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0.1. Riksantikvarieämbetets slutsatser och förslag 
 
Under perioden 2002 till 2009 kommer 1,9 miljarder av kyrkoantikvarisk ersättning att 
ha betalats ut av staten till Svenska kyrkan. Ersättningen är del av ett ömsesidigt 
åtagande i avsikt att skapa förutsättningar för ett bevarande av de kyrkliga 
kulturminnena. Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet ska se till att 
kulturminneslagens bestämmelser upprätthålls. Den kyrkoantikvariska ersättningen 
utgör dels en ersättning till Svenska kyrkan för inskränkningarna i förfoganderätten, 
dels ska den ge viss täckning för merkostnader av den vård och det underhåll som 
följer av kulturminneslagen. Svenska kyrkan på olika nivåer ska i ett rationellt och 
effektivt förvaltarskap beakta de kulturhistoriska värdena.  
 
Riksantikvarieämbetet identifierar två eftersträvade effekter ur statens synvinkel. 
Genom tillkomsten av den kyrkoantikvariska ersättningen avsåg staten skapa 
förutsättningar för Svenska kyrkan att vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena 
utifrån de krav som följer av kulturminneslagens bestämmelser. Staten har alltså med 
den kyrkoantikvariska ersättningen eftersträvat ett bevarat kulturarv. Genom att låta 
Svenska kyrkans organ på nationell och regional nivå fördela pengarna avsåg staten att 
skapa förutsättningar inom kyrkans egen organisation för en effektiv och långsiktig 
förvaltning och ett tydligare ansvarstagande även för de kulturhistoriska värdena. 
Staten har med den kyrkoantikvariska ersättningen eftersträvat ett breddat 
ansvarstagande, där en helhetssyn på förvaltningen innefattar även de kulturhistoriska 
värdena. Den senare aspekten skulle tillgodoses också genom ett utvecklat 
samrådsförfarande med kulturmiljövårdens representanter. 
 
Riksantikvarieämbetet pekar i sin analys på iakttagelser som ligger i linje med de 
eftersträvade effekterna, men också på sådant som avviker eller som på lång sikt kan 
påverka utvecklingen i negativ riktning. De viktigaste slutsatserna kan sammanfattas 
på följande sätt.  
 
Enligt Riksantikvarieämbetet har den kyrkoantikariska ersättningen avgörande 
betydelse för att nödvändig vård och underhåll ska komma till stånd. Av de 610 
miljoner kronor som hittills redovisats till konkreta vårdinsatser har kyrkoantikvarisk 
ersättning stått för 43 % av kostnaden. Motsvarande andel för de 115 miljoner som 
gått till skadeförebyggande åtgärder är 53 %. En betydande satsning har genom 
särskilda beslutsramar gjorts på översiktliga kunskapsunderlag (s.k. 
karaktäriseringsprojekt) och vård- och underhållsplaner. Denna typ av underlag har 
inte tidigare funnits och bör fungera som väsentliga redskap för långsiktig planering av 
vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.  
 
Riksantikvarieämbetet kan konstatera att hanteringen av den kyrkoantikvariska 
ersättningen satt förvaltningsfrågorna i fokus på samtliga nivåer inom Svenska 
kyrkan. Nya former för samverkan har utvecklats. Det samråd som ersättningsformen 
förutsätter har enligt Riksantikvarieämbetet bidragit till en ökad samsyn och förståelse 
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för parternas utgångspunkter. Att hitta rätt i avvägningarna mellan bruk och 
bevarande ligger i både Svenska kyrkans och kulturmiljövårdens intresse. 
Riksantikvarieämbetet kan dag inte se något bättre alternativ för ett långsiktigt 
bevarande än en process där både bruk- och bevarandeperspektivet kommer till tals 
och kan påverka utvecklingen. En jämförelse mellan Riksantikvarieämbetets yttranden 
och Svenska kyrkans redovisningar till regeringen, respektive mellan stiftens och 
länsstyrelsernas prioriteringar och ersättningsnivåer vid bedömning av samma projekt 
visar ett stort mått av konsensus.  
 
Riksantikvarieämbetet vill särskilt lyfta fram följande konkreta åtgärder för att inom 
befintligt system uppnå bättre effekt/större måluppfyllelse:   
 
Verktyg och metoder för att långsiktigt följa den kyrkoantikvariska ersättningens 
effekter bör utvecklas.  
 
I nuläget är det av flera skäl svårt att utvärdera effekterna av den kyrkoantikvariska 
ersättningen. Vid en sådan utvärdering är det viktigt att mäta effekterna utifrån ett 
utgångsläge, innan åtgärderna tagit sin början. Under den tid som nu kan följas upp har 
stiften valt att prioritera olika typer av kunskapsunderlag och insatser. För en 
detaljerad uppföljning och utvärdering av fördelningen till olika objekts- och 
åtgärdskategorier är perioden allt för kort och utfallet skulle bli svårtolkat. 
Riksantikvarieämbetet har pekat på utvecklingsbehov såväl då det gäller Svenska 
kyrkans uppföljningssystem, PHS, som det av Riksantikvarieämbetet förvaltade 
Bebyggelseregistret.  
 
En fördjupad utvärdering och diskussion bör komma till stånd om vilka typer av 
åtgärder som ska vara ersättningsberättigade och vilka principer som ska styra hur 
mycket av kostnaderna som ska räknas som ”antikvariska merkostnader”. Målet bör 
vara en uppdatering av Svenska kyrkans Villkor och allmänna råd för fördelningen av 
kyrkoantikvarisk ersättning.  
 
Enligt Riksantikvarieämbetet finns en stor erfarenhet från länsstyrelsernas sida att 
bedöma kostnader för vård- och underhållsåtgärder i byggnader skyddade enligt 
kulturminneslagen. Att uppskatta den ”antikvariska merkostnaden” då det gäller 
ordinära förvaltningsåtaganden, t.ex. utbyte av värme- och elinstallationer och olika 
säkerhetsåtgärder, är mer komplicerat. Erfarenheterna visar att det ofta är sådana 
projekt som stiften och länsstyrelserna bedömer olika. 
 
Nationella projekt, med nära koppling till kulturminneslagens förvaltningskrav och 
den kyrkoantikvariska ersättningens fördelning och effekter, bör utvecklas i samråd 
mellan Svenska kyrkan och kulturmiljövårdens företrädare.  
 
Några tänkbara exempel på sådana projekt nämns. Det kan t.ex. handla om 
metodutveckling för planering av differentierad användning, utifrån lokala/regionala 
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behov och kyrkornas kulturhistoriska värden. Ett annat utvecklingsområde kan röra 
metoder för dokumentation av inventarier utifrån kulturminneslagens krav. Det finns 
behov av djupare utvärderingar av hur den kyrkoantikvariska ersättningen fördelats 
och använts, för att kunna precisera tydligare råd och villkorsskrivningar. Om 
projekten ska finansieras av kyrkoantikvarisk ersättning är det enligt 
Riksantikvarieämbetet viktigt med ett tydligt samrådsförfarande, där bägge parter ges 
möjlighet att påverka projektens uppläggning och direktiv. 
 
Riksantikvarieämbetet pekar på några viktiga problemområden som särskilt bör 
observeras avseende påverkan på bruket och bevarandet av de kyrkliga 
kulturminnena:  
 
Svenska kyrkan bör noga följa förändringarna i församlingsstrukturen.   
 
Svenska kyrkan genomgår för närvarande och på eget initiativ en radikal förändring av 
församlingsstrukturen. Riksantikvarieämbetet förmodar att dessa förändringar på flera 
sätt kan komma att påverka förvaltningsfrågorna. Drivkrafterna bakom förändringarna 
är vanligen ekonomiska. Sammanslagningar av församlingar kan innebära möjligheter 
till effektivare och mer professionell fastighetsförvaltning, samt möjligheter till 
differentierat bruk med hänsyn till kulturhistoriska värden. Att finna former för att 
vidmakthålla det lokala engagemanget för den ”egna” kyrkan i en storförsamling som 
vårdar flera kyrkor, är sannolikt en viktig framtidsfråga. Sammanslagningarnas 
betydelse för kyrkornas bruk och tillgänglighet/öppethållande bör också följas.  
 
Den kyrkoantikvariska ersättningen förutsätter ett fungerande inomkyrkligt 
utjämningssystem.   
 
Svenska kyrkan och staten delar ett ansvar att göra det möjligt för 
församlingar/samfälligheter att bruka och förvalta de kyrkliga kulturminnena med 
hänsyn till kulturminneslagens krav. I betänkandet SOU 1997:43 framhölls vikten av 
ett fungerade utjämningssystem även efter relationsändringen med staten, för att skapa 
förutsättningar för att de kyrkliga kulturminnena skulle kunna brukas och bevaras i 
hela landet. Även denna fråga bör enligt Riksantikvarieämbetet betraktas i ljuset av att 
Svenska kyrkan enligt överenskommelsen har ett förvaltningsansvar för de 
lagskyddade kyrkliga kulturminnena i sin helhet. Den kyrkoantikvariska ersättningen 
får enligt prop. 1998/99:38 inte utvecklas till att bli en del av ett inomkyrkligt 
utjämningssystem.  
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1. INLEDNING 
 
 
1.1. Regeringsuppdraget 
 
Riksantikvarieämbetet har i beslut Ku2008/172/KT från den 31 januari 2008 fått i 
uppdrag av regeringen att analysera och redovisa effekterna av den kyrkoantikvariska 
ersättningen för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Av redovisningen 
ska bl.a. framgå hur ersättningen har använts och vilka resultat som har uppnåtts. 
Vidare ska behandlas frågan om de kyrkliga kulturminnenas tillgänglighet. Uppdraget 
ska genomföras i samverkan med bl.a. Svenska kyrkan, länsstyrelserna och de 
regionala museerna. 
 
 
1.2. Riksantikvarieämbetets tolkning och avgränsning av  
uppdraget 
 
Uppdraget som en del av Riksantikvarieämbetets överinseenderoll 
 
Kyrkoantikvarisk ersättning är statliga medel som genom riksdagens beslut ställs till 
Svenska kyrkans förfogande. Det är också Svenska kyrkan som ansvarar för att 
medlen används till avsett syfte. Svenska kyrkans ska enligt överenskommelse med 
staten svara för att hanteringen av medlen är möjliga att följa upp även för antikvariska 
frågeställningar.  
 
