god antikvarisk förvaltning. Fram till att KAE infördes 

hade länsstyrelsen liten kontakt med kyrkan utanför enskilda ärenden, 

men därefter har en stor och bredare samverkan kommit igång. Inom 

församlingarna har det sedan länge ofta funnits ett stort engagemang för 

kyrkohistoriska frågor. Införandet av KAE har givit en ett ytterligare 

incitament för detta.  

 

Bortsett från en tillsynskampanj av kyrkliga inventarier genom 

Kulturmiljöforum 2014 har vi endast genomfört egeninitierad tillsyn vid 

enstaka tillfällen. Tillsynen har givit god inblick i kyrkornas hantering och 

en möjlighet att föra en dialog med församlingarna, men den är mycket 

resurskrävande vilket tvingat oss att nedprioritera dem. Istället har vi haft 

en kontinuerlig händelsestyrd tillsyn i samband med ärendehanteringen, 

genom besiktningar och kommunikation med församlingar och detta 

förhållande har egentligen inte förändrats över tid. Egeninitierad tillsyn 

ger ökad kunskap och förståelse för de brister som finns, men är 

tidskrävande och ger inte alltid de effekter man önskar. Frågan är om inte 

länsstyrelserna gör mer nytta med att stötta stiftsantikvariernas 

uppföljningar och tillsyn? 

 

Tillgänglighetsfrågor har under lång tid varit en vanlig och viktig fråga 

som numera är ganska okontroversiell. Länsstyrelsen försöker hjälpa 

församlingar med lösningar som är acceptabla utifrån antikvariska 

aspekter. Länsstyrelsen har uppmuntrat församlingarna till att hålla 

kyrkorna öppna, men har inte varit direkt berörd/ansvarig. 

 

Länsstyrelsen har inte sett någon märkbar förändring av övertaligheten i 

länet trots minskat medlemskap i Svenska kyrkan. Ingen kyrka med 

tillståndsplikt har avyttrats i Dalarna, men däremot ser vi en 

koncentration av verksamheter och funktioner till kyrkorummet. De har 

fått en mer differentierad användning.  
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B Länsstyrelserna erfarenhet av arbetet med den kyrkoantikvariska 

ersättningen 

Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet 

KAE-processen drivs i form av en dialog mellan stiftet och övriga berörda 

länsstyrelser. För Dalarnas vidkommande deltar länsstyrelsen aktivt i 

medlens fördelning genom en gemensam prövning av de olika 

ansökningarnas angelägenhetsgrad och där även länsmuseet ges möjlighet 

att yttra sig. Länsstyrelsen har ofta haft en aktiv roll i bedömning av 

åtgärderna omfattning och tillåtlighet. En förklaring till detta goda 

samarbete är att handboken för KAE gör villkoren tydliga, att 

samverkansorganisationen fungerat väl och att vi inte har haft några 

större konflikter utan istället utvecklat en samsyn i stiftet. En fundering 

är dock om det inte skulle vara lämpligt att staten anger riktlinjerna för 

bidragsfördelningen än som nu kyrkokansliet som tagit fram KAE-

handboken? 

 

Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling 

KAE-systemet har fungerat relativt bra och lett till att Svenska kyrkan 

höjt sin kompetens inom förvaltnings- och antikvariska frågor. Problemet 

har ofta varit att länsstyrelsen inte får underlaget till ansökningarna, 

vilket gjort dem svåra att prioritera utifrån antikvariska aspekter. 

Församlingarna vill inte gärna ta fram projekteringar förrän de fått beslut 

om KAE. De saknar själva kompetens och konsulter kostar pengar. Därav 

haltar ansökningarna. Införandet av KAE har förändrat relationen mellan 

Svenska kyrkan och antikvariska myndigheter, varvid de antikvariska 

aspekterna fått större gehör. 

 

Kraven på vård- och underhållsplaner kommer att öka med det nya 

indikatorbaserade systemet. De främjar förvaltningen och det långsiktiga 

bevarandet under förutsättning att de är grundligt gjorda och följs upp, 

vilket inte alltid görs. Församlingarna behöver mycket stöd i hur 

dokumenten bör utformas. Det är främst stiften som ska ombesörja detta, 

men länsstyrelsen skulle också kunna ha en aktiv roll. För att vård- och 

underhållsplanerna skall fungera bra krävs bättre underlag i form av 

dokumenterade undersökningar av kyrkobyggnaden byggnadsantikvariska 

status. Länsstyrelsen anser att det nu införda indikatorbaserade systemet 

med schablonsummor är bättre än den tidigare behovsstyrda fördelningen. 

Det ger en mer rättvis fördelning till de kyrkohistoriska miljöer vi har att 
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förvalta och det underlättar för långsiktig planering och budgetering av 

kommande åtgärder.  

 

Ersättningens nytta 

De statliga bidragen har stimulerat och möjliggjort en god förvaltning och 

att länsstyrelsen kunnat ställa krav på antikvarisk inriktning. Vård och 

underhåll hamnar på agendan genom möjligheten till KAE-stöd utifrån 

behoven. Församlingarnas KAE-ansökningar styr vårdinsatserna, men 

frågan är om det finns sådant som lågprioriteras av församlingarna och 

således heller inte förvaltas i tillräcklig grad? Risk finns i vissa fall att 

församlingar väntar med att utföra mindre underhåll själva för att, när 

åtgärderna resulterat i större tekniska skador, få KAE för att kunna 

bekosta större åtgärder. 

 

Det kommer bli mycket intressant att se hur systemet med nya indikatorer 

kommer fungera. Det kommer ställa krav på församlingarnas vård- och 

underhållsplaner i mycket större utsträckning än idag vilket med stor 

sannolikhet kommer kräva anvisningar från länsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsen uppfattning är att länets kyrkobyggnader idag generellt är i 

mycket gott skick, vilket i hög grad beror på KAE-systemet! Systemet är en 

förutsättning för ett långsiktigt bevarande. 

De som deltagit i beslutet 

Beslutet har fattats av länsantikvarie Fredrik Sandberg med länsantikvarie och 

antikvarie Olle Lind som föredragande. 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter 

 

Fredrik Sandberg 

Länsantikvarie 

 Olle Lind 

 Antikvarie 

 

Kopia till: 

Erika.tenevall@raa.se 
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Riksantikvarieämbetet 
 
registrator@raa.se 
erica.tenevall@raa.se 
 

Yttrande över remiss rörande länsstyrelsernas erfarenheter 

av arbetet med det kyrkliga kulturarvet och den 

kyrkoantikvariska ersättningen 

Bakgrund 

Riksantikvarieämbetet har 2018-03-13 begärt Länsstyrelsens yttrande över 

arbetet med det kyrkliga kulturarvet och den kyrkoantikvariska ersättningen, 

under tidsperioden 1995 respektive 2000 till idag. Remissen utgår ifrån 

regleringsbrev för 2018 och är uppställd utifrån ett antal förformulerade 

rubriker och frågeställningar. Nedan följer Länsstyrelsen Gävleborgs yttrande 

utifrån dessa. 

 

 

 

A Länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med det 

kyrkliga kulturarvet 
Tidsaspekten är från år 1995, då länsstyrelserna tog över ärendena enligt 

4 kap. KML, fram till idag. 

 

1 Samverkan 
 

Kontakter t.ex. avseende myndighetsutövning och lagtillämpning 

Kontakterna med Svenska kyrkan är generellt goda på alla nivåer, dvs 

församlingar, pastorat, stift och på nationell nivå. Kyrkans organisation skiljer 

sig dock ganska mycket på den lokala nivån, och företräds också av väldigt 

varierande funktioner. Detta präglar ärendehanteringen bl a genom att 

kontakterna med Länsstyrelsen och de underlag som kommuniceras ser väldigt 

olika ut.  Denna ojämnhet kan i viss mån även försvåra dialogen då det inte 

alltid är tydligt vilken roll eller vilket mandat en kontaktperson har. 

 

När det gäller stiftet har Länsstyrelsen en kontinuerlig kontakt även i frågor 

som inte direkt rör KAE. Det kan handla om metod- och materialfrågor, som 

tex den fördjupade studien kring kyrkspån i syfte att kartlägga och om möjligt 

säkra tillgång och kvalitet. 
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Stiftet har ibland även kontaktats i liturgiska frågor, bl a genom 

remissförfarande. Enligt Kulturmiljöförordningen kan Länsstyrelsen remittera 

frågor till stiftet ”om det behövs”. Denna formulering upplevs som relativt 

otydlig och skulle vinna på att kompletteras med exempel på frågor som kan 

vara aktuella att remittera. Samtidigt är det bra att Länsstyrelserna och stiften 

själva får bedöma behovet av ett sådant remissförfarande. 

 

Vi har genom åren även fört en dialog med stiftet avseende vilka miljöer som 

omfattas av skyddet enligt kap 4. Detta har i vissa fall varit oklart, tex när det 

gäller brukskyrkor och fiskarkapell. Kyrkobyggnadsregistret har här inte heller 

varit fullt ut till hjälp. 

Vi har i länet gjort en inventering och slagit fast i en förteckning vilka miljöer 

som omfattas av skyddet. I och med detta har vi nått en god bit på väg och med 

nya §2 får vi också förutsättningar att tydligare avgränsa kyrkotomterna, vilket 

är positivt.  

Oklarheter kan även förekomma när det gäller bedömningen av om en 

ödekyrkogård är att betrakta som fornlämning eller ej. I länet finns exempel på 

ödekyrkogårdar som är markerade som fasta fornlämningar i FMIS, men där 

församlingarna betraktar dem som ej tagna ur bruk och har genomfört 

jordfästningar. 

 

I kontakterna med Riksantikvarieämbetet ser vi en tydlig förändring över åren, 

genom att RAÄ gått från en expertroll till mer av en tillsyns- och 

överinseenderoll. Förändringar avseende remissförfarande har bl a inneburit att 

det idag saknas en central remissinstans för vissa kvalificerade 

bedömningsområden, som tex i konserveringtekniska frågor. Detta är en brist 

eftersom länsstyrelserna generellt inte har någon egen konservatorskompetens. 

Det är positivt att RAÄ tagit fram föreskrifter och en vägledning till kap 4. 

Dessa kommer till hjälp i länsstyrelsens handläggning. Avsikten att framöver, 

genom överklaganderätten strategiskt driva principiellt viktiga frågor 

välkomnas också. 

 

 

Arbetet i de regionala samverkansgrupperna och den centrala 

Samverkansgruppen 

Arbetet i regionala samverkansgruppen har utvecklats positivt under åren. 

Länsstyrelsen ser dock ett behov av att revidera och förtydliga uppdraget. Idag 

utgår samråden till största delen från KAE-relaterade frågor. Utgångspunkten 

borde i större utsträckning vara KML och kulturmiljöfrågor, vilket ju även 

följer den ursprungliga tanken. Även representationen i gruppen bör klargöras, 

inte minst avseende museernas medverkan. Under åren har det skett en tydlig 

förändring i museernas roll och funktion, framförallt genom en förskjutning 

mot uppdragsverksamheten som fått större utrymme. Men museerna har 

samtidigt en kunskapsuppbyggande roll och fyller en viktig funktion i 

samråden. Om samrådsgruppen i större utsträckning blir ett forum för 
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kulturmiljöfrågor i relation till KML och kyrkliga kulturminnen, behöver 

uppdragsrollen inte innebära något hinder för att även museerna är 

representerade i gruppen. Samråd och bedömningar direkt knutna till KAE-

ansökningar skulle också kunna hanteras separat.  

 

Vår uppfattning är att regionala samrådsgruppen är ett forum som fyller en 

viktig funktion och som med fördel kan fortsätta utvecklas. 

 

Centrala samrådsgruppen hör vi sällan någonting ifrån. Här skulle man kunna 

tänka sig mer av tex samordnade projekt. 

 

 

Samverkan med Svenska kyrkan 

Genom åren har formerna för och resultaten av kontakter och samverkan sett 

olika ut. De har också varit tydligt personberoende, inte minst när det kommer 

till nyckelpersoner som kontraktsprostar, kyrkoherdar och 

kyrkobyggnadsrådgivare på stiften. Medan många kontakter är och har varit 

goda, så har detta i vissa fall även inneburit stora utmaningar för oss på 

Länsstyrelsen i utövandet av vårt arbete. 

 

Det förekommer också att församlingar företräds av personer som inte tagit 

överenskommelsen mellan kyrka-stat på fullt allvar, och då inte ser bevarandet 

som lika viktigt som uppdragen gudstjänst, mission, diakoni och utbildning. 

Även om det slagits fast i överenskommelsen att bevarandet utgör ett av 

kyrkans uppdrag, är det alltså inte alltid känt eller respekterat. 

 

Se även ovan under rubriken Kontakter. 

 

 

Former för samverkan 

Utöver de regionala samråden är vår erfarenhet är att de nationella 

konferenserna är mycket positiva och givande. De utgör en bra form att mötas, 

ofta med inslag av såväl information och föredrag som studiebesök och 

gruppdiskussioner.  

 

Andra former är regionala utvecklingsprojekt, som tex de rörande trätjära och 

kyrkspån. Här förekommer såväl seminarier som studieresor vilket är mycket 

positivt. 