Riksantikvarieämbetet har som centralmyndighet bl.a. överinseende över tillämpning 
av lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (kulturminneslagen) samt ansvaret 
fördelningen av vissa ekonomiska styrmedel, främst det s.k. kulturmiljövårdsanslaget. 
Kyrkoantikvarisk ersättning är i likhet med kulturmiljövårdsanslaget statliga medel. 
De övergripande målen för medlen får också sägas vara likartade, som de formuleras i 
propositionen inför den kyrkoantikvariska ersättningens tillkomst (1998/99:38), 
respektive Riksantikvarieämbetets regleringsbrev och förordningen (1993:379) om 
bidrag till kulturmiljövård. Konstruktionen för fördelning och uppföljning är dock 
olika, såtillvida att Svenska kyrkan som förvaltare getts ansvar för fördelning och 
uppföljning av den kyrkoantikvariska ersättningen.  
 
Riksantikvarieämbetets enda klart uttalade funktion i hanteringen av den 
kyrkoantikvariska ersättningen är att årligen yttra sig över fördelningen i landet. Den 
analys av de kyrkoantikvariska frågorna som förutsätts ske inför den första 
kontrollstationen 2009 ställer uttalade krav endast på Svenska kyrkan. En allsidig 
belysning av de antikvariska frågorna medför dock på ett naturligt sätt även 
Riksantikvarieämbetets medverkan. Riksantikvarieämbetet är statens expertinstans då 
det gäller kulturmiljön och kulturarvet. Riksantikvarieämbetets överinseendeuppdrag 
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enligt kulturminneslagen omfattar bl.a. de kyrkliga kulturminnena, dvs. de 
kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier som 
skyddas i kulturminneslagens 4 kap. En viktig förutsättning för de skyddade objektens 
fortbestånd är naturligtvis att fördelningen av medel för vård och underhåll sker på ett 
sätt som gagnar kulturmiljön. Statens intresse av att det sker på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt är detsamma oavsett hur konstruktionen för fördelning ser ut.  
 
En effektutvärdering av den kyrkoantikvariska ersättningen 
 
Svenska kyrkan har utvecklat verktyg för ekonomisk uppföljning av den 
kyrkoantikvariska ersättningen. Uppföljning och utvärdering används ofta som 
synonymer. Uppföljning innebär i huvudsak att beskriva något som gjorts, t.ex. en 
åtgärd eller verksamhet genom en systematisk och kontinuerlig insamling av 
uppgifter. Uppföljningen ska göra det möjligt att beskriva hur verksamheten utvecklas. 
Till skillnad från uppföljningen ska utvärderingen också innehålla moment av 
granskning och analys av hur ett projekt eller en verksamhet lyckas nå upp till de mål 
som satts upp, dvs. den ska t.ex. kunna besvara frågor som handlar om insatsen haft de 
effekter som eftersträvats, vad som fungerat bra respektive mindre bra och vilka 
korrigeringar som fortsättningsvis bör vidtas. Den största skillnaden mellan 
uppföljning och utvärdering ligger således i det värderande momentet.  
 
De rapporter som Svenska kyrkan årligen lämnat till regeringen kan huvudsakligen 
betecknas som uppföljningar. Framförallt i de senaste rapporterna, rörande åren 2005-
2007, finns dock även värderande inslag, t.ex. redovisas en enkätundersökning till 
stiften rörande hur de regionala samrådsgrupperna fungerar och huruvida samråden 
nått till en större enighet mellan stiftet och kulturmiljövården då det gäller 
prioriteringar.   
 
Riksantikvarieämbetet uppfattar regeringsuppdraget som i första hand en utvärdering 
av den kyrkoantikvariska ersättningens effekter och i vilken mån de svarar mot de 
målsättningar som staten satt upp. Effektutvärderingar är en viktig del av statens mål- 
och resultatstyrning, avsedd att öka effektiviteten inom statsförvaltningen 
(Effektutvärdering. Att välja upplägg, Ekonomistyrningsverket 2006:8). 
Effektutvärderingar används t.ex. av statsmakten som underlag för propositioner och i 
budgetarbetet, men också i dialogen med och styrningen av myndigheterna. 
Myndigheterna kan i sin tur använda effektutvärderingar för sin egen styrning och för 
kunskapsuppbyggnad. Effektutvärderingar kan naturligtvis komma i fråga även då det 
gäller statliga medel som fördelas av annan part. 
 
Enligt regeringens uppdrag ska Riksantikvarieämbetet redovisa hur den 
kyrkoantikvariska ersättningen använts och vilka resultat som uppnåtts. 
Riksantikvarieämbetet kan konstatera att uppdraget i denna del är formulerat på ett 
likartat sätt som i överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan, vilken också 
ligger till grund för Svenska kyrkans årliga rapporter till regeringen (beträffande 
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överenskommelsen och de årliga rapporterna se mera nedan). Det är Svenska kyrkans 
ansvar att se till att verktyg för uppföljning av kyrkoantikvarisk ersättning finns samt 
att regelbundet rapportera de resultat som uppnåtts. För arbetet med denna rapport har 
Riksantikvarieämbetet följaktligen varit beroende av statistiska uttag och rapporter 
från Svenska kyrkan.  
 
Riksantikvarieämbetet har för sin analys utgått från målsättningarna med den 
kyrkoantikvariska ersättningen. I rapporten lyfter Riksantikvarieämbetet fram 
generella effekter i linje med målsättningarna, men också sådant som avviker. 
Önskemål har under arbetets gång framförts från länsstyrelser och länsmuseer att 
Riksantikvarieämbetet borde gå mera på djupet i sin analys.  
 
Den korta tiden för genomförandet har inte gjort det möjligt att i detalj analysera 
fördelningen till t.ex. gravvårdar eller konserveringsinsatser och hur de varierar i 
landet. Andra skäl talar också i nuläget emot en sådan metod. Under den tid som är 
möjlig att följa upp, 2002-2008, har stiften valt att prioritera olika typer av 
kunskapsunderlag och insatser. För en detaljerad uppföljning och utvärdering av 
fördelningen till olika objekts- och åtgärdskategorier är perioden allt för kort och 
utfallet skulle bli svårtolkat. På sikt bör verktyg och rutiner för sådana mer detaljerade 
frågeställningar utvecklas.  
 
Riksantikvarieämbetet lägger i sin analys fokus på effekterna för ”vården och 
bevarandet av det kyrkliga kulturarvet”, som det formulerats i uppdraget. 
Riksantikvarieämbetet har följaktligen inte utvärderat hanteringen av de ekonomiska 
medlen i sig, t.ex. formerna för upphandling och i vilken mån verifikationerna svarar 
mot de åtgärder för vilka medel tilldelats. Även sådana uppföljningar/utvärderingar 
bör på sikt komma till stånd, för att bedöma systemets funktionalitet och 
kostnadseffektivitet.  
 
Vad avses med ”tillgänglighet”? 
 
Enligt regeringsuppdraget ska frågan om de kyrkliga kulturminnenas tillgänglighet 
särskilt beaktas. Riksantikvarieämbetet tolkar uppdraget med utgångspunkt i det som 
formulerats om vikten av de kyrkliga kulturminnenas tillgänglighet, dels i prop. 
1998/99:38, dels i överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan. Vid 
relationsändringen framstod det ur statens synvinkel som angeläget att även 
fortsättningsvis säkra allmänhetens tillgång till det kyrkliga kulturarvet. Även om 
Svenska kyrkan som enskilt samfund äger och förvaltar dessa miljöer och byggnader 
ska allmänheten i oförändrad grad som före relationsändringen ha möjlighet att ta del 
av dem, t.ex. i samband med kulturevenemang och vid enskilda besök. Denna 
allmänna tolkning av begreppet ”tillgänglighet” är utgångspunkten för rapportens 
analys av kyrkornas öppethållande och bruk.  
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Riksantikvarieämbetet är naturligtvis medvetet om att begreppet ”tillgänglighet” kan 
rymma mer än så. De nationella målen för handikappolitiken har under det senaste 
decenniet satt fokus på tillgänglighet för funktionshindrade, t.ex. till kulturhistoriska 
miljöer. Sedan relationsändringen har också ny lagstiftning tagits i bruk som bl.a. 
ställer krav på Svenska kyrkan som förvaltare att bidra till denna process. Plan- och 
bygglagen (1987:10) fick 2001 ett tillägg som innebär att befintliga miljöer och 
lokaler, dit allmänheten har tillträde, ska undanröjas enkelt avhjälpta hinder mot 
lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
När Riksantikvarieämbetet inskränker uppdraget rörande tillgänglighet till 
öppethållande och användning av kyrkorummen till vilka allmänheten bjuds in, är det 
alltså inte fråga om att underskatta det viktiga arbete som bedrivs med tillgänglighet ur 
den senare synvinkeln. Även för Riksantikvarieämbetet har arbetet med tillgänglighet 
för funktionshindrade stor vikt för att göra alla delaktiga i upplevelsen och förståelsen 
av kulturarvet. Riksantikvarieämbetet har också ett särskilt sektorsansvar inom 
handikappområdet (prop. 1999/2000:79). I sitt arbete med att bevara och utveckla den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön och bebyggelsen ska Riksantikvarieämbetet verka 
för att dessa båda så långt möjligt tillgängliggörs för personer med funktionshinder 
(Kulturarv för alla – Omvärldsanalys handikappolitiken. Återrapportering av uppdrag 
enligt 2005 års regleringsbrev, Riksantikvarieämbetet, 2005-09-12).  
 
 
1.3. Rapportens disposition 
 
Rapporten består av tre delar. Den första delen beskriver förutsättningarna för 
uppdraget samt redogör för underlagsmaterial och former för samverkan. Den andra 
delen utgörs av Riksantikvarieämbetets analys, med utgångspunkt i effekterna av den 
kyrkoantikvariska ersättningen i förhållande till statens målsättningar. Som del av 
denna analys ges också en översiktlig redovisning av hur ersättningen använts. Frågan 
om de kyrkliga kulturminnenas tillgänglighet beaktas särskilt. I den tredje och 
avslutande delen beskrivs hur verktygen för uppföljning av kyrkoantikvarisk 
ersättning ser ut och fungerar, samt hur de kan användas och utvecklas för statistiska 
uttag och antikvariska bedömningar.  
 