 

Samverkan med församlingarna ser mycket olika ut, delvis beroende på 

skillnaderna i organisation lokalt. Även planering, framförhållning och 

underlag för åtgärder och tillståndsansökan skiljer sig mycket åt från 

församling till församling. Det finns också en osäkerhet kring i vilka frågor 

Länsstyrelsen ska kontaktas. Några år tillbaka i tiden bjöd Uppsala stift och 

Länsstyrelsen in församlingarna till gemensamma informationsdagar, förlagda 
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till ett par olika platser i länet. Information, föredrag och möjlighet att ställa 

frågor direkt till representanter från stift och länsstyrelse var mycket uppskattat 

och underlättade även i kontakter och ärendehantering. Dessvärre har dessa 

informationsdagar under senare år inte kunnat prioriteras.  

 

Se även ovan under rubriken Kontakter respektive Samverkan med Svenska 

kyrkan. 
 

 

2 Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid 
 

Särskilt viktiga händelser 

 

- skilsmässan kyrka-stat, vilken för Svenska kyrkan inneburit en större 

självständighet och ett större ansvar, 

- inrättandet av Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE),  

- sammanslagningar av församlingar, pastorat och kontrakt,  

- länsmuseernas ändrade roll och funktion – här kan även tilläggas att 

Länsstyrelsen ser ett behov av att tydliggöra länsmuseernas roll i 

relation till det kyrkliga kulturarvet, inte minst till de regionala 

samrådsgrupperna. 

- stiften har sedan KAE fått en tydligare roll och en bemanning när det 

gäller kyrkoantikvariska frågor 

 

 

Svenska kyrkans och länsstyrelsernas tillgång till kompetens 

Den antikvariska kompetensen bedöms finnas på såväl Länsstyrelser som de 

kyrkliga stiften och på Svenska kyrkan centralt. Det är dock angeläget att 

stiften förstärks med fastighetsförvaltarkompetens tillsammans med antikvarisk 

kompetens, inte minst med hänsyn till kommande framtagande av 

lokalförsörjningsplaner och fastställande av vård och underhållsbehov. Stift och 

församlingar ger uttryck för att Länsstyrelsernas kompetens är god men antalet 

antikvarier är för få för att möta behovet. 

 

Ute i församlingarna varierar det stort avseende kunskap och kompetens i 

kulturhistoriska frågor. Men många gånger finns såväl kunskap som intresse 

även här. Varje församling och kyrkoråd bör naturligtvis ha en övergripande 

kännedom om lagstiftning och kulturhistoriska värden, men denna kan med 

fördel kompletteras med ytterligare antikvarisk kompetens, genom att anlita 

museernas antikvarier eller fristående konsulter. Detta görs också, bl a genom 

kravet på antikvarisk konsekvensanalys inför en åtgärd som kräver tillstånd 

från Länsstyrelsen. Analyserna är ofta till hjälp, dels i församlingens egen 

planering och beslutsprocess men också som underlag i Länsstyrelsens 

tillståndsprövning. Det kan dock vara en pedagogisk utmaning i de fall 

Länsstyrelsen gör en annan bedömning än anlitad antikvarie.  
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Tillsyn enligt 4 kap. KML 

Länsstyrelsens tillsyn sker idag i de flesta fall i samband med besök påkallade 

av annan anledning. Vi tillämpar i dagsläget ingen systematisk tillsynsplan. 

Men vi upplever att vi har en god dialog med de flesta församlingar, som också 

hör av sig med frågor om råd och tillstånd. Flera församlingar tar också hjälp av 

museernas antikvarier eller fristående konsulter för råd i antikvariska frågor. 

Brister förekommer dock ibland, exempelvis i hanteringen av kyrkliga 

inventarier. Här har också Länsstyrelsen ett ansvar att ta initiativ till besök och 

dialog utifrån ett tillsynsperspektiv, då församlingarna också får möjlighet att ta 

upp för dem aktuella frågor. Även vård- och underhållsplanerna har en viktig 

roll för att peka på status och eventuella behov av åtgärder. 

 

En lyckad satsning var länsstyrelsernas gemensamma tillsynskampanj 2012-

2013 kring kyrkliga inventarier. Satsningen visar att med en samordnad insats 

är det enklare att komma över tröskeln att genomföra systematisk tillsyn samt 

att den sammanlagda effekten och nyttan blir flerfaldigt större än om länen 

arbetar var för sig. I Gävleborg följde vi upp den nationella kampanjen vid två 

tillfällen med tillsynsinsatser som samordnades med stiftets prostvisitationer i 

Gästrikland. Även här blev det tydligt att den draghjälp som samordningen 

innebär gör det lättare att komma till skott och genomföra angelägen tillsyn. 

 

Tillgänglighet och övertalighet 

Tillgänglighetsfrågor har genom åren fått en mer självklar och naturlig plats 

hos såväl församlingarna som inom kulturmiljövården. Vi arbetar aktivt för att 

hitta goda lösningar utifrån de behov och önskemål som uppkommer.  

 

Frågan om övertalighet och differentierad användning har blivit allt mer aktuell 

under de senaste åren. I flera församlingar har detta även tagit sig uttryck i att 

man helt eller till mycket stor del önskar inrymma församlingens verksamhet i 

själva kyrkobyggnaden, för att på så vis kunna avyttra andra byggnader och 

lokaler och därmed reducera utgifterna. 

Länsstyrelsens uppfattning är att det blir svårt att hantera dessa frågor enbart 

utifrån en enskild församlings perspektiv, särskilt som dessa frågor ser ut att 

öka i antal. Här vilar ett stort ansvar på såväl Svenska kyrkan som 

kulturmiljövården att anlägga ett helhetsperspektiv och lyfta frågorna till ett 

större sammanhang. Diskussionerna förs redan idag på det nationella planet, 

men i de fall frågorna kommit till Länsstyrelsen har det varit utifrån den 

enskilda församlingens perspektiv och situation. 

Det är önskvärt att frågan om differentierad användning prioriteras och utreds 

av Svenska kyrkan i samråd med kulturmiljövården. Generellt sett måste det 

betraktas som relativt svårt att förena ett inrymmande av större delen av 

församlingarnas verksamhet i kyrkobyggnaden med ett tillvaratagande av de 
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kulturhistoriska värdena. En tydligare vägledning avseende relationen mellan 

ändring och minskat kulturhistoriskt värde skulle också vara till hjälp i dessa 

sammanhang. 

 
 

 

 

B Länsstyrelsernas erfarenhet av arbetet med den 

kyrkoantikvariska ersättningen 
Tidsaspekten är från år 2000, då systemet med den kyrkoantikvariska 

ersättningen infördes, fram till idag. 

 

 

1 Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska 

Ersättningssystemet 

 
Uppfattning om och nivå av delaktighet i förfarandet 

Vi upplever oss som mycket delaktiga i processen kring KAE och har en god 

dialog med stiftet. Vi ser dock ett behov av ett samlat dokument med riktlinjer 

och bedömningsgrunder för fördelningen. Se vidare nedan under Samsyn och 

motsättningar. 

 

 

Möjligheter att påverka 

Möjligheten att påverka utfallet inom stiftet är god, och hänger även samman 

med svaret på föregående fråga. Under tidigare år var möjligheten att påverka 

stiftsprojekten små. På senare år har de varit färre till antalet.  

 

 

Samsyn och motsättningar 

Det förekommer förstås att Länsstyrelsen och stiftet har olika uppfattningar i en 

del frågor. Men vi upplever att stiftet i stor utsträckning lyssnar på 

Länsstyrelsen i dessa fall. 

Däremot upplever Länsstyrelsen det som problematiskt att de riktlinjer som 

tagits fram som utgångspunkt för fördelning till olika projekt och åtgärder, helt 

utgår från Svenska kyrkans uppfattning i frågan. Här avses de villkor med 

vidhängande handbok liksom även de bedömningsgrunder och 

rekommenderade ersättningsnivåer för KAE som tagits fram av Svenska 

kyrkan. 

Länsstyrelsen efterfrågar ett samlat dokument, gemensamt framtaget och 

upprättat mellan RAÄ, Länsstyrelserna och Svenska kyrkan. Om detta inte är 

möjligt bör samlade riktlinjer tas fram från kulturmiljövårdens sida. 
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2 Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling 

 
Uppfattning om processen för ersättningens fördelning 

Den process som har varit har visat på tydliga brister när det gäller fördelningen 

mellan stiften. Den nya fördelningsmodellen är därför välkommen. Det blir mer 

av likabehandling. 

 

Vad har fungerat bra respektive mindre bra 

Processen fungerar bra i leden stift och Länsstyrelse. Detta har dock varierat 

under åren eftersom hanteringen från stiftets sida varit väldigt personberoende.   

 

Mindre bra har det fungerat när det gäller tillståndsansökningar från 

församlingarna. Trots att systemet nu funnits under många år kommer 

ansökningarna i vissa fall in mycket sent och framförallt är det vanligt att 

underlaget för tillståndsprövning är bristfälligt. Detta gäller förstås inte alla, 

och vi ser en utveckling mot bättre framförhållning och även bättre underlag 

vid tillståndsansökan. 

 

 

Följder av införandet av systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen 

Positiva effekter är att vård och underhåll lyfts fram på ett tydligare och mer 

samlat vis, inte minst genom de vård- och underhållsplaner som tagits fram. 

Det är vår uppfattning att detta också lett till ett mer systematiskt genomförande 

av åtgärder. Karaktäriseringsarbetet har bidragit till ökad kunskap hos såväl 

församlingar som antikvarier och är även till hjälp i samband med förslag och 

planering av tex ändringar i de kyrkliga miljöerna. 

 

En nackdel är att tillståndsprövningen har en tendens att komma i andra hand, 

då fokus i första hand är på själva ersättningen och ansökningsförfarandet kring 

denna. Systemet riskerar även att jäkta på i framtagandet av underlag för 

ansökan. Underlaget är då många gånger i första hand riktat till ansökan om 

KAE och inte till Länsstyrelsen. 

Vi ser även en tendens till kostnadsdrivande projekt, dvs att prissättningen i 

samband med åtgärder där KAE söks blir högre än den annars skulle blivit.  

 

Sammantaget är det Länsstyrelsens uppfattning att KAE-systemet haft stor 

betydelse och i vissa fall varit avgörande för om, när och hur viktiga åtgärder 

har genomförts.  

 
 

3 Ersättningens nytta 

 
Uppfattning om adekvat fördelning utifrån vårdbehov 
Länsstyrelsen ser ett behov av att en adekvat vårdbehovsanalys upprättas, 

nationellt eller per stift. Tilldelningen till stiften har varierat mycket, liksom 
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även de olika stiftens prioritering och ersättningsnivåer för motsvarande 

åtgärder. Ett verktyg för att mäta och prognosticera vårdbehovet behöver tas 

fram för trovärdighet och likabehandling mellan församlingar i olika stift.  

 

Även länsstyrelsernas bedömningar i samband med yttranden över KAE-

ansökningar har varierat sinsemellan och över åren. Upplevelsen är att 

bedömningarna nu är mer samstämmiga mellan stiften och även mellan 

länsstyrelserna; tex samråder länsstyrelserna inom Uppsala stift inför det årliga 

yttrandet till stiftet. Länsstyrelsen Gävleborg ser dock ett behov av 

gemensamma riktlinjer för fördelning utifrån ett kulturmiljöperspektiv (se även 

ovan under rubriken Samsyn och motsättningar). 

 

 

Nytta för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet 

Länsstyrelsen menar att KAE-systemet är och kommer att vara avgörande för 

vård och underhåll av de kyrkliga miljöerna utifrån de behov som finns.  

 

 

Förmåga för långsiktigt bevarande 

Vi tror att KAE är en förutsättning för ett långsiktigt bevarande av de kyrkliga 

miljöerna som helhet, och för de kyrkliga inventarierna i synnerhet. Vi ser för 

lite av medveten hantering av inventarierna, som ibland kommer lite i 

skymundan när det finns åtgärdsbehov på tex tak, fasad och andra mera 

självklara delar. Utöver församlingarnas eget ansvar för hanteringen av 

inventarier har även Länsstyrelsen ett ansvar att bedriva tillsyn, något som 

utöver de nationella satsningarna har gjorts i mycket liten utsträckning. 

 

 

 

Beslut 

Beslut i detta ärende har fattats av Landshövding Per Bill efter föredragning av 

antikvarie Maria Wall. I den slutliga handläggningen har även Länsråd 

Veronica Lauritzen och enhetschef Patrik Havermann deltagit. 

 

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift. 
 

 

Per Bill 

Landshövding   

Maria Wall 

   Antikvarie 
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Yttrande angående Länsstyrelsernas redovisning enligt 
regleringsbrev för 2018 (ÅRK 16) 

 

Länsstyrelsen Västernorrland har blivit ombedd att till Riksantikvarieämbetet enligt 
regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisa sina erfarenheter av arbetet med det 
kyrkliga kulturarvet och den kyrkoantikvariska ersättningen.  
 
 

A Länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med det kyrkliga 
kulturarvet 
 
 

1. Samverkan 
 
Angående relationer från 1990-talet så hade stiftet själva haft bestämmanderätten 
om hur KBB (kyrkobyggnadsbidraget) skulle fördelas. Före slutet av 1990-talet fanns 
ingen stiftsantikvarie i Härnösand. Däremot så fanns det en samrådsgrupp innan 
KAE (kyrkoantikvariska ersättningen), vilket tydligen varit lite ovanligt vid 
tidpunkten. Den gruppen bestod av Länsstyrelsernas (Västernorrland och Jämtland) 
antikvariska representanter samt stiftsjuristen på domkapitlet. Någon adjungerad 
från fastighetssidan var även med någon gång ibland. Då gick man igenom alla 
ansökningar om KBB. Då satsades det särskilt på orglar, att man skulle ha 
fungerande instrument i kyrkorna, samt på konservering. KBB förlorade sedan 
successivt sin betydelse sedan KAE infördes. KBB levde dock vidare parallellt ett tag, 
men i två olika grupper. Det råkade vara ungefär samma personer som ingick i de 
båda grupperna. KBB-gruppen tillkom enligt utsago på eget initiativ från vår region.  
Det fanns då ingen annan liknande grupp. Gruppen upphörde några år in på 2000-
talet. KBB hade då mest gått till rent antikvarisk verksamhet, men även mera 
tekniska installationer kunde förekomma.  
 
Samråden skedde då på två nivåer, d.v.s. ungefär som fortfarande. Dels en mindre 
arbetsgrupp som bestod av Länsstyrelserna och stiftet, och som sedan utökades till 
att omfatta stiftsingenjör. Man åkte till annan ort och arbetade konkret med 
beredning av alla ärenden under två hela dagar. Man diskuterade då %-satser för 
olika typer av åtgärder.  
 
Den utökade samarbetsgruppen, nivå nummer 2, bestod även av domprosten, 
länsmuseerna samt församlingsrepresentanter. Man fördelade besöksmålen mellan 
Västernorrland och Jämtland och diskuterade även speciella frågor kopplat till 
bidraget, t.ex. spåntak. Detta kombinerat med någon form av studiebesök. 
 
Man var tidigt ute med denna typ av samrådsmöten i Västernorrland. Dessa 
diskussioner fördes redan innan kyrka och stat hade skiljts från varandra. I Väster-
norrland var man dessutom först i Sverige med att tillskapa en stiftsantikvarietjänst. 
Stiftet förstod tidigt att man behövde en speciell kompetens. 
 
Sedan KAE infördes har ungefär samma saker genomförts som tidigare. Däremot 
upplevs det att synen på vad som är vård och underhåll har förändrat sig något över 
tid. Det har blivit bättre beroende på behörighet och kunskap. Kunskapen har 
generellt blivit bättre både bland de sökande och hanterarna. Före år 2000 var det 
mera styrt från Stockholm. Detta upplevdes – bland de som kan överblicka så långt 
tillbaka i tiden -  varit något mera svårhanterligt. Tidigare hade RAÄ tillsynen, och 
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under den tiden handlade det mera om check och kontroll av konsulterna. Man 
förlitade sig på dem. RAÄ var hela kontrollinstansen på ett helt annat sätt. Det fanns 
heller inte lika många lokalt verkande antikvarier i Västernorrland vid den 
tidpunkten.  
 
Arbetet i den regionala samverkansgruppen och den centrala samverkansgruppen 
har åtminstone inte ändrats sedan 2008. Dessa samarbetsformer har med tiden 
blivit mindre formella. Det upplevs som att det kan vara olika mellan olika 
länsstyrelser.  
 
Samverkan mellan såväl länsstyrelser som Svenska kyrkan har varit fruktsamma och 
en kollegial ton har hållits. Vad avser exempelvis fördelningar mellan Jämtland och 
Västernorrland så har detta alltid fungerat som ett ”dragspel” där potten landat lite 
olika från år till år. Men detta har aldrig utgjort något reellt problem. Det har funnits 
en uttalad samsyn på hur fördelningar ska se ut när man diskuterat % av potten. Det 
mest akuta har fått pengar.  
 
Stiftet (stiftsantikvarien) har kallat till samrådsmöte där länsstyrelsernas 
representanter för Västernorrland och Jämtland funnits närvarande. Likaså 
stiftsingenjör och fastighetschef för Svenska kyrkan, samt representanter från 
Länsmuseerna Murberget och Jamtli. Tidigare satt även domprosten med, men har 
nu ersatts av biskopen, som själv tycker att detta är intressanta frågor att diskutera. 
Man strävar åt samma håll, men möjligen av lite olika anledningar. Formerna för 
samverkan har upplevts vara bra hela tiden, så där kan inte noteras någon större 
skillnad över tid.  
 
Man har börjat att underhålla kyrkorna på ett annat vis. Förut lät man bli att 
renovera för att kunna söka KAE, men det har blivit bättre nu. Förut hade vissa 
renoveringar mera karaktären av att vara en följd av bristande underhåll och att man 
inte hade följt en vård- och underhållsplan. Generellt så förebyggs det mera nu, och 
då blir man ju även mindre beroende av de riktigt stora utgifterna. Det är då man 
kan tjäna pengar, eller kanske snarare minska utgifter.  
 
Ett giltigt vård- och underhållsprogram togs fram av stiftsantikvarie och 
stiftsingenjör. Det saknades tidigare ett vård- och underhållsprogram där man kunde 
lägga upp alla indikatorer för alla kyrkobyggnader, samt kostnader för värme etc. 
 
Några har noterat att handläggningstiderna upplevdes vara längre förr i tiden.  
Myndighetskontakten är snabbare nu. Det tog längre tid innan man fick tillstånd 
förr. 
 
För övrigt så anser Länsstyrelsen Västernorrland att det vore önskvärt med någon 
typ av samarbete med övriga länsstyrelser och RAÄ rörande myndighetsutövning 
inom ämnesområdet. 
 
Rörande begreppet kyrkotomter är Härnösands stift inne i ett projekt som syftar till 
att ta fram ett nationellt fastighetsregister, där bl.a. kyrktomt omnämns. En fråga 
som man på Länsstyrelsen Västernorrland har ställt sig är; om kyrktomter har 
gränsbestämts borde de väl synas i FMIS? I de fall där vi har diskuterat vad som kan 
få eller inte få KAE, t.ex. kyrkstallar i Nordingrå (som enligt vår uppfattning ligger på 
kyrkotomten) så hade stiftet en annan uppfattning. 
 
Så länge det inte finns något register över gränsbestämda kyrktomter att förhålla sig 
till, bör man utreda detta. Eftersom de byggnader som ligger utanför de byggnader 
och miljöer som stiftet anser ligger utanför, får Länsstyrelsen ta kostnaderna för. 
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2. Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över 
tid. 

 
Tillgänglighet 
Angående vissa särskilt viktiga händelser, har det upplevts som att man gjort vissa 
justeringar efter de nya riktlinjerna som kom i samband med frågan om 
tillgänglighet i KAE. I Västernorrland har man tagit initiativ till ett ganska 
omfattande tillgänglighetsprogram, vilket är tillämpat och genomfört på vissa 
ställen. 
 
Aktuella frågor har varit igenläggning av grusgångar och som kostar mycket pengar 
om man ska hårdgöra ytor. Vissa församlingar sökte aldrig, utan asfalterade bara, 
vilket borde ha föregåtts av ett tillstånd. 
 
Tillgänglighet har det satsats på mycket under de senaste åren, och kraven har ökat 
om man ska göra något nytt. Vissa hävdar att det blir snudd på svårskött för att det 
är så höga krav, t.ex. avseende lutning på ramper, och att alla krav kanske inte alla 
gånger känns så genomtänkta.  
 
Kompetens 
Utbildningar av vaktmästare har pågått i hela stiftet. Det kan ha gällt putslagning, 
fönsterrenovering, ställningsbyggande etc. Man kunde få KAE eller KBB för de 
åtgärderna. Dessa åtgärder var inte något påbud från högre ort, utan skedde på eget 
initiativ. 
 
När det gäller tillgången på kompetens så har det länge varit ett problem i 
Västernorrland (och hela norra Sverige) att få tag på hantverkare. Firmor gör olika 
bra jobb, och de duktiga är ibland uppblandade i större firmor. Detta innebär att 
man kan få skjuta saker på framtiden. Helt enkelt för att man inte får den kompetens 
man vill ha. Problemet finns kanske överallt men blir extra tydligt i glesbygd.  
 
Det finns bra kompetens hos församlingarna också, men den är inte fullt utbredd. 
Flera nyanställda har dock kommit in med högre kompetens inom olika 
specialområden, t.ex. om materialval. De så kallade ”Fastighetsdagarna” har varit bra 
och en bidragande anledning till att sprida kompetens i olika specialfrågor rörande 
vård och materialval.   
 
Tillsyn 
Tillsyn upplevs ha blivit mindre omfattande, delvis på grund av underbemanning. 
Detta är dock något av det viktigaste man har att genomföra, eftersom det i regel 
heller inte finns någon annan som kan utföra kontroll eller tillsyn. Detta motverkar 
uppföljning av givna tillstånd. Att ha tillgång till en antikvarie är viktigt, att få 
delaktighet i hanteringen av ett ärende och att se att rätt saker har utförts på rätt 
sätt. Att bara vara med och visa sig är berikande för hela processen. 
 
Klimat/energi 
Klimatfrågorna har alltmer hamnat i fokus vad gäller energi, styrning, stöd och 
professionalisering. Tidigare eldade man för kråkorna, medan man nu diskuterar 
mera om hur man kan minska kostnaderna för t.ex. konservering av skulpturer och 
textilier eller att kunna förebygga hussvamp.  
 
Övertalighet, ej ett problem 
Vad avser övertaligheten så har det ämnet inte varit så aktuellt ännu, även om några 
kyrkor har kallställts, (Attmar, Ytterlännäs gamla, Högsjö gamla, Storfors samt några 
i södra Jämtland + några kapell). Så, kyrkor har kallställts, men ingen har rivits. 
Däremot så sägs tankar på rivning ha förekommit angående några kapell, oklart 
vilka, men vissa kapell i fjälltrakten har låg nyttjandegrad och används kanske bara 
en gång per år. Detta kanske i och för sig beror mer på långa avstånd än dåligt skydd. 
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Sedan är det en annan sak att det kanske är olämpligt att peka ut någon enskild miljö 
som just övertalig, eftersom det skattebetalarna som betalar för att den ska skyddas. 
Det är ett unikt kulturarv som tillhör alla, och som ska vårdas därefter. 
 
En tanke är väl att det kanske blir något lättare att arbeta med dessa frågor om man, 
som har skett på vissa håll, slår ihop flera församlingar i ett större pastorat. Större 
pastorat tros kunna medföra en större och bättre organisation där man kan använda 
resurserna på ett helt annat sätt. Om man har mindre än 10 000 medlemmar 
upplevs det inte vara så lätt. Man måste söka KAE, och har man inte kunskaper eller 
resurser så kan man inte söka heller. Det hävdas att vissa drar sig för att försöka. 
Större pastorat tros möjligen innebära en mera kompetent skötsel på sikt, även om 
det inte sker automatiskt. 
 
Det är större fokus på fastigheter nu än tidigare. Generellt så tappar man 
medlemmar, man har fått ökade kostnader samt att kraven har ökat, en kombination 
av tre bitar. Man lyckas dock bra där det finns någon som är drivande, en eldsjäl. Det 
är helt personberoende om man har en bra kultur och arbetar på rätt sätt. Men, i 
riktigt medellösa församlingar har man inte riktigt råd att underhålla enligt vård- 
och underhållsplaner. 
 

B Länsstyrelsernas erfarenhet av arbetet med den 
kyrkoantikvariska ersättningen 
 
 

1. Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska 
ersättningssystemet 

 
 
Samverkansgruppen har, som tidigare nämnts, bestått av en konsultativ grupp 
bestående av stiftsantikvarie (sammankallande) fastighetschef, stiftsingenjör, 
företrädare för länsmuseerna, domprost, ekonom samt de båda länsstyrelsernas 
representanter. 
 
När det funnits ett förslag till beslut från stiftsantikvarien så har länsstyrelsernas 
representanter tillstyrkt förslaget. Detta har förgåtts av möte och en diskussion där 
stiftsantikvarie, stiftsingenjör samt länsstyrelsernas representanter talat igenom 
förslag på nivåer av ersättning samt olika prioriteringar av renoveringsinsatser. 
Dessa möten har alltid präglats av samsyn och en gemensam förståelse för de slutligt 
gjorda avvägningarna. Ibland får man mera och ibland får man mindre. Men mötena 
har varit rådande och gällande för det aktuella budgetåret. 
 
 

2. Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling 
 
Angående följder av införandet av KAE, så har det inneburit att större kyrkor med 
mycket verksamhet och i centrala lägen av länet, har kunnat genomföra vissa 
renoveringsinsatser på egen hand, utan att söka för dessa. Mindre bemedlade kyrkor, 
i inlandet, har aldrig kunnat påräkna sig de möjligheterna utan KAE.  
 
Vissa, som kan överblicka följder av införandet av KAE under en längre tid, vill 
hävda att kyrkan gjorde en dålig affär från Svenska Staten när man fick KAE istället. 
Att förutsättningarna var bättre innan stat och kyrka skildes. Det förefaller dock inte 
finnas någon uttalad samsyn eller konsensus kring detta, snarare tvärtom. Många, 
kanske till och med de flesta, förefaller vara nöjda med KAE, och hävdar att många 
andra länder är avundsjuka på oss tack vare att den sökmöjligheten finns. Men helt 
klart är att antalet ansökningar, samt summorna som det ansöks för, har ökat sedan 
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KAE infördes. Det blir fler och fler objekt och ansökningar som man inte kan 
tillgodose. Detta säkert även beroende på att KAE inte har räknats upp på länge.  
 