 
1.4. Underlag 
 
För arbetet med rapporten bör följande underlag särskilt nämnas. De generella 
skyddsbestämmelserna i lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (kulturminneslagen) 
bildar förutsättningen för den kyrkoantikvariska ersättningen. Genom den 
kyrkoantikvariska ersättningen kompenseras Svenska kyrkan för de inskränkningar i 
förfoganderätten som kulturminneslagen innebär. Ersättningen är ämnad för den del av 
förvaltningskostnaderna som är en följd av bestämmelserna i kulturminneslagen.  
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Av betänkanden och propositioner inför relationsändringen framgår statens hållning 
till det kyrkliga kulturarvet och grundtankarna bakom den kyrkoantikvariska 
ersättningen. Särskilt viktiga är Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen 
och de kyrkliga arkiven (SOU 1997:43) och Staten och trossamfunden (prop. 
1998/1999:38).  
 
I samband med relationsändringen mellan stat och kyrka träffades en 
överenskommelse, undertecknad av kulturminister Marita Ulvskog och ärkebiskop K-
G Hammar i februari 2000: Överenskommelse mellan staten och Svenska kyrkan i 
frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan. Här fastställs några 
grundläggande ansvarsförhållanden parterna emellan.  
 
En särskild utredning rörande kyrkoantikvarisk ersättning i praktiken framtogs av en 
arbetsgrupp bestående av företrädare för Svenska kyrkan och kulturmiljövården och 
med Erik Nordin som särskild utredare. Utredningen Kyrkoantikvarisk ersättning – 
förslag till regelverk samt riktlinjer för fördelning och handläggning, låg färdig i 
remissupplaga 2000-11-16. Avsikten var att förslaget efter remissbehandling skulle 
antas av Svenska kyrkan som riktlinjer för parternas arbete med den kyrkoantikvariska 
ersättningen och i tillämpliga delar som villkor kopplade till Kyrkofondens beslut om 
fördelning av medel. Riksantikvarieämbetet yttrade sig 2001-01-30 och tillstyrkte 
förslaget i sin helhet. Dokumentet har sedan legat till grund för Villkor och allmänna 
råd, beslutade av Kyrkofondens styrelse 2001-03-15. De har därefter reviderats 
allteftersom nya erfarenheter vunnits, senast 2006-06-07.  
 
Den ekonomiska hanteringen och beslutsprocessen kring kyrkoantikvarisk ersättning 
sker från Svenska kyrkans sida genom ett projekthanteringssystem (PHS). 
Datasystemet används som ett administrativt verktyg mellan stiften och kyrkans 
nationella nivå. Genom uttag av data ur systemet är det möjligt att sammanställa 
underlag och rapporter för olika syften. PHS används rutinmässigt t.ex. i samband med 
beslut till ramfördelning samt till de redovisningar som årligen lämnas till regeringen. 
Även andra data av relevans för denna rapport samlas regelbundet av Svenska kyrkan. 
Däribland utgår varje år en fastighetsenkät kopplat till de ekonomiska enheternas 
årliga ekonomiska redogörelser. Bland de data som samlas ingår bl.a. uppgifter om 
kyrkornas bruk och tillgänglighet. Svenska kyrkan har under en rad av år samverkat 
med Riksantikvarieämbetet för att det ska vara möjligt att länka information till 
Bebyggelseregistret, som innehåller kulturhistoriskt information bl.a. om kyrkor.    
 
Svenska kyrkan ska enligt överenskommelsen med staten årligen lämna en rapport till 
regeringen i frågor som rör de kyrkliga kulturvärdena: Svenska kyrkans redovisning 
angående de kyrkliga kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska 
ersättningen. Denna ska bl.a. visa hur den kyrkoantikvariska ersättningen har använts 
och vilka resultat som har uppnåtts. Svenska kyrkans rapport för år 2007 har varit 
särskilt värdefull. Rapporten innehåller sammanställningar av den kyrkoantikvariska 
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ersättningens fördelning 2002-2008 samt utfallet av hittills slutredovisade projekt, 
statistik som i många fall varit relevant och kunnat användas för 
Riksantikvarieämbetets analys.  
 
Riksantikvarieämbetet yttrar sig årligen om ramfördelningen till stiften. I 
Riksantikvarieämbetets yttranden lyfts flera gånger åtgärder fram som bör vara högt 
prioriterade för tilldelning, i andra fall har Riksantikvarieämbetet pekat på särskilda 
sakområden som problematiska ur principiell eller antikvarisk synvinkel. 
 
Riksantikvarieämbetet har efter relationsändringen haft ytterligare ett 
regeringsuppdrag rörande det kyrkliga kulturarvet. Detta behandlade Insatser som 
sedan den 1 januari 2000 har gjorts för att uppnå en ökad och fördjupad samverkan 
mellan staten och Svenska kyrkan (2002). 
 
Slutligen bör också nämnas några mer specifika underlag inför den första 
kontrollstationen. Svenska kyrkan har i Det kyrkliga kulturarvet – det största 
sammanhållna kulturarvet, rapport ingiven till Kulturdepartementet 2007-05-14, 
lämnat ett första underlag inför de kommande överläggningarna. Riksrevisionen har 
genomfört granskningen Statens insatser för att bevara de kyrkliga kulturminnena, 
RiR 2008:2. Revisionen avser således de statliga insatserna. För att nuvarande system 
med kulturminneslag och kyrkoantikvarisk ersättning ska vara långsiktigt hållbara, 
anser Riksrevisionen, måste statens insatser förändras på flera punkter. 
Riksrevisionens rapport innehåller däremot inga rekommendationer till Svenska 
kyrkan. Riksantikvarieämbetet kommer i föreliggande rapport att på flera punkter 
förhålla sig till Riksrevisionens slutsatser. I Riksrevisionens rapport återges dessutom 
resultatet av enkäter och ett stort antal intervjuer, som varit viktiga för 
Riksantikvarieämbetets analys.   
 
 
1.5. Former för samverkan 
 
Uppdraget ska enligt regeringens skrivelse ske i samverkan med Svenska kyrkan, 
länsstyrelserna och länsmuseerna.  
 
Samverkan med Svenska kyrkans kansli i Uppsala har skett genom samråd då det 
gäller statistik och underlagsmaterial. Uppdraget har också presenterats vid Centrala 
samrådsgruppens sammanträde den 12 mars. Den avdelningsövergripande 
beredningsgruppen för kyrkfrågor vid Riksantikvarieämbetet kallade representanter för 
länsstyrelser och länsmuseer, utsedda av länsantikvarieföreningen och Sveriges 
landsantikvarier, till seminarier den 13 mars och 9 april, där det pågående arbetet 
diskuterades.  
 
För att på ett effektivt sätt samla synpunkter från samtliga samverkansparter 
anordnades en hearing den 7 maj. Inför hearingen skickades en preliminär rapport ut 
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till samtliga länsstyrelser, länsmuseer och till Svenska kyrkans kansli. Vid hearingen 
medverkade en eller flera representanter från 13 länsstyrelser, 3 länsmuseer samt 
Svenska kyrkans kansli. Synpunkter från hearingen har beaktats vid 
Riksantikvarieämbetets slutliga genomgång av rapporten. 
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2. ANALYS. DET ALLMÄNNAS BEVARANDEINTRESSE 
OCH DEN KYRKOANTIKVARISKA ERSÄTTNINGEN 
 
 
2.1. Relationsändringen och den kyrkoantikvariska 
ersättningens tillkomst 
 
Vad innebar relationsändringen mellan stat och kyrka? 
 
Den kyrkoantikvariska ersättningen är ett direkt resultat av relationsändringen mellan 
stat och kyrka den 1 januari 2000. Det var en förändring av genomgripande och 
historisk betydelse. Svenska kyrkan har allt sedan reformationen haft karaktären av 
statskyrka. En tilltagande sekularisering och ett mer pluralistiskt samhälle har under 
senare tid bidragit till en strävan från statens sida att stå neutral i förhållande till 
medborgarnas religiösa tro och utövning. Efter årtionden av utredningar och 
betänkanden lade regeringen 1995 fram ett principförslag till ändrade relationer mellan 
staten och Svenska kyrkan. Såväl kyrkomötet som riksdagen godkände förslaget. Efter 
ytterligare utredningsarbete ändrades lagstiftningen och den nya ordningen trädde i 
kraft.  
 
I och med denna förändring har alltså Svenska kyrkan upphört att vara statskyrka i den 
bemärkelse som den varit det sedan reformationen. Det har inneburit ett flertal 
förändringar, varav i detta sammanhang kan nämnas:  
 

• församlingarnas kommunstatus har försvunnit och därmed även deras 
beskattningsrätt. Svenska kyrkans ekonomi bärs efter relationsändringen av en 
kyrkoavgift (medlemsavgift)  

 
• flera sakfrågor som tidigare beslutats av statsapparaten är nu inomkyrkliga 

frågor. Däribland har t.ex. utnämningen av biskopar och domprostar flyttats 
från regeringen till avgörande i inomkyrklig ordning. Församlingsindelningen 
är också en inomkyrklig fråga 

 
• med stöd av bestämmelser i regeringsformen har stiftats dels en lag 

(1998:1593) om trossamfund, dels en lag (1998:1591) om Svenska kyrkan, 
som ersätter 1992 års kyrkolag. I motsats till övriga trossamfund ges Svenska 
kyrkan därmed också i fortsättningen en i viss utsträckning offentligrättslig 
ställning. Motiveringen till detta är dels historisk, dels att en övervägande del 
av befolkningen trots den ökade religiösa pluralismen fortfarande hör till 
Svenska kyrkan (74 % år 2007) 
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• i lagen om Svenska kyrkan anges att Svenska kyrkan ska vara ett evangelisk-
lutherskt trossamfund och en öppen folkkyrka som ska bedriva en rikstäckande 
verksamhet 

 
• Svenska kyrkans huvudmannaskap för den helt övervägande delen av 

begravningsväsendet består efter relationsändringen. Den som hör till Svenska 
kyrkan betalar sina kostnader via kyrkoavgiften, icke-tillhöriga betalar 
tillsammans med inkomstskatten en särskild begravningsavgift.  