Idag krävs även mycket i form av olika underlag som måste tas fram. Ibland krävs ett 
flertal konsulter för samma ansökning, alltså bara ansökningarna. 
 
 

3. Ersättningens nytta 
 
 
Fördelningen har varit bra. Pastorat som har det gott ställt har fått %-satser och med 
det tidigare KBB kunde man stärka upp mindre församlingar med sämre ekonomi.  
 
Rörande ett långsiktigt bevarande, så förefaller det som att KAE är en fullständig 
nödvändighet för att kunna bevara de skyddade miljöerna, i en krympande ekonomi, 
med krympande medlemstal, och med tilltagande sekularisering.  Utan KAE kunde 
det kanske ha blivit som i England. Fast då hade vi å andra sidan kanske haft en 
annan typ av vårdande folkrörelse? Där man åstadkommer något utifrån ett genuint 
intresse. 
 
Utan KAE finns inte möjlighet att bevara enligt uttalade intentioner och avsikter. I 
Västernorrland är de flesta församlingar ganska medellösa, särskilt i inlandet. Det 
finns i vissa fall mycket få medlemmar och mycket små intäkter. Några gånger har 
det handlat om att kunna bevara fastigheten eller att inte kunna bevara den. Det är 
inte lätt när man kanske har 5 kyrkor att ansvara för på 700 medlemmar. Inte ens 
om man får 75 eller 90 % av kostnaderna täckta är det säkert att vissa fattiga 
församlingar kan genomföra nödvändiga renoveringsinsatser. 
 
Men i de satsningar som faktiskt genomförts, har man litat på stiftantikvariens 
bedömning. Man går ändå ofta in på varandras områden. Så en mer än 
genomsnittligt intresserad ingenjör blir till sist någon sorts halv-antikvarie, och 
antikvarierna blir någon sorts halv-ingenjörer, där man med tiden får en utökad 
bredd och förståelse för olika professioners bedömningsgrunder och avvägningar vid 
olika gestaltnings- eller renoveringsinsatser. Man går in på varandras områden så 
ofta, vilket är nyttigt för alla parter. Genom stiftsantikvariens tillskapande så har 
dessutom Svenska kyrkan skaffat sig en egen tjänst med kulturhistorisk kompetens.  
Kyrkan har en särställning som kulturarv. 
 
Slutligen; i kyrka – stat – överenskommelsen ska Svenska kyrkan ha KAE, men det 
finns ingen bidragsförordning som styr vart pengarna går. Man lämnar alltså pengar 
lite utan förbehåll. Det är inte reglerat i någon förordning, vilket det kanske borde 
vara. De ordinära 7:2-medlen är mera styrda. Regler skulle kunna komma att 
behövas eftersom samarbetsformer kan komma att förändras/försämras. Det är bra 
så länge det är bra, men vad händer om man sedermera skulle bli oense om olika 
avvägningar eller tillvägagångssätt? En bidragsförordning skulle öka transparensen 
och möjliggöra rättslig prövning/göra besluten överklagningsbara. 
 
 
 

 

Stina Pettersson 
Enhetschef 
Samhällsbyggnadsenheten  Michael Thörne 
   Bebyggelseantikvarie 
   Samhällsbyggnadsenheten 
   Telefon 0611-32 92 60 
   michael.thorne@lansstyrelsen.se 
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Länsstyrelsernas redovisning enligt regleringsbrev för 2018 (ÅRK 16) 

 

Bakgrund 

Länsstyrelserna ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2018 

redovisa sina erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet och 

den kyrkoantikvariska ersättningen. Uppdraget ska redovisas till 

Riksantikvarieämbetet senast den 1 maj 2018.  

 

Nedan följer Länsstyrelsen Jämtlands läns svar i enlighet med 

Riksantikvarieämbetet önskemål gällande struktur och form enligt 

instruktion daterad 2018-03-02 Dnr: RAÄ -2018-694 

 

A  Länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med det kyrkliga 

kulturarvet 

Tidsaspekten är från år 1995, då länsstyrelserna tog över ärendena 

enligt 4 kap. KML, fram till idag. 

 

A1  Samverkan 

-Kontakter t.ex. avseende myndighetsutövning och lagtillämpning 

Samverkan mellan länsstyrelserna bör utvecklas ytterligare för att 

erfarenheterna i olika delar av landet ska kunna tillvaratas och för att 

bedömningar och lagtillämpning ska kunna bli mer enhetliga. 

 

-Arbetet i de regionala samverkansgrupperna och den centrala 

samverkansgruppen  

Det bör tas fram tydligare instruktioner för samverkansgruppernas 

arbete och därtill syfte. Även länsmuseernas roll i gruppen bör 

klargöras med anledning av att flertalet länsmuseer idag bedriver 

konsultverksamhet i konkurrens med andra aktörer.  

 

-Samverkan med Svenska kyrkan 

På församlingsnivå är det stor skillnad på vilka resurser och 

kompetens som finns inom de olika församlingarna. Flertalet större 

församlingar fungerar bra med tidig samverkan och bra dialog. Vissa 

församlingar saknar aktuella underhållsplaner och behöver ofta hjälp 

med kontakter med konsulter och med tillståndsansökningarna.  

 

 

 

 

 

  



  2 (5) 

Yttrande 
  
Datum Diarienummer 
2018-04-30 

  

433-3172-2018 

 
 

 

-Former för samverkan  

Formerna för samverkan har varierat över tid. Nya föreskrifter och 

regelverk har tydliggjort roller och ansvarsområden. Därigenom har 

länsstyrelsen fått en mer utpräglad myndighetsroll. Den allmänna 

rådgivningen är fortfarande omfattande men man tar inte på sig 

ansvaret som konsult.  

 

A2  Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid 

-Särskilt viktiga händelser 

Sedan 1995 har mycket hänt gällande arbetet med det kyrkliga 

kulturarvet, särskilt kan nämnas: 

- Riksantikvarieämbetets föreskrifter för kyrkliga kulturminnen. 

-Kravet på vård- och underhållsplaner för ägare till kyrkobyggnader, 

kyrkotomter och begravningsplatser.  

-Kravet på konsekvensbeskrivningar. 

-Även vägledande rättsfall har varit viktiga. 

 

-Svenska kyrkans och länsstyrelsernas tillgång till kompetens  

Då den tidigare expertroll som Riksantikvarieämbetets haft inom 

kulturmiljösektorn har avvecklats har möjligheter att remittera 

ärenden till inrättningar med expertkompetens minskat. 

 

För Svenska kyrkan är tillgången på kompetensen mycket varierande, 

i de mindre församlingarna kan bristen vara stor. 

 

-Tillsyn enligt 4 kap. KML 

I den vägledning som Riksantikvarieämbetet tillhandahåller 

länsstyrelserna för tillämningen av KML framhålls tydligt att 

Riksantikvarieämbetet inte har någon tillsynsvägledande uppgift enligt 

kulturminneslagen eller tillhörande förordning. I samma vägledning 

framhålls däremot att Länsstyrelsen enligt 1 kap. 2 § KML har tillsyn 

över kulturminnesvården i länet. Här gäller det att vara observant på 

att vägledningen trotts att den är daterad till 18 december 2014 avser 

den äldre lydelsen som kulturminneslagen hade före den 1 januari 

2014 då kulturmiljölagen i sin nya lydelse trädde i kraft. 

 

I den nu gällande kulturmiljölagen går det inte att finna begreppet 

tillsyn. Då en myndighet enligt förvaltningslagen endast får vidta 

åtgärder som har stöd i rättsordningen är det angeläget att begreppet 

”tillsyn enligt KML” klargörs utifrån gällande lag och förordning så 

att myndighetsutövningen gällande tillsyn blir korrekt och rättssäker.  

 

Den tillsynen som Länsstyrelsen i Jämtlands län i dag utövar gällande 

KML begränsas till att omfatta händelsestyrd tillsyn och uppföljning 

av lämnade tillstånd. 

 

 

 



  3 (5) 

Yttrande 
  
Datum Diarienummer 
2018-04-30 

  

433-3172-2018 

 
 

 

-Tillgänglighet och övertalighet 

Den fysiska tillgängligheten inom kyrkans miljöer har ökat betydligt 

under senare år. Samhällets krav på tillgänglighet och förståelsen för 

detta arbete är idag stor såväl inom församlingarna som hos 

kulturmiljövården. Däremot skulle ett minskat öppethållande av 

kyrkobyggnader på landsbygden kunna ses som ett avsteg från den 

överenskommelse som Svenska kyrkans och staten träffade i samband 

med relationsändringen. Det som då föreskrevs var att Svenska kyrkan 

skulle svara för att de kyrkliga kulturminnena i framtiden skulle vara 

tillgängliga för var och en i minst samma utsträckning som vid år 

2000. 

 

Frågan om övertalighet är ett växande faktum i synnerhet på 

landsbygden där befolkningsunderlaget minskar. Nuvarande 

lagstiftning som utgår från ett helhetsperspektiv där samtliga kyrkor 

uppförda före utgången av 1939 omfattas av samma generella skydd 

kan ses något dogmatisk och öppnar inte upp för vidare diskussion.  

Vidare är frågan mycket komplex då lagskyddet även är en 

förutsättning för kyrkoantikvarisk ersättning till Svenska kyrkan. 

 

B  Länsstyrelsernas erfarenhet av arbetet med den 

kyrkoantikvariska ersättningen 

Tidsaspekten är från år 2000, då systemet med den kyrkoantikvariska 

ersättningen infördes, fram till idag. 

 

B1  Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska 

ersättningssystemet 

 

-Uppfattning om och nivå av delaktighet i förfarandet 

Enligt kulturmiljölagen är det Svenska kyrkan som beslutar om 

fördelningen av ersättningen från staten för kulturhistoriskt 

motiverade kostnader. Länsstyrelsen skall därtill ges tillfälle att yttra 

sig över fördelningen i länet. 

 

Länsstyrelsens roll i ersättningssystemet är således juridiskt begränsad 

till att endast utgöra en möjlighet till yttrande över fördelningen i 

länet.  Nivån av delaktighet och engagemang utgår utifrån det mandat 

som länsstyrelsen finner av detta. Länsstyrelsen bereds dock möjlighet 

att yttra sig genom god insyn i ansökningar och fördelning av medlen i 

länet. Därtill bedöms länsstyrelsen fullgöra sitt ansvar enligt 

kulturminneslagen genom att övervaka att medlen går till åtgärder 

som avser kulturhistoriskt motiverade kostnader och därtill att 

ersättningsnivåerna är i linje med villkoren för den kyrkoantikvariska 

ersättningen. 

 

 

 

 



  4 (5) 

Yttrande 
  
Datum Diarienummer 
2018-04-30 

  

433-3172-2018 

 
 

 

-Möjligheter att påverka 

Det är Svenska kyrkan som har mandatet att både upprätta villkoren 

för kyrkoantikvarisk ersättning och därtill besluta om fördelningen av 

densamma. Utifrån myndighetsrollen har länsstyrelsen ringa 

möjligheter att påverka besluten utöver att de skall avse 

kulturhistoriskt motiverade kostnader för förvaltning av egendom som 

är skyddad enligt 4 kap KML och följa Svenska kyrkans villkor för 

kyrkoantikvarisk ersättning.  

 

-Samsyn och motsättningar 

Utifrån det ersättningssystem som idag råder finns en samsyn mellan 

stiftet och berörda länsstyrelser gällande rollfördelning och hur 

medlen fördelas. 

 

B2  Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling 

 

-Uppfattning om processen för ersättningens fördelning  

Hela fördelningsprocessen bygger på inkomna ansökningar från 

församlingarna på lokal nivå. Då det råder stora skillnader i de 

ekonomiska förutsättningarna att medverka till finansieringen 

av olika vård- och underhållsinsatser och därtill att förvaltning av 

kulturarvet inte är församlingarnas grundläggande uppgift är det stora 

skillnader mellan församlingars benägenhet att söka kyrkoantikvarisk 

ersättning 

 

-Vad har fungerat bra respektive mindre bra 
De mindre församlingarna är ofta beroende av stöd och vägledning då 

de som regel saknar såväl antikvarisk som teknisk kompetens. 

 

Det finns i dag ingen samlad kunskap om var de största antikvariska 

behoven finns.  

 

-Följder av införandet av systemet med den kyrkoantikvariska 

ersättningen 

Framtagande av vård- och underhållsplaner. Ansökningshandlingarna 

för tillståndsprövningen är ofta ofullständiga då fokus kommit att vara 

på ansökan om ersättning. 

 

B3  Ersättningens nytta 

-Uppfattning om adekvat fördelning utifrån vårdbehov 

Det saknas underlag för att överblicka vårdbehovet på stiftsnivå. De 

framtagna vård- och underhållsplanerna är objektsspecifika och ger 

ringa vägledning för en sådan analys. 

 

Prioritet och antikvarisk merkostnad bedöms därtill utifrån de av 

Svenska kyrkan upprättade villkor för kyrkoantikvarisk ersättning och 

tillhörande handbok, då annan vägledning idag saknas. Utifrån  
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handboken till villkoren föreslås ersättningsnivåer för en rad olika 

åtgärder med ett riktvärde och med ett angivet spann inom parentes, 

till exempel 50 procent (33–67 procent). Det har därigenom blivit 

praxis med en något generösare tolkning än vad förarbetena ger utryck 

för, då även åtgärder med ringa kulturhistoriskt motiverade kostnader 

av underhållskaraktär kan få betydande ersättning.  I betänkandet 

(SOU 1997:43) Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen 

och de kyrkliga arkiven, framhålls att ersättning inte skall utgå för 

sådana kostnader som kyrkan under alla förhållanden har att räkna 

med.  

 

-Nytta för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet 

Den kyrkoantikvariska ersättningen som i dagsläget uppgår till 460 

miljoner kronor per år utgör självklart en avgörande förutsättning för 

Svenska kyrkan att upprätthålla den ambitionsnivå i bevarande som 

överenskommit med staten.  

 

-Förmåga för långsiktigt bevarande 

Frågeställningen är högst relevant utifrån att begreppet bevarande är 

centralt i frågor gällande det kyrkliga kulturarvet och kyrkoantikvarisk 

ersättning. I Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de 

kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 framhålls att: 

”Svenska kyrkans syn på kulturarvet är att det är dynamiskt och att 

förvaltning handlar mer om att varsamt hantera förändring än ett 

bevarande i sig.” Länsstyrelsen ser här ett behov av en vägledning 

med och ett klargörande av begreppet långsiktigt bevarande. 

 

 

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Magnus Lindow efter 

föredragning av byggnadsantikvarie Svante Freij.  
 

Magnus Lindow   Svante Freij  

enhetschef   byggnadsantikvarie 

 

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter. 
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Redovisning enligt regleringsbrevet för 2018 av arbetet med det 

kyrkliga kulturarvet och den kyrkoantikvariska ersättningen 

Länsstyrelsen ska enligt regleringsbrevet 2018 redovisa sina erfarenheter av arbetet med 

det kyrkliga kulturarvet samt den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) till Riks-

antikvarieämbetet (RAÄ) senast den 1 maj 2018. Anvisningar för redovisningens upplägg 

inkom från RAÄ den 13 mars 2018. 

 

Länsstyrelsens erfarenheter av arbetet med det kyrkliga 

kulturarvet 1995–2018 

A1. Samverkan 

Kontakter avseende myndighetsutövning och lagtillämpning 

Kontakten med RAÄ kring lagtillämpning i kyrkliga frågor, som under åren närmast efter 

1995 var relativt tät, har alltmer klingat av i takt med att RAÄ har förlorat sakkompetens 

och förändrat synen på sin roll. Vi upplever det som att RAÄ har trätt tillbaka medan 

Svenska kyrkan på nationell nivå istället har satsat på kompetensförstärkning och över-

tagit alltmer av initiativen inom arbetet med det kyrkliga kulturarvet.  

 

Samråd med andra länsstyrelser, i första hand grannlänens, sker ibland (men relativt 

sällan) kring svårare eller principiellt viktiga frågor. Vi hade gärna sett ett tätare sam-

arbete med andra län och RAÄ för ökad kompetens samt samsyn i lagtillämpningsfrågor 

och myndighetsutövning.  

 

Den vägledning för 4 kap KML som RAÄ har tagit fram är bra och användbar, men 

behöver utvecklas ytterligare, förtydligas och innehålla fler exempel – i synnerhet vad 

gäller begravningsplatser och kyrkliga inventarier. Regelverket i KML om begravnings-

platserna är vagt och otydligt, bl.a. i frågan om hur stor påverkan på de kulturhistoriska 

värdena som krävs innan åtgärden är tillståndspliktig, och vad som gäller när varje 

enskild ändring är liten men de kumulativa effekterna över längre tid är stor. Det är också 

i en del fall oklart vad som gäller för begravningsplatser som i olika grad har slutat 

användas; huruvida de är skyddade eller inte och om det i så fall är enligt 2 eller 4 kapitlet 

i KML. Även de delar i begravningslagen som berör kulturhistoriska värden är vaga. Det 

skulle därför behövas en vägledning även för begravningslagen, och en bättre nationell 

samordning mellan dessa lagrum. I nuläget finns det frågor som faller mellan stolarna. 

Lagstiftningen och de föreskrifter och vägledningar som tas fram behöver också bli mer 

kända och förankrade inom Svenska kyrkan (framförallt på lokal nivå), för att ge större 

förståelse för det egna ansvaret och för länsstyrelsens arbete.   

 

Museernas roll inom det kyrkliga området är numera mycket begränsad i Västerbotten. 

När vård- och underhållsplaneringen var klar omkring 2005 startade länsmuseets 

kyrkohandläggare den egna konsultfirman Historiska Hus AB, som med sin användbara 
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kombination av antikvarisk och teknisk kompetens sedan dess har varit helt dominerande 

i länet vad gäller konsultuppdrag inom det kyrkliga området. Utan uppdrag är det svårt 

för museerna att upprätthålla sin kompetens vilket också har bidragit till att de har fått en 

alltmer marginell roll. Dessbättre håller Historiska Hus hög kvalitet på uppdragen, men 

det är likväl en nackdel med den sårbarhet och begränsning det innebär att ha så få 

konsulter att anlita. Följaktligen har Länsstyrelsen betydligt mer kontakter och samråd 

med Historiska Hus än med länets museer i kyrkliga frågor. 

 

 

Arbetet i regionala samrådsgruppen  

Länsstyrelsen upplevde det som positivt när den regionala samrådsgruppen bildades. 

Första åren fördes givande diskussioner om Svenska kyrkans respektive länsstyrelsens 

roller. Deltagandet var bra, samtalsklimatet positivt och samsynen relativt stor. Under 

senare år upplever vi att mötena alltmer har börjat ”trampa vatten”. Mötena upptas 

numera mest av information om möten och konferenser som stiftet deltagit i, läget i 

pågående stiftsprojekt och KAE-ansökningar, samt i någon mån diskussioner om nya 

stiftsprojekt. Väldigt sällan förekommer problematiserande principdiskussioner eller 

erfarenhetsutbyten som för arbetet framåt. Deltagandet har också sjunkit kraftigt, vilket 

kan vara ett tecken på att mötena inte känns lika relevanta längre. Från att det 

ursprungligen var biskop, länsantikvarier, länsmuseichefer etc. som ingick i gruppen är 

det numera mest handläggare som träffas. Länsmuseets deltagande har varit mycket 

sporadiskt (säkert delvis för att de knappt har någon verksamhet inom det kyrkliga 

kulturarvet längre) och biskopen är sällan med. Den regionala samrådsgruppen behöver 

ändå inte ha spelat ut sin roll, men däremot anser Länsstyrelsen att innehållet måste 

vitaliseras och deltagandet förbättras för att mötena ska kännas fortsatt relevanta. Det 

vore önskvärt med en nationell utvärdering, översyn och förtydligande av de regionala 

samrådsgruppernas syfte, sammansättning och roll. Länsmuseernas plats i de regionala 

samrådsgrupperna är exempelvis inte lika självklar längre utifrån deras ändrade roll, som 

en konsult bland andra sedan de fått alltmer inriktning mot uppdragsverksamhet. 

 

 

Samverkan med Svenska kyrkan 

Utöver det som redan nämnts ovan har Länsstyrelsen oftast deltagit vid de kyrkliga 

kulturarvskonferenser som centrala samrådsgruppen ordnat, samt vid de årliga KAE-

samråd som Kyrkokansliet ordnar. Det har oftast varit givande och kompetens-

utvecklande möten. Kontakten med stiftet fungerar också bra, men är inte särskilt 

omfattande. Samverkan sker främst kring KAE-hanteringen och stiftsprojekten och 

genom mötena med regionala samrådsgruppen. Under några år ordnade stiftet 

handläggarmöten där stiftet, länsstyrelserna och de antikvariska konsulterna deltog, för 

erfarenhetsutbyte och lägesavstämning i aktuella ärenden. Den samverkan har upphört i 

formaliserad form, men spontana kontakter tas vid behov. 

 

Kontakterna med länets församlingar/pastorat fungerar olika bra och är tydligt person-

beroende. Under de senaste decennierna har många församlingssammanslagningar skett i 

länet, och under de senaste åren har många av dem dessutom gått ihop i storpastorat, med 

centraliserad fastighetsförvaltning. Detta har underlättat kontakterna och lett till en högre 

förvaltarkompetens hos kyrkan. Det märks dock tydlig skillnad på resurssvaga och 

resursstarka pastorat/församlingar. I det senare fallet fungerar det betydligt bättre.   

 

Beställarkompetensen är dock generellt sett för låg. Genom åren har det många gånger 

varit svårt att få in kompletta ansökningar med det beslutsunderlag som behövs för att ta 

ställning till ansökningarna. I en del fall vill inte församlingarna lägga ner pengar på att 
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anlita gestaltningskompetens eller på att ta fram fullgoda underlag och försöker istället 

gena på olika sätt. Även om hanteringen i viss mån har förbättrats under senare tid så 

kvarstår problemet att församlingarna har för dålig framförhållning och lämnar in 

tillståndsansökningarna väldigt sent, vilket inte minst skapar problem i KAE-processen.  

 

Församlingarnas liturgi och verksamhet har förändrats under de senaste decennierna och 

vi upplever det som att det ställs allt större krav på att få anpassa kyrkorummen till 

verksamhetens önskemål. Uppfattningen att kyrkorummet ska vara en flexibel och 

användbar verksamhetslokal, och att kulturmiljökraven ofta är ett hinder för detta är inte 

ovanlig. En mycket stark trend sedan några år är servering av kyrkkaffe inne i kyrkan, 

med önskemål om att byta ut kyrkbänkar mot kaféinredning i bakre delen av kyrkan. En 

annan trend är önskemål om att få sätta upp projektor och duk i kyrkorummets kor. Även 

anpassningar för musikverksamheten, barnverksamheten och tillgängligheten utgör 

vanliga förändringsönskemål. Man kan konstatera att det på lokal nivå inte överallt är 

självklart att kyrkan också har ett uppdrag att värna kulturhistoriska värden.  

 

 

Former för samverkan 

Länsstyrelsens kontakter med församlingarna sker främst genom telefon och e-post. 

Länets storlek i kombination med Länsstyrelsens ansträngda arbets- och personalsituation 

på kulturmiljöområdet, gör att det alltför sällan är möjligt för Länsstyrelsen att mötas på 

plats inför förändringar. Det sker undantagsvis, främst i mer komplicerade ärenden, men 

annars är det oftast konsultfirman Historiska Hus som gör fältbesöken. Vi har länge 

uppmanat församlingarna att kontakta Länsstyrelsen för samråd tidigt i processen, för att 

öka kvaliteten både på förslagen och på ansökningshandlingarna. När de gör så går 

handläggningen också snabbt och smidigt.   

 

Under de senaste åren har länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten bjudits in till 

stiftets årligen återkommande fastighetsdagar. De vänder sig till församlingarnas 

fastighetsförvaltare och är därför ett bra forum att mötas i. Vi har bland annat informerat 

om tillståndsprocessen, länsstyrelsernas tillsyn, kyrkliga inventarier etc, och 

församlingarna får möjlighet att ställa frågor direkt till länsstyrelsens och stiftets 

representanter. Det är också en fördel att länsstyrelserna får ta del av samma information 

som församlingarna från stiftet och externa föreläsare. 

 

A2. Arbetet med det kyrkliga kulturarvets utveckling över tid 

Särskilt viktiga händelser 

De nationellt viktigaste händelserna torde redan vara väl kända för RAÄ. Regionalt bör 

nämnas de förändrade förutsättningarna för antikvarisk medverkan efter de nya 

bestämmelserna 2012, och länsmuseets förändrade roll. Redan fr.o.m. 2005 började 

länsmuseet bli alltmer marginaliserat inom arbetet med det kyrkliga kulturarvet, medan 

en privat konsultfirma istället blivit helt dominerande. Stiftets kompetens har stärkts 

genom inrättandet av tjänster för stiftsantikvarie och stiftsingenjör. Församlingarnas 

förvaltarkompetens har ökat efter församlingssammanslagningar och hopgåendet i 

storpastorat, samt vård- och underhållsplaneringen. Länsstyrelsens kompetens och 

beslutsunderlag har också stärkts genom bl.a. karaktäriseringsprojektet.  
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Svenska kyrkans och länsstyrelsernas tillgång till kompetens 

Som framgått ovan har Svenska kyrkan på alla nivåer successivt ökat sin kompetens i 

kulturarvsfrågor under de senaste decennierna, vilket naturligtvis är bra. Skillnaden är 

dock mycket stor mellan olika församlingar/pastorat.  

 

RAÄ har under samma period alltmer frångått sin tidigare expertroll. Länsstyrelsen 

saknar det stöd som RAÄ tidigare kunde erbjuda i form av oberoende specialist-

kompetens vid kvalificerade bedömningsområden, exempelvis konservatorsfrågor, 

orgelfrågor, föremålsfrågor etc. Samarbetet mellan länsstyrelserna har inte kunnat fylla 

det behovet, eftersom det inte varit möjligt att ha sådana specialisttjänster på en regional 

myndighet.  