 
Vem äger kyrkorna? 
 
Grundtanken vid relationsändringen var att den egendom som då disponerades av 
Svenska kyrkan även fortsättningsvis skulle ställas till kyrkans förfogande. Detta kan 
ju tyckas självklart, men den kyrkliga egendomens historia är komplicerad och att i 
varje enskilt fall fastställa de ursprungliga ägoförhållandena är i stort sett omöjligt. 
Ungefär hälften av de befintliga församlingskyrkorna har tillkommit i en tid då 
Svenska kyrkan som företeelse var okänd, dvs. under medeltiden. Dessutom har 
kyrkorna ofta en komplicerad tillkomsthistoria, där enskilda donationer spelat en 
väsentlig roll. Under medeltiden ansågs kyrkorna i sig vara särskilda stiftelseliknande 
rättssubjekt. Först under den första hälften av 1800-talet fick församlingarna rättslig 
ställning som egna juridiska personer och kunde bli ägare till fast och lös egendom. 
För landsbygdsförsamlingarna skedde detta genom en förordning 1817, för 
stadsförsamlingarna 1843.  
 
Betänkandet Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga 
arkiven (SOU 1997:43) lyfter fram dessa skillnader. De äldre kyrkorna betraktas i 
betänkandet som egna stiftelseliknande subjekt, medan kyrkorna som byggts efter 
1817 respektive 1843 betraktas som församlingsägda. Enligt betänkandet borde efter 
relationsändringen samma rättsförhållanden och samma regelverk gälla för äldre och 
yngre kyrkor. Av detta skäl föreslog betänkandet att även de äldre kyrkorna efter 
relationsändringen borde ägas av den församling i vilken kyrkan ligger. Förslaget låg 
också till grund för riksdagens beslut.  
 
Kyrkornas kulturhistoriska värden och kulturminneslagen 
 
Den sammansatta bakgrunden då det gäller ägandet illustrerar kyrkornas långa historia 
och nära förbindelse med det lokala samhället. Detta framstår också som ett av skälen 
till att vi har en stark kulturminneslagstiftning då det gäller det kyrkliga kulturarvet. 
Alla kyrkor sammantagna bildar ett heltäckande historiskt arkiv där varje enhet bidrar 
till att spegla liv och samhälle, tro, kyrklig sed genom tiderna i bygden, regionen och 
landet. Kyrkorna som byggnadsverk speglar också på ett unikt sätt byggnadsteknikens 
och den arkitektoniska gestaltningens förändring under nära tusen år. 
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Kulturminneslagens 4 kap. omfattar kyrkobyggnader, kyrktomter, begravningsplatser 
och kyrkliga inventarier. Kyrkobyggnader enligt kulturminneslagen är byggnader som 
före den 1 januari 2000 har invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 
2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska 
delar.  
 
Kulturminneslagen markerar alltså att de kyrkliga kulturminnena i sin helhet har 
sådana kulturhistoriska värden att det i likhet med de fasta fornlämningarna är relevant 
med generella skyddsbestämmelser. För de kyrkobyggnader som är äldre än 1940, 
gäller dessutom tillståndsplikt, dvs. alla väsentliga ändringar måste godkännas av 
länsstyrelsen. För ändringar av begravningsplatser gäller motsvarande åldersgräns. 
Församlingarna är dessutom enligt kulturminneslagen skyldiga att föra en förteckning 
över kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde. Ett antal specificerade åtgärder då 
det gäller de kyrkliga inventarierna är tillståndspliktiga.  
 
Det allmännas bevarandeintresse och den kyrkoantikvariska ersättningen 
 
I betänkandet Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga 
arkiven (SOU 1997:43) och i propositionen Staten och trossamfunden (prop. 
1998/99:38) lyfts det stora allmänna intresset av att det kyrkliga kulturarvet bevaras 
för framtiden. Bl.a. sägs att:  
 

• det kyrkliga kulturarvet är den största sammanhållna delen av vårt kulturarv 
 

• det kyrkliga kulturarvet är en omistlig och ofrånkomlig del av vår kulturella 
helhet och identitet; det är ett gemensamt arv från tidigare generationer, något 
som står för kontinuitet och tradition, samtidigt som det ständigt förändras 

 
• det kyrkliga kulturarvet har byggts upp under närmare ett årtusende och har 

formats i kontinuerlig växelverkan med andra delar av samhället 
 

• genom kyrkans historiska ställning har det kommit att både avspegla och 
utgöra en väsentlig del av Sveriges historia 

 
• det är ett kulturarv som är tillgängligt för alla, oberoende av exempelvis 

kyrkotillhörighet, ålder, kön och medborgarskap 
 
Sedan den 1 januari 2000 är det alltså Svenska kyrkan genom sina församlingar som 
entydigt äger och förvaltar det kyrkliga kulturarvet. För att säkerställa det stora 
allmänna intresset av att det kyrkliga kulturarvet bevaras för framtiden har vi bl.a. en 
stark skyddslagstiftning. Från församlingens synvinkel kan förvaltningen av 
kyrkobyggnaderna och kyrkomiljöerna inskränkas och fördyras av kulturminneslagens 
bestämmelser. Mot denna bakgrund, framhålls i betänkande och proposition, är det 
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inte rimligt att endast Svenska kyrkans medlemmar ska svara för kostnaderna då det 
gäller vården av de kyrkliga kulturvärdena.  
 
Överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan 
 
I samband med relationsändringen träffades en Överenskommelse mellan staten och 
Svenska kyrkan i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan. 
Denna löper tills vidare och rör bl.a. Svenska kyrkans förvaltningsansvar samt 
tillgängligheten till det kyrkliga kulturarvet. Här sägs bl.a. att Svenska kyrkan ska 
svara för att de kyrkliga kulturminnena i framtiden är tillgängliga för var och en i 
minst samma utsträckning som när överenskommelsen undertecknades, dvs. i februari 
2000.  
 
Under överenskommelsens löptid ska kontrollstationer läggas in. Den första 
kontrollstationen ska infalla under år 2009. Efter det ska kontrollstationerna infalla 
vart femte år. Vid kontrollstationerna ska det göras en analys av frågor som rör de 
kyrkliga kulturvärdena och en uppföljning och utvärdering av de resultat som har 
uppnåtts. Om omfattningen av Svenska kyrkans ansvar för de kyrkliga kulturvärdena 
på något väsentligt sätt har minskat ska den kyrkoantikvariska ersättningen reduceras. 
Inför varje kontrollstation ska Svenska kyrkan ta fram ett underlag som ska ligga till 
grund för en allsidig belysning av de kyrkoantikvariska frågorna. Underlaget ska enligt 
överenskommelsen lämnas till regeringen senast den 30 juni året före det att en 
kontrollstation infaller. Svenska kyrkan inkom med detta underlag redan i maj 2007 
(se 1.4).  
 
Målsättningarna med den kyrkoantikvariska ersättningen 
 
Den principiella bakgrunden till den kyrkoantikvariska ersättningen framgår av 
ovanstående. En övergripande målsättning för ersättningen var att de ekonomiska 
ramarna för vården av de kyrkliga kulturvärdena inte skulle försämras till följd av 
relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan. Genom tillkomsten av den 
kyrkoantikvariska ersättningen ansåg således regeringen att förutsättningar fanns för 
Svenska kyrkan att vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena och därmed leva 
upp till de krav som följer av kulturminneslagens bestämmelser.  
 
I propositionen (1998/99:38) avgränsas användningen av den kyrkoantikvariska 
ersättningen i några viktiga avseenden:  
 

• den statliga ersättningen till Svenska kyrkan ska endast avse sådan egendom 
som för närvarande definieras som kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. 
kulturminneslagen 

 
• den kyrkoantikvariska ersättningen är avsedd bara för den del av kostnaderna 

för förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena som är en följd av 
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kultminneslagens bestämmelser; det är m.a.o. fråga om sådana extrakostnader, 
s.k. antikvariska merkostnader eller kulturhistoriska överkostnader, som 
uppkommer på grund av kulturhistoriska hänsynstaganden 

 
• vidare anges att ersättningen:   

 
- inte är avsedd för övriga kostnader för de kyrkliga kulturminnena och 

inte heller för förvaltning av annan kyrklig egendom, för att bedriva 
verksamhet eller för administration 

 
- inte får användas för åtgärder som står i konflikt med 

kulturminneslagens bestämmelser 
 

- inte får bli en komponent i ett inomkyrkligt ekonomiskt 
utjämningssystem. 

 
 

2.2. Roller i fördelningen 
 
Svenska kyrkan 
 
Svenska kyrkan svarar för att fördela den kyrkoantikvariska ersättningen till konkreta 
åtgärder. Att denna form valdes var inte självklart. Ett alternativ som också 
diskuterades var att ersättningen istället skulle hanteras på ett liknande sätt som 
kulturmiljövårdsanslaget, dvs. att Riksantikvarieämbetet skulle svara för en 
ramfördelning och varje länsstyrelse för fördelningen inom respektive län. Flera 
fördelar med ett sådant system lyfts fram av regeringen (prop. 1998/99:38). Behovet 
av kulturhistorisk kompetens för adekvat fördelning skulle då på ett naturligt sätt 
tillgodoses. Eftersom länsstyrelserna också tillståndsprövar åtgärder enligt 
kulturminneslagen skulle en tydlig koppling finnas mellan lagtillämpningen och 
hanteringen av den kyrkoantikvariska ersättningen.  
 
Dock, menade regeringen, måste det beaktas att det är Svenska kyrkan som ansvarar 
för att de kyrkliga kulturminnena vårdas och underhålls enligt bestämmelserna i 
kulturminneslagen, dvs. så att deras kulturhistoriska värde bevaras. Detta ansvar bör 
vara en utgångspunkt för hur Svenska kyrkan förvaltar egendomen. Särskilda hänsyn 
måste tas och det är nödvändigt med en långsiktig planering, t.ex. genom vård- och 
underhållsplaner. Om den kyrkoantikvariska ersättningen fördelas genom Svenska 
kyrkan underlättas den planering och prioritering som krävs för att vård och underhåll 
ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt och rationellt sätt. Slutligen uttalade den helt 
övervägande delen av remissinstanserna ett stöd för en fördelning av medlen via 
kyrkliga organ, däribland även Riksantikvarieämbetet. En förutsättning för att Svenska 
kyrkans ska stå för huvudansvaret är givetvis, fortsätter regeringen, att fördelningen 

  

 



     

  
 
 
 RAPPORT Sida 18 (60)  
 
 

 2008-05-27 312-519-2008 
 
  
 
sker i enlighet med de villkor som gäller för ersättningen. I annat fall kan det bli 
aktuellt att på nytt överväga frågan.  
 
De organ inom Svenska kyrkan som fram till 2006 fattade beslut om fördelning och 
utbetalning av kyrkoantikvarisk ersättning var Kyrkofondens styrelse, med ansvar för 
Svenska kyrkans tillgångar på nationell nivå, samt Stiftsstyrelserna, med motsvarande 
funktion på regional nivå. En administrativ förändring skedde hösten 2006. Besluten 
på nationell nivå har därefter fattats av Kyrkostyrelsen, som är Svenska kyrkans 
styrelse. 
 
De statliga myndigheterna 
 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelser företräder allmänhetens intresse av att det 
kyrkliga kulturarvet brukas med hänsyn till de kulturhistoriska värdena och att det 
bevaras för framtiden. 4 kap. kulturminneslagen är i grunden ett uttryck för detta och 
även den därtill anknutna kyrkoantikvariska ersättningen. I samband med 
relationsändringen gjordes ett tillägg till kulturminneslagen. I 4 kap. 16 § sägs sedan 
dess att:  
 

Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt 
motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga 
kulturminnena. Svenska kyrkan beslutar om fördelning av ersättningen 
mellan stiften. Stiftet beslutar om fördelning inom sitt område. 
Riksantikvarieämbetet skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i 
landet. Länsstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i 
länet. 

 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna ska alltså som en del av 
myndighetsutövningen på nationell och regional nivå ges möjlighet att påverka 
fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, så att den får den effekt som 
regering och riksdag eftersträvat.   
 
 
2.3. Grunderna för fördelning 
 
De grundläggande principerna för den kyrkoantikvariska ersättningens användning 
framgår av ovanstående. Fördelningsgrunderna i övrigt berörs i mycket översiktliga 
ordalag i förarbetena. I regeringens prop. 1998/99:38 sägs att frågan om en åtgärd bör 
berättiga till ersättning samt i så fall hur stor del av kostnaden som kan anses vara en 
följd av kulturhistoriska hänsynstaganden måste avgöras med hänsyn till 
omständigheterna i varje enskilt fall. Vidare sägs att den närmare bedömningen måste 
göras av det fördelande organet, men att de synpunkter som lämnas av de antikvariska 
myndigheterna inför beslutet måste tillmätas stor betydelse.  
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Kyrkofondens styrelse har utfärdat Villkor och allmänna råd till fördelningen, 
reviderade senast 2006-06-07. Då det gäller de övergripande målsättningarna med den 
kyrkoantikvariska ersättningen återupprepar dokumentet de målsättningar som redan 
refererats. Dokumentet innehåller också en rad detaljerade villkor och råd beträffande 
vilka objekt som kan komma ifråga för ersättning samt förfarandet vid ansökningar 
och beslut. Två större frågor har ägnats egna kapitel, nämligen ersättningens storlek 
och ersättningsgrundande åtgärder. Som grundläggande princip anges:  

 
Vägledande för fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning skall vara att 
den skall göra största möjliga bevarandeeffekt. Vad som är 
kulturhistoriskt motiverade åtgärder och vilken procentandel av 
kostnaderna för dessa som skall ersättas skall ses ur ett 
helhetsperspektiv där förvaltarens hela åtagande för vård av skyddad 
egendom och målet för förvaltningen på lång sikt vägs in. Detta kräver 
aktiva planeringsinsatser på alla nivåer i systemet. 

 
Beträffande ersättningens storlek:  
 

Ett mål är att församlingen känner ansvar för helheten i sin förvaltning, 
och att ingen del av egendomen blir ”någon annans ansvarsområde”. 
För att uppnå detta mål är det rimligt att det finns ett moment av eget 
ekonomiskt ansvar. Ersättningsbeloppet måste emellertid sättas så högt 
att åtgärden blir genomförd. ”Största möjliga kulturmiljönytta” kräver å 
andra sidan att det inte sätts högre än som är nödvändigt för att 
arbetena skall genomföras. Stiften får i sin hantering i samråd med 
länsstyrelserna finna denna mest effektiva ersättningstilldelning, och 
erfarenheterna och systemets uppföljning får efterhand skapa en rimlig 
enhetlighet för riket.  
 
Ersättningens storlek beror alltså helt av den kulturhistoriska nyttan med 
arbetena, högre ersättning för sådant som måste åtgärdas med hög 
kulturhistorisk prioritet och då kraven på bevarande är högt, lägre 
ersättning för ”nyttiga” åtgärder som ändå har kulturmiljönytta. Vid 
hög kulturmiljönytta kan det bli fråga om 90, i undantagsfall 100% 
ersättning, för mer normala vårdinsatser upp till 50 % av kostnaderna 
för antikvariskt motiverade arbeten. För skadeinventering och vård- och 
underhållsplanering utgår ersättning från 30 till 70 % beroende av grad 
av kulturmiljönytta i planeringen. Även här kan det i undantagsfall bli 
högre ersättning. Ersättningsnivån bestäms av stiftsstyrelsen när 
ansökan beviljas och kan också påverkas av medelsbrist. 
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2.4. Eftersträvade effekter ur statens synvinkel 
 
De av staten eftersträvade effekterna med den kyrkoantikvariska ersättningen är alltså 
allmänt formulerade. Utifrån det underlagsmaterial som refererats finns det emellertid 
möjlighet att lyfta fram två grundläggande effekter som eftersträvas ur statens 
synvinkel. Bägge förhåller sig till de mål som enligt Riksantikvarieämbetets 
regleringsbrev gäller generellt för kulturmiljöområdet.  
 
Avsikten med att inrätta ersättningsformen var primärt att undvika att 
förutsättningarna för vården av de kyrkliga kulturminnena skulle försämras genom 
relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan. Genom tillkomsten av den 
kyrkoantikvariska ersättningen avsåg regeringen att skapa förutsättningar för Svenska 
kyrkan att vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena och därmed leva upp till de 
krav som följer av kulturminneslagens bestämmelser. Staten har med den 
kyrkoantikvariska ersättningen avsett skapa förutsättningar för ett bevarat kulturarv.  
 
Valet att låta Svenska kyrkans organ på nationell och regional nivå fördela pengarna 
avspeglar en verksamhetslogik. Genom denna konstruktion avsåg staten skapa 
förutsättningar inom kyrkans egen organisation för en effektiv och långsiktig 
förvaltning och ett tydligare ansvarstagande även för de kulturhistoriska värdena. 
Genom att ge Svenska kyrkan ansvaret för fördelningen avsåg staten skapa 
förutsättningar för ett breddat ansvarstagande, där en helhetssyn på förvaltningen 
även inkluderar de kulturhistoriska värdena.  
 
Utgångspunkter för Riksantikvarieämbetets analys är följande frågor:  
 

• har insatserna haft de effekter som eftersträvats?  
 

• vad har fungerat bra?  
 

• vilka avvikelser/problemområden bör särskilt observeras? 
 

• vilka korrigeringar bör vidtas för att uppnå förbättringar? 
 
 
2.5. Ett bevarat kulturarv 
 
Den tid som nu kan utvärderas gäller fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning 
under de första sju åren. Enligt Svenska kyrkans redovisning är samtliga projekt från 
2006 års ram och tidigare slutredovisade, förutom ett antal för vilka dispens medgetts 
för slutredovisning under 2008. 2007 års ram disponeras även under 2008, varigenom 
ett antal projekt ännu inte slutredovisats. Beslutet om ram för 2009 års fördelning 
fattas av Kyrkostyrelsen tidig sommar 2008 och fördelningen till konkreta projekt av  
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Stift Ospec. övergripande Begravningsplats
Kyrkliga 

inventarier Kyrkobyggnad Kyrkotomt Totalt

01 Uppsala stift 12,9 5,1 1,7 49,9 0,2 69,8

02 Linköpings 
stift 8,3 9,8 13,0 51,6 13,6 96,2

03 Skara stift 1,0 5,6 8,0 74,8 0,4 89,7

04 Strängnäs 
stift 1,9 8,4 5,7 43,7 0,9 60,8

05 Västerås stift 8,6 6,4 7,2 46,9 0,8 69,8

06 Växjö stift 3,6 8,9 16,3 62,3 0,0 91,1

07 Lunds stift 0,9 1,3 0,5 99,7 0,0 102,5

08 Göteborgs 
stift 10,1 7,5 5,7 87,5 1,4 112,1

09 Karlstads stift 0,2 0,5 2,0 35,7 0,1 38,5

10 Härnösands 
stift 2,0 2,5 1,8 32,7 6,7 45,7

11 Luleå stift 8,3 2,1 0,8 20,6 0,3 32,2

12 Visby stift 10,1 16,0 18,3 39,4 2,0 85,8

13 Stockholms 
stift 8,6 2,5 2,8 42,8 0,4 57,1

Totalt 76,6 76,6 83,8 687,6 26,7 951,2

 
Fig. 1. Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning 2002-2007. Tabellen visar fördelning på objekttyp i 
miljoner kronor. Utbetalningar till 2008-02-27. Diagrammet visar den procentuella andelen av totalt 
c:a 951 miljoner, fördelat på objekttyp.  Källa: Svenska kyrkans redovisning för år 2007 angående de 
kyrkliga kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen. 
 
stiftsstyrelserna tidig höst samma år. Det är först när medlen slutredovisats som vi får 
en säker överblick över totalkostnaderna och fördelningen till objekt och åtgärder. Då 
det gäller att visa hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts och vilka konkreta 
resultat som har uppnåtts är Riksantikvarieämbetet, som framgått, beroende av den 
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statistik och de rapporter som Svenska kyrkan ansvarar för. Riksantikvarieämbetet 
lägger i sin analys tonvikt vid om insatserna haft de effekter som staten eftersträvat, 
dvs. om fördelningen kan förmodas leda till ett bevarat kulturarv. En allmän 
redogörelse för vilka typer av objekt och åtgärder som ersättningen gått till samt hur 
de fördelar sig regionalt är inledningsvis nödvändig. Denna utgår framförallt från 
Svenska kyrkans redovisning för år 2007 angående de kyrkliga kulturvärdena och 
användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, inlämnad till 
Kulturdepartementet 2008-03-27. Redovisningen innehåller förutom en redogörelse 
för 2007 även sammanställningar över fördelade och slutredovisade medel under hela 
den period som nu kan överblickas. 
 