 

För några år sedan inrättade stiftet på försök fastighetssamordnare som skulle hjälpa 

församlingarna inom ett kontrakt med myndighetskontakterna. De berörda församlingarna 

har varit positiva till utfallet och stiftet avser att permanenta och utöka modellen. För 

Länsstyrelsens del har utfallet än så länge inte inneburit någon förenkling, men vi ser 

ändå positivt på modellen, förutsatt att fastighetssamordnarna har eller får den kompetens 

som är nödvändig för uppdraget. Lika angeläget är det att stiftet förstärker sin 

antikvariska kompetens. Eftersom tillgången till antikvariska konsulter (i synnerhet inom 

projektering) är så bristfällig skulle den hjälpen från stiftet kunna underlätta både 

tillstånds- och KAE-processerna och ge församlingarna ökad möjlighet att få fram 

antikvariskt inriktade underlagshandlingar i tid. Likaså skulle en stiftsanställd konservator 

kunna göra enormt stor nytta genom att utbilda och stötta församlingarna i förebyggande 

konservering, upphandling av konservatorstjänster etc. Länsstyrelsen har framfört idén till 

stiftet men det är tveksamt om stiftets ekonomi räcker till för det.  

 

Förutom bristen på antikvariska och projekterande konsulter råder det också brist i länet 

på kvalificerad hantverkskompetens, exempelvis för puts- och stenarbeten. Inom alla 

områden förutom målning saknas också utförande konservatorer, vilket är särskilt 

besvärande vad gäller textil och sten. Bristen på hantverks- och konservatorskompetens 

gör att en del angelägna projekt blir dyrare eller inte går att genomföra. 

 

 

Tillsyn enligt 4 kap KML 

Fram till ca 2010 bedrev Länsstyrelsen i princip ingen tillsyn alls inom det kyrkliga 

området. Efter att karaktäriseringsprojektet var avslutat och länsstyrelsernas 

tillsynsuppdrag blivit allt tydligare i regleringsbrev och instruktion har Länsstyrelsens 

egeninitierade tillsyn ökat. Efter den nationella tillsynskampanjen kring kyrkliga 

inventarier 2013 har Länsstyrelsen fortsatt göra egeninitierad tillsyn. Målet är att årligen 

besöka fem olika miljöer, men de senaste två åren har underbemanningen gjort att bara tre 

miljöer per år hunnits med. Tillsynen omfattar sedan 2014 både byggnader, begravnings-

platser och kyrkliga inventarier och frågorna täcker åtskilliga områden. Även om det är 

svårt att hinna med tillsynen så prioriterar Länsstyrelsen att göra den eftersom den 

bevisligen är mycket angelägen. Framförallt föreligger brister vad gäller de kyrkliga 

inventariernas förvaring och vård, samt rutiner kopplade till kyrkliga inventarier. 

Kännedomen om vad som är tillståndspliktigt för kyrkliga inventarier och åtgärder på 

begravningsplatserna är generellt sett sämre än för kyrkobyggnaden. Tillsynsbesöken 

innebär värdefullt erfarenhetsutbyte mellan kyrkan och Länsstyrelsen, en möjlighet att 

diskutera kommande åtgärder på plats och inte minst att träffa ny personal för att 

vidmakthålla goda samarbetskanaler. Den information och stöd som Länsstyrelsen 

bidragit med i samband med tillsynsbesöken har varit uppskattad av församlingarna, inte 

minst vad gäller inventarier. 
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Två frågor som snarast behöver klargöras av RAÄ och sedan kommuniceras ut, är om 

bestämmelserna i 4 kap 7–8§§ KML, att anmäla två inventarieansvariga och skicka in en 

kopia av inventarieförteckningen till länsstyrelsen, kan anses vara uppfyllda när dessa 

uppgifter framgår av Sacer och länsstyrelsen har tillgång till Sacer.  

 

Tillgänglighet och övertalighet 

Urbanisering och medlemstapp har både lett till minskade ekonomiska resurser och 

mindre behov av kyrkobyggnaderna för många landsbygdsförsamlingar. Ett antal 

uppmärksammade fall av stölder från kyrkor har dessutom ökat medvetenheten om 

stöldrisken. Konsekvensen är att många kyrkor är låsta när det inte pågår verksamhet, och 

att öppettiderna generellt sett har minskat påtagligt sedan 2000. 

 

Den fysiska tillgängligheten har däremot ökat genom hårdgörning av gångar, dörröppnare 

med armbågskontakter, ramper etc. Ibland kan tillgängligheten vara mycket svår att 

kombinera med de antikvariska kraven.  

 

Än så länge har ingen tillståndspliktig kyrka avyttrats i Västerbotten. Ett flertal kyrkor 

tillkomna efter 1939 har dock sålts och omvandlats, alternativt rivits. Församlingarna i 

det glesbefolkade Västerbotten är geografiskt stora vilket innebär att kyrkorna står relativt 

glest och att det därför är svårt att avyttra dem i samma utsträckning som i ett 

”kyrktätare” län, utan att det blir orimligt långt till närmsta kyrka. Utvecklingen går dock 

mot att det i framtiden lär komma att behöva avyttras även tillståndspliktiga kyrkor i 

länet. Redan nu kallställs flertalet kyrkor under den kallaste årstiden och församlingen 

firar då istället gudstjänst i församlingsgården, eller i andra mindre lokaler som är 

billigare att värma upp och mer lagom än den ofta överstora kyrkan. Den minskande 

befolkningen och den begränsade efterfrågan på lokaler gör att det på många håll 

knappast lönar sig att genomföra dyra ombyggnader för att inrymma församlings-

verksamhet i kyrkan och därmed kunna avyttra församlingsgården. Avskrivningstiden för 

ett sådant projekt skulle bli alltför lång, om det ens fanns ekonomisk möjlighet att 

genomföra det. Några sådana projektidéer har ändå framförts till Länsstyrelsen, men inget 

har genomförts än. Länsstyrelsen bävar för den dagen, eftersom det måste anses svårt att 

förena ett tillvaratagande av de kulturhistoriska värdena med en så stor förändring av 

kyrkorummen som det skulle innebära.  

 

Svenska kyrkan har redan påbörjat det nödvändiga arbetet med att krympa kostymen 

(lokalförsörjningsplaner är första steget) och till slut kommer de att nå ett läge när även 

skyddade kyrkobyggnader måste avyttras. Utifrån kulturarvsaspekten är det mycket 

angeläget att även staten börjar fundera över hur detta ska gå till, så att det inte enbart blir 

en fråga för Svenska kyrkan. Staten bör snarast påbörja den föreslagna utredningen kring 

kyrklig övertalighet och formerna för skydd av kyrkliga kulturminnen som inte längre ägs 

inom Svenska kyrkan. 

 

 

Länsstyrelsens erfarenhet av arbetet med den kyrkoantikvariska 

ersättningen 2000-2018 

B1. Länsstyrelsens roll i det kyrkoantikvariska ersättningssystemet 

Innan Kyrkokansliet införde bestämda ersättningsnivåer 2009 skiljde sig bedömningarna 

om ersättningsnivån för olika åtgärder högst påtagligt över landet. Inom Luleå stift följde 

nivåerna någotsånär den praxis som redan fanns för bidragsnivåer till profan bebyggelse 
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genom kulturmiljöanslaget. Eftersom båda anslagen är statens ersättning för kultur-

historiskt motiverade kostnader som fastighetsägaren inte fullt ut kan förväntas bära själv, 

föreföll det rimligt att beräkna bidragen på ungefär samma sätt. Enigheten mellan 

stiftskansliet och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten var relativt stor, men i 

jämförelse med resten av landet avvek vi kraftigt. På andra håll föreföll strategin i många 

fall istället gå ut på att i konkurrens med andra stift få så stor ramfördelning som möjligt 

till det egna stiftet genom att hålla uppe ersättningsnivåer och prioriteringar. När 

fördelningen styrdes av stiftens äskande medförde detta att Luleå stifts församlingar 

missgynnades i förhållande till övriga landets församlingar.  

 

När Kyrkokansliet tog fram riktlinjer för att ensa tillämpningen i landet fr.o.m. 2009 så 

utgick de från den praxis som utvecklats, vilket innebar att ersättningsnivåerna blev 

förhållandevis generösa jämfört med motsvarande bidragsnivåer inom kulturmiljö-

anslaget. Nivåerna kan möjligen vara rimliga mot bakgrund av att många kyrkor är 

överstora och flertalet att betrakta som delvis överloppsbyggnader. Normalt sett har detta 

stor betydelse när man bedömer den kulturhistoriskt motiverade kostnaden. Men 

skillnaden mellan bidragssystemen är att dessa begrepp inte har någon betydelse inom 

KAE-systemet, där ersättningen istället baseras på totalkostnaden, även om det i den 

skulle ingå åtgärder som inte medför antikvariska merkostnader eller inte är antikvariskt 

önskvärda.  Ersättningens storlek är också densamma oberoende av om kyrkan har ett 

högt nyttovärde och används dagligen eller om den egentligen är övertalig och bara 

bevaras pga. lagskyddet. Länsstyrelsen anser att systemet i den meningen är inkonsekvent 

och orättvist, och att det hade varit ett mer genomsiktligt och spårbart system om KAE i 

likhet med kulturmiljöanslaget beräknades i två steg, så att ersättningen utgick från 

kulturhistoriskt motiverade kostnader istället för från totalkostnaden.  

 

Fördelen med gemensamma riktlinjer är att det blir mer likartade bedömningar i hela 

landet. Nackdelen är att länsstyrelsernas roll har blivit alltmer marginaliserad. I praktiken 

är ersättningsnivåerna redan förutbestämda av Kyrkokansliet och i de fall där stift och 

länsstyrelser har olika uppfattningar om prioritet eller ersättningsnivåer så blir det i 

slutändan som stiftet vill. Därmed är länsstyrelsens roll i processen och möjlighet att 

påverka i praktiken satt ur spel. Vi uppfattar inte att detta är i enlighet med lagstiftarens 

avsikt (jfr 4 kap 16 §, sista stycket, KML).  

 

Av många skäl anser vi att det nya indikatorstyrda KAE-fördelningssystemet kommer att 

vara både bättre och mer rättvist än det gamla äskandestyrda. Men det finns också en risk 

att länsstyrelsernas roll blir ännu mer marginaliserad i det nya fördelningssystemet, 

eftersom det innebär att ännu mer av beslutsmakten samlas hos stiften. Det är oklart hur 

oenigheter mellan stift och länsstyrelser ska hanteras när det inte längre ens sker någon 

avvägning av de respektive argumenten genom Kyrkokansliet. Hur man i det läget ska 

säkerställa att staten är fortsatt delaktig och har möjlighet att påverka, är en fråga som 

såvitt vi känner till aldrig har besvarats eller ens behandlats – varken av Svenska kyrkan 

eller av staten/Riksantikvarieämbetet. Det är mycket angeläget att det görs snarast.  

 

Ur ett systemsynsätt uppfattar Länsstyrelsen det som problematiskt att det är Svenska 

kyrkan själv som har ställt upp villkoren och bedömningsgrunderna för KAE. Vi känner 

inte till någon motsvarighet, där det är mottagaren som dikterar villkoren för hur en 

ersättning får användas. Eftersom KAE är alla svenskars ersättning till Svenska kyrkan 

för att de förvaltar vårt gemensamma kulturarv, hade det varit mer naturligt att staten 

behållit mer av styrningen över ersättningen för att säkerställa att den går till de 

antikvariskt mest angelägna åtgärderna. Istället har Svenska kyrkan börjat tala om 

”kulturarvsnytta”, där verksamheten i sig anses så viktig för de kulturhistoriska värdena 
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att det motiverar att KAE kan gå till förändringar som främjar verksamheten men minskar 

de kulturhistoriska värdena, eller rent av till verksamhetsstöd. Vi uppfattar inte att detta 

var statens avsikt med den kyrkoantikvariska ersättningen. 

 

I de senare delarna av KAE-processen samråder inte stiftet med Länsstyrelsen på det sätt 

de ska enligt villkoren för KAE. Vi får ingen kopia av besluten till församlingarna, vi får 

sällan veta när projekt inte blir av och vi saknar insyn i hur återförda medel omfördelas. 

Vi har också olika syn på den antikvariska medverkan i KAE-ärenden. Från stiftets sida 

är man helt ovillig att ställa krav på antikvarisk medverkan när man lämnar KAE till 

församlingarna, och menar att det alltid är länsstyrelsens roll. Vi menar att länsstyrelsen 

inte kan ställa krav på antikvarisk medverkan i de ärenden där det inte krävs tillstånd 

enligt KML, men att stiftet däremot kan och bör göra det, enligt 18§ i villkoren för KAE. 

Följden av att frågan ramlar mellan stolarna blir att en del KAE-stödda projekt genomförs 

helt utan antikvarisk medverkan från start. När en antikvarie till slut tillkallas för att 

skriva slutintyg är åtgärderna redan utförda utan dokumentation och ibland med mindre 

lyckat resultat. Vi anser att det borde vara obligatoriskt att stiften i sina beslut ställer krav 

på antikvarisk medverkan (och inte bara ett slutintyg) när kyrkoantikvarisk ersättning 

beviljas. 

 

De egna stiftsprojekten som stiftskansliet driver igenom är inte alltid de som 

Länsstyrelsen finner mest angelägna. Det förekommer också att projekten inte har fått den 

form och innehåll som vi hade velat se. Kring vårdåtgärder har det i det allra flesta fall 

funnits en samsyn mellan stiftet och länsstyrelserna kring ersättningsnivåer och prioritet.  

 

B2. Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling 

Länsstyrelsens uppfattning om processen för ersättningens fördelning och vad som har 

fungerat bra och mindre bra framgår till stor del ovan under rubriken B1.  