2.5.1. Översiktlig redovisning av ersättningens fördelning 2002-2008 
 
Hur har fördelningen till skyddade objekt sett ut? 
 
Bestämmelserna i kulturminneslagen ger förutsättningarna för den kyrkoantikvariska 
ersättningen. Kulturminneslagens 4 kap. omfattar bestämmelser om kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier. Ersättningens fördelning i 
relation till lagstiftningens objekttyper framgår av fig. 1. 
 
Fram till 2008-02-27 har totalt 951 miljoner kronor utbetalats till stift, samfälligheter 
och församlingar. Som framgår av diagrammet har den helt övervägande delen av 
ersättningen gått till åtgärder på kyrkobyggnader, som också är de mest komplexa 
objekten i förvaltningshänseende. Av de Villkor och allmänna råd som beslutats av 
Kyrkofondens styrelse framgår att kyrkoantikvarisk ersättning i enlighet med 
grundreglerna för fördelning kan utgå till kulturhistoriskt motiverade arbeten på 
begravningsplatser, men att det då bör gälla dokumenterat mycket höga 
kulturhistoriska värden och höga vårdkostnader. Då det gäller begravningsplatser har 
huvudmannen rätt att täcka kostnaderna genom begravningsavgiften, som tas från alla 
oavsett tro och medlemskap i religiöst samfund. I det allmänna förvaltningsansvaret 
för begravningsplatserna ingår att sköta dem på ett sätt som är förenligt med 
kulturminneslagen. Kulturhistoriskt motiverade kostnader för begravningsplatser 
bekostas alltså endast till en viss del av kyrkoantikvarisk ersättning. Då det gäller 
posten med ospecificerade övergripande projekt utgör de främst stiftsövergripande 
inventeringar eller vård- och underhållsplaner, som omfattar flera olika typer av 
objekt, samt i viss mån stiftens eget arbete med ersättningen (se vidare nedan).  
 
Vilka typer av åtgärder har ersättningen gått till? 
 
Vid registreringen i PHS sker en grov indelning av åtgärderna i inventering/planering, 
renovering/underhåll, skadeförebyggande åtgärder och information. I Svenska kyrkans 
redovisning har huvudgrupperna redovisats enligt fig. 2. Den helt övervägande delen 
av ersättningen har i enlighet med statens intentioner gått till insatser för vård- och  
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Stift Inventering, 

planering, 
information

Vårdinsatser Projektering, 
kontroll

Skadeförebyggande 
insatser

Totalt

01 Uppsala stift 13,3 46,3 0,2 9,9 69,8

02 Linköpings stift 28,0 52,5 0,6 15,1 96,2

03 Skara stift 25,3 45,3 0,4 18,8 89,7

04 Strängnäs stift 14,5 30,8 0,1 15,3 60,8

05 Västerås stift 11,7 45,5 1,5 11,1 69,8

06 Växjö stift 26,1 59,4 3,2 2,4 91,1

07 Lunds stift 25,3 71,2 0,5 5,4 102,5

08 Göteborgs stift 23,1 83,5 0,6 4,9 112,1

09 Karlstads stift 5,4 16,4 0,0 16,7 38,5

10 Härnösands stift 12,6 27,8 0,5 4,7 45,7

11 Luleå stift 10,2 20,3 0,5 1,2 32,2

12 Visby stift 9,0 68,5 1,3 6,9 85,8

13 Stockholms stift 11,5 42,6 0,4 2,6 57,1

Totalt 216,2 610,2 9,7 115,1 951,2

Procent av kostnad 78% 43% 46% 53% 49%
 
Fig. 2. Utbetald kyrkoantikvarisk ersättning 2002-2007, indelat på åtgärd i miljoner kronor, 
utbetalningar till 2008-02-27. Nedersta raden anger ersättningens genomsnittliga kostnadstäckning i 
procent för avslutade projekt. Diagrammet visar den procentuella andelen av totalt c:a 951 miljoner, 
fördelat på åtgärdstyp. Källa: Svenska kyrkans redovisning för år 2007 angående de kyrkliga 
kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen. 
 
underhåll av de kyrkliga kulturminnena (64 %). Den näst största posten (23 %) utgörs 
av insatser för inventering, planering och information.  
 
Både Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet har betonat vikten av långsiktig 
planering. Detta framgår av Svenska kyrkans rapporter till regeringen och av 
Riksantikvarieämbetets årliga yttranden över fördelningen av ram. I yttrandet inför 
fördelningen av 2003 års ram konstaterar Riksantikvarieämbetet att om målen med den 
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kyrkoantikvariska ersättningen ska nås krävs en övergripande planering som innebär 
att samtliga stift får kännedom om den kyrkliga egendomen inom respektive område. 
Riksantikvarieämbetet har också tidigt understrukit betydelsen av att beslutsramen ger 
tillräckligt utrymme för att de enskilda församlingarnas/samfälligheternas vård- och 
underhållsplaner ska komma till stånd. Inventeringar i form av s.k. 
karakteriseringsprojekt, vanligtvis i samverkan mellan stiftet och den regionala 
kulturmiljövården, samt församlingarnas/samfälligheternas vård- och underhållsplaner 
utgör den helt övervägande delen av insatserna för inventering, planering och 
information.  
 
I Svenska kyrkans redovisning 2007 framhålls att det varit viktigt att styra ersättningen 
till sådana åtgärder som på sikt gagnar kulturminnena, inte bara till de omedelbara 
behoven. Stora satsningar har därför skett på åtgärder av skadeförebyggande art. Enligt 
Villkor och allmänna råd ska skadeförebyggande åtgärder, t.ex. förbättrat inbrotts- och 
brandskydd samt utbyte av föråldrade och riskabla installationer, vara 
ersättningsgrundande i ”rimlig omfattning”. Som framgår av den nedersta raden i 
tabellen har den procentuella andel som täckts av kyrkoantikvarisk ersättning utgjort 
53 % av totalkostnaden. En förhållandevis liten andel av fördelningen har 
särredovisats som projektering och kontroll. Enligt Villkor och allmänna råd ska 
projektering och antikvarisk kontroll inräknas i den ansökta åtgärden och är då 
ersättningsberättigad i samma grad som åtgärden i sig. 
 
Vad har uppnåtts med insatserna för långsiktig planering? 
 
I satsningarna på långsiktig planering har arbetet med kulturhistoriska 
karaktäriseringar samt vård- och underhållsplaner prioriterats. Av fig. 3 och 4 framgår 
aktuellt arbetsläge enligt Svenska kyrkans redovisning för 2007. 
 
I redovisningen konstateras att vård- och underhållsplanerna nu till stor del 
genomförts. Villkoren om att en vård- och underhållsplan ska finnas för åtgärderna 
infördes till ansökningarna för 2008 års ram, vilket ytterligare påskyndat processen. 
Av Svenska kyrkans rapport framgår att det högt prioriterade arbetet med vård- och 
underhållsplaner lett till en hög belastning för stiften och de i planeringen involverade 
konsulterna. Trots att man efterhand vunnit erfarenheter har man inte kunnat upprätta 
alla planer enligt stiftets uppsatta mål. I flera fall finns också behov av kompletteringar 
och utökningar av planerna, t.ex. med skade- och säkerhetsinventeringar. Vid 2007 års 
utgång hade 77 % av kyrkorna och 47 % av begravningsplatserna en antagen vård- och 
underhållsplan, därtill hade 88 % av kyrkorna och 89 % av begravningsplatserna 
omfattats av en kulturhistorisk karaktärisering. Enligt stiftens beräkningar kommer vid 
utgången av 2008 att finnas vård- och underhållsplaner för 90 % av kyrkobyggnaderna 
och 70 % av begravningsplatserna. Då det gäller kulturhistoriska karaktäriseringar 
kommer motsvarande andel att vara 97 % för kyrkobyggnaderna och 93 % för 
begravningsplatserna. 
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Karakterisering begravningsplats 

2 Linköping 237 - -  0  

6 Växjö 270 20 - -  

9 Karlstad 10 0 0 140  

Summa 517 20 0 140

Karakterisering, kyrka 

2 Linköping 232 - - -  

4 Strängnäs 96 34 - -  

6 Växjö 285 26 18 5  

7 Lund 335 60 45 29  

9 Karlstad 90 70 - -  

10 Härnösand 183 - - -  

11 Luleå 134 - - -  

Summa  1355 190 63 34

Karakterisering, kyrka och begravningsplats 

1 Uppsala  215 57 - -
Karakteriseringar ingår som ett 
avsnitt i varje komplett vu-plan 

3 Skara 431 - -  0  

5 Västerås 152 - - -  

8 Göteborg 343 - - -  

13 Stockholm 108 - - -   

Summa 1249 57 0 0

Fig. 3. Arbetsläget för kulturhistoriska karaktäriseringar. Källa: Svenska kyrkans redovisning för år 
2007 angående de kyrkliga kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen. 
 
Vilka vårdåtgärder har ersättningen gått till? 
 