 

Det är ett stort arbetsmiljöproblem för Länsstyrelsen att församlingarna är så sent ute med 

tillståndsansökningar. Ofta söks tillstånd samtidigt som KAE, ibland t.o.m. ännu senare. 

Länsstyrelsen har i nästan tio års tid påtalat detta och på olika sätt försökt förändra 

församlingarnas beteende, men ändå upprepas det varje år.   

 

Trots att Kyrkokansliet återkommande kritiserar Luleå stift för att ge för låga 

ersättningsnivåer skär de ner stiftets äskade ramanslag med ca 20 % varje år. Stiftet slår 

ut minskningen över alla projekt med normalprioritet, vilket innebär att ersättningen totalt 

sett blir så låg att församlingarna i flertalet fall inte har haft råd att genomföra angelägna 

vårdprojekt. Det får till följd att KAE har lämnats tillbaka och i värsta fall inte kunnat 

arbetas upp inom stiftet, trots att vårdbehoven varit stora.  

 

Med det nya fördelningssystemet är ramtilldelningen känd på förhand och Luleå stift 

förväntas dessutom få betydligt större ram. Det borde förbättra situationen kan man tycka. 

Å andra sidan kommer församlingarnas egen ekonomi försämras, inte bara p.g.a. minskat 

antal medlemmar utan också p.g.a. förändringar i kyrkans utjämningssystem. Följden kan 

då bli att det ändå inte går att bedriva mer vård trots att det finns mer KAE att fördela, 

eftersom bristen på egeninsats istället blir en flaskhals. Därigenom kan förändringen av 

kyrkans utjämningssystem få betydande konsekvenser även för KAE-systemet och för 

vården av kyrkliga kulturminnen. 
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B3. Ersättningens nytta 

Det råder ingen tvekan om att den kyrkoantikvariska ersättningen har varit helt avgörande 

för församlingarnas möjligheter att förvalta de kyrkliga kulturminnena. Den totala nivån 

på KAE-anslaget är enligt vår bedömning inte för stor, utan kommer snarare att behöva 

ökas ytterligare i framtiden, i takt med att allt färre medlemmar ska bekosta en alltmer 

överstor kostym av lagskyddade kyrkobyggnader som inte får rivas eller ändras 

hursomhelst. Man kan däremot ifrågasätta om ersättningen alltid går till de mest 

antikvariskt angelägna åtgärderna. Det är inte nödvändigtvis dem som församlingarna 

söker KAE till heller, utan i första hand prioriterar de underhåll av byggnader och annat 

som behövs i verksamheten. Det finns en viss risk att ersättningen kan bli 

kostnadsdrivande, så att entreprenörer lägger på lite extra när staten är med och betalar. 

Eller att församlingar hellre väntar med åtgärder tills man kan söka KAE med prio 1 

istället för att bedriva en mer hållbar fastighetsförvaltning, där man kontinuerligt 

underhåller, lagar och byter ut (till mindre löpande belopp).  

 

Utifrån det synsätt på ”kulturarvsnytta” som börjat breda ut sig både inom kyrkan och 

delar av kulturmiljövården är det angeläget att staten styr upp användningen av KAE så 

att det inte blir till ett verksamhetsbidrag.  

 

 

 

Beslut i detta yttrande har fattats av länsantikvarie/biträdande enhetschef Ulf Lindberg 

efter föredragning av byggnadsantikvarie Andreas Grahn. Yttrandet är godkänt i 

Länsstyrelsens elektroniska system och har därför inte någon namnunderskrift. 

 

 

Ulf Lindberg 

    Andreas Grahn 
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REDOVISNING AV LÄNSSTYRELSERNAS ERFAREN-
HETER AV ARBETET MED DET KYRKLIGA 
KULTURARVET OCH DEN KYRKOANTIKVARISKA 
ERSÄTTNINGEN, ENLIGT REGLERINGSBREV FÖR 2018,

Länsstyrelserna ska enligt regleringsbrevet 2018 redovisa sina erfarenheter 
av arbetet med det kyrkliga kulturarvet samt den kyrkoantikvariska 
ersättningen till Riksantikvarieämbetet senast den 1 maj 2018. Anvisningar 
för redovisningen inkom från Riksantikvarieämbetet den 13 mars 2018.

Länsstyrelsens synpunkter 
Sammanfattning 
De församlingssammanslagningar som skett efter år 2000, har enligt vår 
bedömning i många fall inneburit att kyrkan fått en mer professionell 
förvaltarkår, vilket underlättar kontakter och samverkan.

Kompetensförsörjning på alla nivåer inom området är en framtidsfråga i 
norra Sverige.

Det finns ett behov av en nationell samordning av kompetensutveckling och 
erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom länen och tillgång till konsulta-
tion av specialkompetens inom expertområden som konservering, orglar 
m.m. 

Länsstyrelsen har idag inte resurser att bedriva egeninitierad tillsyn i den 
omfattning som lagen avser. 

Kyrklig övertalighet och formerna för skydd av ”avlysta”, skyddade kyrko-
byggnader bör snarast utredas genom en statlig utredning med direktiv som 
beslutas av regeringen.

Vi upplever att Länsstyrelsernas roll vid fördelningen av den kyrko-
antikvariska ersättningen blir alltmer marginaliserad.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) bör utreda och ge vägledning om 
rollfördelningen inom KAE systemet. RAÄ bör även ge vägledning i 
bedömningen av antikvarisk merkostnad.
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Den kyrkoantikvariska ersättningen är till stor nytta, men riskerar alltmer 
användas till åtgärder som inte i första hand är direkt inriktade på att 
säkerställa de värden som skyddas genom Kulturmiljölagens 4 kap.  

Svenska kyrkan har inte levt upp till kravet på ett oförändrat öppethållande i 
jämförelse med tiden för skilsmässan mellan stat och kyrka. Kyrkornas 
öppethållande har påtagligt minskat efter år 2000. 

Det bör vara obligatoriskt att stiften i sina beslut ställer krav på antikvarisk 
medverkan när kyrkoantikvarisk ersättning beviljas. 

Med den nya modellen för fördelning av anslaget bedömer vi att det 
kommer krävas stora insatser på stiftsnivå om medlen ska användas på bästa 
sätt.

Erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet
A1 Samverkan kring myndighetsutövning och lagtillämpning
Kontakter vid myndighetsutövning och lagtillämpning
Sedan museerna fått en konsultroll har samverkan med länsmuseet minskat 
och är numera ytterst begränsad. Vårt länsmuseum har inte varit aktivt och 
säkerställt egen kompetens inom området och därmed fått en marginell roll.  
I de svåraste ärendena kan vi ibland konsultera Piteå museum som har en 
kyrkokunnig antikvarie, men ett kommunalt museum har ingen ersättning 
för att arbeta med frågorna utanför sin egen kommun och vi kan inte belasta 
dem annat än i undantagsfall.

I fråga om samverkan med andra länsstyrelser upplever vi att det saknas en 
sammanhållande aktör för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte i 
kyrkoantikvariska frågor.  De kyrkoantikvariedagar som tidigare anordnades 
av RAÄ var mycket uppskattade. 

Kulturvårdsforum fungerar ibland men långt ifrån alltid. Ibland har vi 
försökt stämma av hanteringen i olika principfrågor via mejl, Det har till 
exempel gällt tillfälliga beslut, och brytpunkt för tillståndsprövning.  Ett 
visst erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelserna förekommer i samband med 
hantering av remisser.

Arbetet i regionala samrådsgruppen
Samverkan i gruppen består till stor del av information, om läget i pågående 
stiftsprojekt, samt förankring av & diskussion om stiftsprojekt. Mötena 
färgas i mindre utsträckning av erfarenhetsutbyte och problematiserande 
principdiskussioner. En del kompetensutvecklingsinsatser i stiftets regi har 
tillkommit till följd av gruppens diskussioner. Men under några år har dessa 
möten ”trampat vatten”. Länsmuseet har deltagit sporadiskt, med 
representation på varierande nivå. Biskopen har sällan kunnat delta.
Studiebesök planeras av stiftet, men sällan utifrån någon specifik 
problemställning.
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Vi har flera gånger deltagit i de stora möten som arrangeras av centrala 
samrådsgruppen. Det har varit givande möten som varit väl förberedda och 
professionellt genomförda.

Samverkan med svenska kyrkan
Samverkan med Svenska kyrkan är väldigt varierande mellan olika 
församlingar/ pastorat. Genom åren har det många gånger varit svårt få fram 
det beslutsunderlag som krävs för att ta ställning till ansökningarna. Små 
församlingar har ofta bristande beställarkompetens. Många gånger har 
församlingarna svårt förstå att det krävs gestaltningskompetens när de vill 
göra ändringar i kyrkorummet, eller på en begravningsplats. Ibland finns 
kanske en medlem av kyrkorådet som är verksam inom byggbranschen och 
gör en standardprojektering som inte motsvarar kraven.  Andra gånger har 
det handlat om att församlingen inte vill bekosta ett tillräckligt underlag om 
de inte vet att de kommer få utföra arbetet.

Efter år 2000 har många församlingssammanslagningar skett i vår del av 
landet. Det har enligt vår bedömning också i många fall inneburit att kyrkan 
fått en mer professionell förvaltarkår, vilket oftast underlättar kontakter och 
samverkan.

Vi upplever dock att alltfler krav ställs på kyrkorummet om att alla ska 
synas, fotografering, musikevenemang, servering av kyrkkaffe, barnrum 
m.m. För att tillmötesgå dessa krav vill församlingarna ofta flytta på eller 
lyfta ut delar av inredningen, ibland även just de inslag som gör rummet 
attraktivt och har ett högt kulturhistoriskt värde. Ett exempel är de utsirade 
korskranken med pyramider som hamnar i farozonen i detta sammanhang. 
Att ge kören plats framför församlingen är ett starkt krav från kyrkan, men 
det får stor inverkan på upplevelsen av rummet.

Former för samverkan
Kontakter med församlingar sker i huvudsak genom e-post och telefon, om 
det handlar om komplicerade ärenden eller om församlingarna önskar, även 
i form av möten på plats. De personliga mötena är värdefulla och 
uppskattade av alla parter. Vid några få tillfällen har vi haft stiftsöver-
gripande möten via länk när vi diskuterat principer i olika typärenden. 
Senast i mars 2018 hölls ett länkmöte om elinstallationer vid byte av klock-
ringningsmotorer.

Vi har deltagit vid flera av stiftets kompetensutvecklingsinsatser som 
fastighetsdagar m.m. och informerat om Länsstyrelsens roll och uppdrag.

Under några år hölls ”handläggarmöten” mellan stiftet, länsstyrelserna och 
konsultsidan, med stiftet som sammankallande, för erfarenhetsutbyte och 
lägesavstämning. För närvarande finns ingen formaliserad samverkan 
mellan parterna, men mejlkontakt, skypemöten och videolänksmöten 
förekommer vid behov. Piteå museum har 2018 också anordnat en 
kyrkoantikvarisk konferens som var öppen för alla parter.
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Erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet 
A2.Särskilt viktiga händelser: 
År 2000 stat och kyrka skiljs åt och de regionala samverkansgrupperna 
bildas vilket i grunden varit bra för samverkan mellan länsstyrelserna, stiftet 
och länsmuseerna.
Kravet på att varje kyrka skulle ha en antagen vård och underhållsplan när 
KAE infördes, resulterade i färdiga VOU-planer 2004–6. Dokumenten har 
varit av stort värde i länsstyrelsens handläggning av kyrkoantikvariska 
ärenden. Det är svårt att avgöra hur mycket planerna används ute i 
församlingarna. De togs fram helt utan kostnad för församlingarna.

Vad vi erfarit är det endast ett fåtal församlingar som använt sina vård- och 
underhållsplaner systematiskt. Många verkar ha glömt eller tappat bort dem, 
kanske i samband med församlingssammanslagningar och att man bytt 
personal. Vi får sedan flera år tillbaka frågor från församlingar om de kan få 
planen från Länsstyrelsen, då de fått veta att den kanske finns.   

I Norrbotten valde Länsstyrelsen att göra karaktäriseringarna i egen regi 
tillsammans med Länsmuseet, som en del i linjearbetet, då vi samtidigt 
tillsynade kyrkorna. Ett arbete som gav god kompetensutveckling bland 
handläggarna. De färdiga dokumenten har precis som vård- och underhålls-
planerna varit värdefulla i vår handläggning. Efter år 2000 har många 
församlingssammanslagningar skett i vår del av landet. Det har enligt vår 
bedömning också i många fall inneburit att kyrkan fått en mer professionell 
förvaltarkår, vilket oftast underlättar kontakter och samverkan.
Vägledning Antikvarisk medverkan 2012. De nya bestämmelserna om 
antikvarisk medverkan har marginaliserat länsmuseet i vår del av landet då 
de saknat beredskap, och kompetens för den nya ordningen.  

KRFS 2012 (verkställighetsföreskrifterna), Vägledning för tillämpning av 
KML 2012.
Rev vägledning för tillämpning av KML 2014. Sammantaget har dessa 
dokument fått till följd att Länsstyrelsens arbete med det kyrkliga 
kulturarvet, gentemot församlingarna, ändrats på ett genomgripande sätt.  
Med dem blev det tydligt att det avgörande för om en åtgärd kräver tillstånd 
eller ej, är hur den påverkar på det kulturhistoriska värdet. 

Det har inte gjort vårt arbete så mycket mindre i omfattning, i princip måste 
samma arbete göras fram till ställningstagande om tillstånd krävs eller ej. 
Men ”beslutsskrivningen” blir enklare och kravet på antikvarisk medverkan 
från myndighetsnivå utgår.

2013 flyttades beslutsrätt i ärenden om att skydda fler kyrkliga 
kulturminnen till länsstyrelsenivå. Vi har inte fattat några beslut inom denna 
delegation ännu.

Revidering av KML 2017 införs bl. a vite -Vi har ännu inte tillämpat 
möjligheten att förelägga mot vite.
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Tillgång till kompetens
Här ser både Svenska Kyrkan och Länsstyrelserna en stor utmaning för 
framtiden. Det gäller såväl hantverkskompetens, som kompetens inom 
projektering och antikvarisk medverkan. Flera av de mest anlitade kommer 
gå i pension inom några få år. Stiftet har tagit initiativ till en diskussion om 
vad som kan göras.

Vi saknar både de kompetensutvecklande insatser och den antikvariska 
specialkompetensen som RAÄ:s experter tidigare stod för. Vissa tekniska 
ärenden som gäller konservering, textilfrågor m.m. kräver stora insatser att 
sätta sig in i material och teknik och ev. konsekvenser av olika metoder. 
Orglar är ett annat område där det krävs en kompetens utöver vad de flesta 
antikvarier besitter. 

Tillsyn enl. 4 kap KML
De flesta kyrkorna i Norrbottens län tillsynades i samband med 
karaktäriseringarna 2003–06. Länsmuseet deltog i detta arbete. 
Länsstyrelsen deltog också i det nationella tillsynsprojektet 2013, och 
fortsatte några år därefter med inventarietillsyn. Dessutom har vi de senaste 
10 åren gjort en form av kartläggande tillsyn av begravningsplatser som vi 
generellt har mycket dålig kunskap kring. Ambitionen är att fortlöpande 
utöva tillsyn men t f a resursbrist hinner vi inte alltid leva upp till 
ambitionerna. Förra året 2017 fanns inte utrymme för någon egeninitierad 
tillsyn.

Tillgänglighet och övertalighet  
De många församlingssammanslagningarna har fått till följd att färre kyrkor 
hålls öppna.  Men det är inte bara i landsbygdsförsamlingar med många 
kyrkor som öppethållandet minskat. Ett exempel är Nederluleå kyrka i 
världsarvet Gammelstad, trots att kyrkan är centrum i det välbesökta 
världsarvet som under 10 av årets tolv månader endast hålls öppen 4 
timmer/dag, tre dagar i veckan. Det är allvarligt att kyrkornas öppethållande 
(tillgänglighet) minskat i så hög grad sedan år 2000, då ett bibehållet 
öppethållande är en av de förutsättningar som angavs för kyrkoantikvarisk 
ersättning, enligt den ursprungliga överenskommelsen. 

Länsstyrelsen har hittills bara handlagt ett ärende om ändring av skyddade 
kyrko-byggnader som sålts. Just detta ärende var okomplicerat, då kyrkan 
ifråga var av enkel bönhustyp, utan höga värden. Men i en framtid ser vi att 
det måste utredas hur skyddet för ”avlysta” skyddade kyrkobyggnader ska 
hanteras. Vi ser det som ytterst angeläget att den utredning som föreslogs 
vid 2016 års översyn av regelverket, om kyrklig övertalighet och formerna 
för skydd av kyrkliga kulturminnen som inte längre ägs av Svenska kyrkan, 
kommer till stånd så snart som möjligt. Vi vill betona att det bör vara en 
statlig utredning med direktiv som beslutas av regeringen.



Datum
2018-04-27

Diarienummer
433-4991-18

6 (9)

B KAE erfarenhet av arbetet med den kyrkoantikvariska 
ersättningen
Länsstyrelsens roll
Delaktighet.  
Vi är med om att prioritera ansökningarna innan de skickas in till 
Kyrkostyrelsen och vi får ta del av det förslag till fördelning av medel som 
går upp till stiftsstyrelsen för beslut. Men vi får inga kopior av besluten och 
vi får sällan veta utfallet av de årliga bidragsförslagen, vilka projekt som 
inte genomförs, vad som händer med återförda medel etc. Vi ser därför ett 
behov av att få tillgång till uppföljningssystemet.

Möjlighet att påverka 
Vi har möjlighet att påverka – men inom allt snävare ramar, då Svenska 
kyrkan alltmer styrt ersättningsnivåerna för olika insatser, ibland inom 
betydligt högre stödnivåer än vi skulle vilja tillstyrka. I synnerhet som det är 
totalkostnaderna som är utgångpunkt för tilldelningen och inte de 
kulturhistoriskt motiverade kostnaderna. Det finns ett starkt uttryckt och 
undertryckt krav på koncensus i samarbetet med Svenska kyrkan. Kravet 
kan upplevas som både onödigt och orimligt, då vi trots allt har olika roller. 

I ”Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning ” (version 1.2) slår 
Svenska kyrkan fast vilka ersättningsnivåer som ska gälla för olika insatser. 
Vår bedömning är att det måste tolkas som att länsstyrelsernas roll, som 
betonades när den kyrko-antikvariska ersättningen infördes, blir alltmer 
marginaliserad. Vi konstaterar att den fastslagna ersättningsnivån generellt 
är generös och i några fall finner vi anledning att ifrågasätta de åtgärder som 
föreslås vara ersättningsberättigade. 

Det förekommer inte sällan att tilldelade medel inte används utan 
omfördelas. Länsstyrelsen saknar helt insyn i denna process och menar att 
det borde ingå ett samråd även när det gäller omfördelning av omfördelade 
medel från tidigare ramar. 

Vi upplever också att alltfler åtgärder utan direkt bäring på kulturmiljö-
värdet (värmesystem, utbyte av eldragningar och tekniska system m.m.) 
bedöms som stödgrundande trots att varje förvaltare är skyldiga att hålla 
fullgod standard på tekniska system. Då både RAÄ och representanter för 
Länsstyrelserna har deltagit i arbetet med att ta fram handbok, villkor och de 
bedömningsgrunder Svenska Kyrkan tagit fram, har vi uppfattat att vi 
saknar stöd för att göra annan bedömning.

Vid en workshop på RAÄ 2016 ville myndigheten få en uppfattning om den 
allmänt spridda bilden av att ojämnheterna i bidragsfördelningen beror på att 
Länsstyrelserna har en oensad syn och hantering av dessa ansökningar, 
stämmer eller inte. Vid detta tillfälle framkom att flera län tillstyrker stöd till 
åtgärder de uppfattar som tveksamma, då budskapet är att bidraget till stiftet 
skärs ned om inte stiftet & Länsstyrelserna är eniga.
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Samsyn och motsättningar
Vi upplever att det finns ett starkt krav på koncensus i samarbetet med 
Svenska Kyrkan.  Kravet kan ibland uppfattas som orimligt, då vi trots allt 
har olika roller.  Vi upplever att stiftet har en rättvisesyn på fördelningen. 
Att det inte i första hand är det kulturhistoriska värdets betydelse som styr, 
utan att alla ska få någon del.

Från stiftets sida är man också ovillig ställa krav på antikvarisk medverkan 
när man lämnar bidrag KAE till församlingarna. Det är ett krav man vill 
hänskjuta till Länsstyrelserna. I den frågan har Länsstyrelserna och stiftet 
olika syn.  Vår tolkning är att om arbetet inte kräver tillstånd, kan vi inte 
ställa krav på antikvarisk medverkan medan stiftet menar att vi inte axlar vår 
myndighetsroll genom att inte ställa detta krav.

De egna stiftsprojekten är inte alltid de Länsstyrelserna finner mest 
angelägna, alternativt har de ibland inte fått den form och det innehåll vi 
skulle vilja se. 

Vid några tillfällen har stiftsprojektsansökningarna presenterats i akut sent 
skede (någon enstaka dag innan de ska skickas in till Kyrkokansliet). Vi har 
tillstyrkt med förbehåll om ändringar i projektplanen, ändringar som sedan 
inte gjorts.  

Vi tycker att stiftsprojekten bör formuleras utifrån mer överordnade 
frågeställningar och utformas så att de kan få ett direkt genomslag vid 
förvaltningen av de kyrkliga kulturmiljöerna. Avstämning mot 
kunskapsuppbyggnad på nationellt plan måste ingå. Vi skulle vilja se 
tydligare riktlinjer för stiftsprojekten.
 
Det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling
Processen.
Trots påpekande under många år får vi fortfarande KAE-ärenden på remiss 
där tillståndsprövningen inte ens påbörjats och planerna är helt okända för 
oss.

Enligt 4 kap. 16 § KML ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig över 
fördelningen i länet. Detta kan ske när kyrkostyrelsen beslutat om hur stora 
ramar stiftsstyrelsen har att fördela. I praktiken går det inte till så. 
Länsstyrelserna är med i prioriteringen redan innan ansökan går in till 
Kyrkostyrelsen.

Det kan ha sina fördelar att komma in i processen i tidigt skede, samtidigt 
blir vår myndighetsroll mer otydlig, då vi blir delaktiga i beslut där 
förutsättningarna helt bestämts av Svenska kyrkan.

Vad har fungerat bra respektive mindre bra. 
Det är bra att insatser som annars knappast skulle ha gjorts har kunnat 
utföras med stöd från KAE, bl. a åtgärder på gravvårdar som träkors och 
gjutjärnsstaket. Liksom olika inventeringar. Det finns små församlingar som 
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trots många kyrkor under flera år arbetat med att se över sina kyrkliga 
textilier, något vi ser positivt på och gärna skulle se fler församlingar göra.  

Luleå stift har återkommande fått påpekande från svenska kyrkan centralt, 
om att beslutade bidragsnivåer är för låga, ändå skärs ansökningarna ned 
med ca 20%. Luleå stift har också haft en ovanligt stor andel ofördelade 
medel. Oklart varför. 

Emellanåt är det oklart vad som gjorts och hur, eller när en församling fått 
KAE. Det är vid de tillfällen åtgärderna inte krävt tillstånd enligt 
kulturmiljölagen (KML) och därför inte heller följs av antikvarisk expertis. 
När en antikvarie till slut tillkallas för att intyga arbetet är det redan utfört 
utan dokumentation. Det kan handla om stora, kostsamma åtgärder som får 
genomföras utan att det krävs tillstånd enligt KML. Det borde därför vara ett 
obligatoriskt krav i stiftsbesluten att arbetet ska följas av en antikvarie, för 
att säkerställa den kulturhistoriska kvaliteten.

Följder av införandet
Vård- och underhållsplanerna som tagits fram är en tillgång. Men vi tror att 
om församlingarna fått betala om än en symbolisk summa skulle de känt 
större ansvar och använt dem mer än vad som nu är fallet.

Ett litet antal församlingar använder sin vård- och underhållsplan som 
verktyg för att gå igenom textilier, inventarier m.m. ett arbete som annars 
sällan görs. Andra församlingar gör inget om de inte får önskad 
ersättningsnivå. Men vi har svårt veta vad som görs och inte. Vi vet vilka 
som får beslut om bidrag, men inte i vilken grad de utför arbetet och tar 
bidraget i anspråk. 

Alltfler åtgärder bedöms som stödgrundande med ganska höga 
rekommenderade ersättningsnivåer, i synnerhet med tanke på att det är hela 
kostnaden som bedöms, inte någon kulturhistorisk överkostnad.

Man kan inte bortse från risken att ett så pass stort stöd riskerar bli 
kostnadsdrivande. 

Vi ser ett behov av att få veta utfallet av de årliga bidragsförslagen, vilka 
projekt som inte genomförs, vad som händer med återförda medel etc.

Ersättningens nytta
Adekvat fördelning efter vårdbehov
Med rådande bedömningssystem är det inte säkert att det är vårdbehov som 
styr fördelningen – bortom det mest grundläggande som ett tätt tak - då det 
mesta är stödgrundande med höga ersättningsnivåer. De senaste åren har vi 
sett fler ansökningar om att byta elektriska klockmotorer än att se över 
inventarier och textilier. 
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Nytta för vård och underhåll
Ersättningen är till stor nytta genom att den möjliggör att viktiga föremål, 
byggnadsdetaljer, kostsamma material etc. som är viktiga delar av kyrkornas 
kulturvärden kan behållas eller förnyas. 

Förmåga för långsiktigt bevarande
Avgörande för detta är troligen att stödet inte förflackas till att gälla ”allt ” 
och mer övergår till en form av verksamhetsstöd.  Svenska Kyrkans axiom 
”Det kyrkliga bruket är en väsentlig del av kulturvärdet i det kyrkliga 
kulturarvet ” (KAE handbok 1.2), kan förebåda en utveckling i denna 
riktning. Då resurserna alltid är begränsade, skulle det urholka stödets 
anknytning till långsiktigt bevarande för det fysiska kulturarvet inom 
Svenska Kyrkan.

Med den nya modellen för fördelning av anslaget bedömer vi att det 
kommer krävas stora insatser på stiftsnivå om medlen ska användas på bästa 
sätt.

De som deltagit i beslutet 
Beslutet har fattats av Enhetschef Willy Sundling med antikvarie Jeanette 
Aro som föredragande, i handläggningen har även länsantikvarie Kerstin 
Lundin-Segerlund deltagit.

Willy Sundling
Enhetschef 

Jeanette Aro
antikvarie
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