Av fig. 5 framgår fördelningen av de 620 miljoner kronor som gått till konkreta 
renoverings- och vårdåtgärder. De två största posterna har gått till åtgärder som 
registrerats som vård av engångskaraktär (40 %) samt restaurering/mer omfattande 
åtgärder (37 %), följt av vård, konservering (16 %) och vård, underhåll (5 %). 
Begreppen är långt ifrån självklara och större projekt omfattar vanligen flera 
åtgärdstyper. Ett projekt som registrerats som restaurering/mer omfattande åtgärder 
kan således innefatta moment som var för sig skulle kunna klassificeras som vård, 
underhåll eller konservering. Begreppen definieras i Villkor och allmänna råd och i  
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Vård- och underhållsplan, begravningsplats 

2 Linköping 85 27 - 103   

3 Skara 96 25 39 225   

5 Västerås 1 - - -   

6 Växjö 10 28 5 -  

8 Göteborg 1 7 6 -  

9 Karlstad 10 - - 140  

13 Stockholm  3  0 3 -   

Summa 206 87 53 468 

Vård- och underhållsplan, kyrka 

2 Linköping 198 9 3 0  

3 Skara 287 39 13 46  

4 Strängnäs 145 12 4 -  

6 Växjö 10 - - -  

7 Lund 335 60 45 29  

8 Göteborg 114 16 5 -  

9 Karlstad 90 70 - -  

11 Luleå 134 - - -  

13 Stockholm  55  8 7 3  

Summa 1368 214 77 78 

Vård- och underhållsplan, kyrka och begravningsplats 
1 Uppsala  215 57  -  Inkl karakteriseringar 

2 Linköping 22 - - -  

VoU annat avser gravkapell, 
kyrkstallar, kyrkotomter, 
klockstaplar, kyrkparker, 
kyrkogårdsmurar 

3 Skara 4 - - -  

5 Västerås 145 7 2 -   

6 Växjö 157 280 26 -  

8 Göteborg 95 21 29 50  

10 Härnösand 183 50 - -  

12 Visby 31 36 35 -  

13 Stockholm  29 1 5 Ca 25  Se kommentar 

Summa 881 452 97 75  

Fig. 4. Arbetsläget för vård- och underhållsplanering. Källa: Svenska kyrkans redovisning för år 2007 
angående de kyrkliga kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen. 
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Stift Renovering, 

restaurering
Vård av 

engångs-
karaktär

Vård, konser-
vering

Vård, 
underhåll

Övrig vård Projektering/ 
utredning

Summa

01 Uppsala stift 15,9 16,6 6,0 7,2 0,8 0,2 46,5

02 Linköpings stift 35,9 2,8 11,7 2,0 0,1 0,6 53,1

03 Skara stift 15,5 21,0 7,3 1,4 0,0 0,4 45,6

04 Strängnäs stift 3,6 19,8 4,4 2,8 0,1 0,1 30,9

05 Västerås stift 3,8 28,2 8,9 4,6 0,0 1,5 47,0

06 Växjö stift 30,8 20,1 6,7 1,8 0,0 3,2 62,6

07 Lunds stift 50,9 16,3 3,4 0,2 0,4 0,5 71,7

08 Göteborgs stift 11,0 50,7 14,2 7,6 0,0 0,6 84,1

09 Karlstads stift 7,4 5,4 2,7 0,9 0,0 0,0 16,4

10 Härnösands stift 0,9 20,7 6,0 0,2 0,0 0,5 28,3

11 Luleå stift 11,7 3,2 0,8 4,6 0,0 0,5 20,7

12 Visby stift 33,8 16,6 18,1 0,0 0,0 1,3 69,8

13 Stockholms stift 6,0 29,9 6,6 0,0 0,0 0,4 43,0

Totalt 227,2 251,4 96,8 33,3 1,4 9,8 619,9

Procent av kostnad 40% 43% 62% 34% 58% 63% 50%
 
Fig. 5. Utbetald kyrkoantikvarisk ersättning 2002-2007. Tabellen visar fördelning till konkreta 
vårdåtgärder inklusive projektering i miljoner kronor, utbetalningar till 2008-02-27 (beloppen 
avrundade till en decimal). Nedersta raden anger ersättningens genomsnittliga kostnadstäckning i 
procent för avslutade projekt. Diagrammet visar den procentuella andelen av totalt c:a 620 miljoner, 
fördelat på åtgärdstyp. Källa: Svenska kyrkans redovisning för år 2007 angående de kyrkliga 
kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen. 
 
generella resonemang anges också principer för i vilken omfattning de bör vara 
ersättningsgrundande. Här står bl.a. att det före 2006 bör vara ” … åtminstone 
översiktligt kartlagt vilka högprioriterade åtgärder av engångskaraktär som bör 
prioriteras för ersättning, medan ersättning till underhåll kräver en vård/underhållsplan 
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som verkligen visar att de aktuella underhållsåtgärderna ingår som delar i ett totalt 
ansvarstagande för underhållet”. Behoven av konserveringsåtgärder har lyfts fram i 
flera av Riksantikvarieämbetets yttranden till ramfördelning. Under många år, menar 
Riksantikvarieämbetet i yttrandet för 2004 års ram, har konserveringsarbetena varit 
eftersatta. Med tanke på att kyrkorna ofta rymmer oersättliga konstskatter borde enligt 
Riksantikvarieämbetet en del av ramen avsättas till denna typ av åtgärder. 
Nödvändigheten av konserveringsarbeten har uppmärksammats även i Svenska 
kyrkans rapporter till regeringen, senast i rapporterna för år 2006 och 2007. Här 
konstateras bl.a. att skadeinventeringar i flera av stiften visat att behoven är stora och 
kommer att kräva ökade insatser i en framtid.  
 
Enligt Villkor och allmänna råd är konserveringsarbeten i skyddade byggnader och av 
kulturhistoriskt värdefulla inventarier självklart att till övervägande delen betrakta som 
kulturhistoriskt betingade kostnader. En viss del måste dock i många fall anses vara en 
skötselkostnad, särskilt i de fall konservering måste vidtas för att löpande underhåll 
eller tillsyn brustit. Kyrkoantikvarisk ersättning får inte användas på ett sådant sätt att 
bristande vård och tillsyn lönar sig. Som framgår av tabellens nedersta rad utgår för-
hållandevis hög kostnadstäckning av kyrkoantikvarisk ersättning för denna typ av 
vårdåtgärd. 
 
Vilket förebyggande arbete har bedrivits med ersättningen? 
 
Fördelningen av de 115 miljoner som använts till skadeförebyggande projekt framgår 
av fig. 6. Den helt dominerande andelen av ersättningen har ägnats stöld- och 
brandskydd (64 %), medan installationer och byte av värme- och elsystem utgör en 
mindre andel av den totala ersättningen till förebyggande arbete (15 respektive 5 %). 
Drygt 11 miljoner (6 %) av ersättningen till förebyggande åtgärder har utbetalats till 
förbättrad förvaring av kyrkliga inventarier.  
 
I yttrandet inför 2004 års ramfördelning konstaterar Riksantikvarieämbetet att 
kyrkornas brandskydd ofta är eftersatt. Arbetet med att åstadkomma bättre skydd mot 
bränder hör därför enligt Riksantikvarieämbetet till de insatser som bör prioriteras. 
Önskan om företräde för brandskyddsarbetet återkommer såväl i yttrandet för 2006 
som för 2007 års ramfördelning. Betydelsen av att arbeta förebyggande för att hindra 
kulturarvsbrott har också i olika sammanhang uppmärksammats av 
Riksantikvarieämbetet. I sammanhanget kan nämnas att Riksantikvarieämbetet för 
närvarande har ett regeringsuppdrag om aktiva insatser för att förebygga, upptäcka och 
beivra brott mot kulturarvet, i samverkan bl.a. med Brottsförebyggande rådet, Svenska 
kyrkan och länsstyrelserna.  
 
Vikten av att arbeta systematiskt med säkerhetstänkande understryks i Svenska 
kyrkans rapporter till regeringen för år 2007. Arbetet med vård- och 
underhållsplanering har visat att det finns påtagliga brister i fråga om skydd och 
säkerhet. Särskilda inventeringar har bedrivits i Härnösands, Luleå och Uppsala stift 
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Stift Förebyggande 

stöld & brand 
Förebyggande 
förvaring inv.

Förebyggande 
elinst.

Förebyggande 
värmesystem 

Förebyggande 
övrigt 

Summa

01 Uppsala stift 1,6 1,2 1,2 5,9 0,1 9,9

02 Linköpings stift 13,2 0,4 0,0 0,6 0,9 15,1

03 Skara stift 17,3 0,5 0,4 0,1 0,5 18,8

04 Strängnäs stift 10,6 0,2 0,0 1,9 2,7 15,3

05 Västerås stift 3,7 1,1 0,2 5,9 0,1 11,1

06 Växjö stift 1,0 0,5 0,0 0,3 0,7 2,4

07 Lunds stift 1,5 0,1 3,3 0,4 0,0 5,4

08 Göteborgs stift 2,9 0,3 0,3 1,0 0,4 4,9

09 Karlstads stift 16,3 0,1 0,0 0,3 0,0 16,7

10 Härnösands stift 3,9 0,2 0,0 0,6 0,0 4,7

11 Luleå stift 0,5 0,2 0,0 0,6 0,0 1,2

12 Visby stift 0,0 5,5 0,0 0,0 1,4 6,9

13 Stockholms stift 1,3 1,0 0,0 0,3 0,0 2,6

Totalt 73,9 11,3 5,4 17,8 6,8 115,1
Procent av kostnad 73% 76% 59% 24% 51%
 
Fig. 6. Fördelning kyrkoantikvarisk ersättning 2002-2007. Tabellen visar fördelning till 
skadeförebyggande åtgärder i miljoner kronor. Utbetalningar till 2008-02-27. Nedersta raden anger 
ersättningens genomsnittliga kostnadstäckning i procent för avslutade projekt. Diagrammet visar den 
procentuella andelen av totalt c:a 115 miljoner, fördelat på åtgärdstyp. Källa: Svenska kyrkans 
redovisning för år 2007 angående de kyrkliga kulturvärdena och användningen av den 
kyrkoantikvariska ersättningen. 
 
och klargjort behoven. Det har därför framstått som välmotiverat att prioritera 
säkerhetsfrågor och förebyggande åtgärder vid fördelningen av kyrkoantikvarisk 
ersättning. Satsningarna på säkerhetshöjande åtgärder har varit stora och bestått bl.a. 
av installering eller förbättring av åskskyddsanläggningar och inbrotts- och brandlarm. 
Till de ovanligare projekten hör installationer av avancerade släcksystem i några av 
landets mest värdefulla träkyrkor. Som framgår av tabellens nedersta rad är 
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ersättningsnivåerna höga då det gäller förebyggandeprojekt som ägnas stöld- och 
brandskydd.  
 
Värmeinstallationer har framstått som mer problematiska att hantera inom ramen för 
den kyrkoantikvariska ersättningen. Enligt Riksantikvarieämbetets yttrande för 2002 
års ramfördelning kan en ordinär värmeinstallation knappast sägas utgöra en 
antikvarisk merkostnad. Skulle däremot högre kostnader krävas för en 
värmeinstallation, t.ex. för att skona vissa känsliga inventarier, kan visserligen en 
sådan kostnad komma ifråga. I yttrandet för 2006 års ramfördelning lyfts nya 
värmeinstallationer fram som ett exempel på åtgärder som är såväl kostsamma som 
svåra att bedöma när det gäller kostnadsnivåer. Riksantikvarieämbetet hänvisar här till 
Villkor och allmänna råd. I enlighet med dessa understryker Riksantikvarieämbetet att 
det endast är de kulturhistoriska merkostnaderna som ersättningen ska gå till. Frågan 
om värmeinstallationer kommenteras även i Svenska kyrkans redovisningar för åren 
2006 och 2007. Här sägs bl.a. att klimat- och uppvärmningsfrågor aktualiserats genom 
vård- och underhållsplanerna samt genom de skadeinventeringar av kyrkliga 
inventarier som genomförts i vissa stift.  
 
Hur ser fördelningen ut regionalt?  
 
Den kyrkoantikvariska ersättningens totala fördelning till stiften fram t.o.m. 2008 års 
ram framgår av fig. 7. Genom att fördelningen slagits ut på de skyddade kyrkornas 
area får vi i kolumnen till höger ett jämförbart mått på ersättningens fördelning till 
stiften. Som Svenska kyrkan konstaterar i sin rapport till regeringen för år 2007 faller 
variationen för 11 av stiften mellan 80 och 118 % av genomsnittet, vilket måste 
beskrivas som en relativt jämn fördelning. Visby och Lunds stift avviker emellertid 
kraftigt från genomsnittet. Visby stift har under perioden mottagit 320 % i förhållande 
till riksgenomsnittet, medan Lunds stift endast erhållit 59 % av samma värde.  
 
Svenska kyrkan beskriver i sin redovisning de förhållanden som ligger bakom 
avvikelserna. Visby stift och Gotlands kyrkliga samfällighet har i samverkan med 
länsstyrelse och länsmuseum utvecklat en effektiv förvaltning med långsiktig 
planering av vård och underhåll. Kyrkorna är kulturhistoriskt mycket värdefulla och 
väl dokumenterade, stiftet är förhållandevis litet och överblickbart. Åtgärderna är 
vanligtvis högt prioriterade och ersättningsnivån hög. Lunds stift däremot är ett stort 
och kyrktätt stift. Överblicken över byggnadsbeståndet är inte lika tillfredsställande. 
Stiftet har prioriterat vård- och underhållsplanering, varför konkreta åtgärder i viss 
mån fått stå tillbaka. Skilda bedömningar av stift och länsstyrelser då det gäller 
prioriteringar och ersättningsnivåer har i flera fall resulterat i att beslutet till ram 
kommit att påverkas. Svenska kyrkan menar att en mer pådrivande insats från stiftet i 
förhållande till församlingarna/samfälligheterna vore önskvärd. 
 
I yttrandet över ram för år 2008 pekade även Riksantikvarieämbetet på att Lunds stift, 
som har flest kyrkor, hade lägsta antalet ansökningar avseende vård- och  
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Stift Utfall 2002 - 

2006 
Ram 2007 Beviljat 

utnyttjande 
av 2006 års 

ram 2008

Ram 2008 Summa 
2002 - 

2008 

Kvm skyddad 
kyrka

Beviljad kae 
2002 — 2008, 

kr / kvm 
skyddad kyrka

1 Uppsala 63 659 21 000 4 315 35 000 123 974 109 309 1 134

2 Linköping 91 500 28 000 0 20 000 139 500 118 554 1 177

3 Skara 84 364 33 000 5 107 36 000 158 471 111 240 1 425

4 Strängnäs 57 115 20 000 4 008 21 000 102 123 73 456 1 390

5 Västerås 66 010 31 000 336 29 000 126 346 87 563 1 443

6 Växjö 85 221 26 000 7 458 53 895 172 574 137 526 1 255

7 Lund 101 396 11 000 4 055 15 000 131 451 183 450 717

8 Göteborg 96 414 41 000 2 508 40 000 179 922 142 255 1 265

9 Karlstads 33 895 18 000 1 453 13 000 66 348 68 609 967

10 Härnösand 44 176 14 000 2 874 15 000 76 050 75 474 1 008

11 Luleå 30 201 7 000 3 060 13 000 53 261 53 914 988

12 Visby 72 958 29 000 2 530 18 000 122 488 31 259 3 918

13 Stockholm 55 111 18 000 230 8 000 81 341 60 673 1 341

Totalt 882 018 297 000 37 934 316 895 1 533 847 1 253 282 1 224

Centralt 11 269 4 160 15 269 1 253 282 12

Totalt  893 287 297 000 37 934 321 055 1 549 276 1 253 282 1 236
 
Fig. 7. Kyrkoantikvarisk ersättning, fördelade medel och ram tom 2008. Fördelning på stift (tkr) och 
kvm skyddad kyrka (kronor). Utbetalning mot ram kan ske under två år, senare utbetalning kan medges. 
För raden ”centralt” avser utfallet 2002 – 2007. Källa: Svenska kyrkans redovisning för år 2007 
angående de kyrkliga kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen.   

underhållsinsatser. Med hänsyn till det sammansatta beståndet av kyrkobyggnader 
främst från medeltiden och det sena 1800-talet borde behovet av åtgärder enligt 
Riksantikvarieämbetets uppfattning avspegla sig på ett helt annat sätt.    
 
I rapporten Statens insatser för att bevara de kyrkliga kulturminnena har 
Riksrevisionen påtalat den ojämna fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning. I sina 
förslag till åtgärder fokuserar Riksrevisionen framförallt på bristande funktioner i det 
statliga systemet. Länsstyrelserna gör sinsemellan olika bedömningar av projektens 
prioritet och antikvariska merkostnader. Samma typ av åtgärd kan därför ge olika 
ersättningsnivåer, vilket för den enskilda församlingen/samfälligheten framstår som 
oförutsägbart och otillfredsställande. Riksrevisionen menar här att 
Riksantikvarieämbetet på ett tydligare sätt bör vägleda länsstyrelserna, så att en större 
rikslikhet uppnås. Om inte åtgärder vidtas, fortsätter Riksrevisionen, hotas kulturarvet, 
dvs. den av staten önskvärda effekten med ett försvarat och bevarat kulturarv uteblir. 
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2.5.2. Riksantikvarieämbetets analys och synpunkter 
 
Effekter för bevarandet bör följas långsiktigt 
 
Det är av flera skäl svårt att utvärdera effekterna av den kyrkoantikvariska 
ersättningen för bevarandet av de kyrkliga kulturminnena. Vid en sådan utvärdering är 
det viktigt att mäta effekterna utifrån ett utgångsläge, innan åtgärderna tagit sin början. 
Något sådant mätbart utgångsläge finns knappast då det gäller det kyrkoantikvariska 
området. Enligt prop. 1998/99:38 var de kyrkliga kulturminnena i gott skick vid 
relationsändringen. Ett flertal större satsningar och arbetsmarknadsåtgärder hade då 
nyligen genomförts, framförallt det s.k. miljardprogrammet 1998-2000 som i stor 
utsträckning ägnades kyrkliga vård- och underhållsarbeten. Detta var också ett av 
skälen till att riksdagen beslutade om en successiv upptrappning av den 
kyrkoantikvariska ersättningen, från 50 miljoner kronor år 2002 till 460 miljoner 
kronor år 2009. 
 
Statens uttalade målsättning med den kyrkoantikvariska ersättningen var att 
förutsättningarna för vården av de kyrkliga kulturvärdena inte skulle försämras till 
följd av relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan. I det tidsperspektiv som 
nu kan överblickas finns inga konkreta tecken på att förutsättningarna för att vårda och 
underhålla de kyrkliga kulturminnena blivit sämre som en följd av relationsändringen. 
Den kyrkoantikvariska ersättningen har enligt Riksantikvarieämbetets bedömning på 
flera punkter inneburit att förutsättningarna för ett långsiktigt bevarande blivit bättre. 
Här kan t.ex. nämnas de stora insatser som gjorts för vård- och underhållsplanering 
samt satsningarna på stöld- och brandskydd.  
 
Ersättningsformen har inneburit att samtliga inblandade parter fått nya 
ansvarsområden och uppgifter. Stora insatser har lagts ned på kunskapsuppbyggnad, 
att finna fungerande system för fördelning, uppföljning och samverkan. För 
redovisning av slutredovisade projekt är den tid som är möjlig att utvärdera 
förhållandevis kort och insatserna under dessa första år kan i vissa avseenden och i ett 
längre perspektiv visa sig mindre representativa. Detta gör det också svårt att i nuläget 
ha en tydlig uppfattning om ersättningens fördelning på objekt- och åtgärdstyper. 
Stiften har kommit olika långt då det gäller t.ex. vård- och underhållsplaner för 
begravningsplatser samt skadeinventeringar av kyrkliga inventarier, vilket i positiv 
eller negativ riktning kan påverka förekomsten av ersättning till en viss typ av 
åtgärder. Tillgången till kompetens för att utföra önskade åtgärder, t.ex. specialiserade 
konservatorer, är en annan sådan faktor.   
 
Den överenskommelse som träffats mellan staten och Svenska kyrkan är långsiktig 
och gäller tills vidare. Det är enligt Riksantikvarieämbetet viktigt att redan nu utveckla 
förfaringssätt och metoder som gör det möjligt att följa den kyrkoantikvariska 
ersättningens effekter och eventuella förändringar för vården och bevarandet av 
kulturminnena under en längre tid. Svenska kyrkans uppföljningssystem (se vidare 
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3.3) är naturligtvis det viktigaste verktyget. Insatserna för kulturmiljöövervakning på 
ett nationellt och regionalt plan bör i tillämpliga fall också omfatta det kyrkliga 
kulturarvet.   
 
Effekterna med ersättningen kan påvisas kontrafaktiskt 
 
Effekter kan påvisas kontrafaktiskt. Det innebär i detta fall en jämförelse mellan det 
som hänt med den kyrkoantikvariska ersättningen kontra den hypotetiska situation i 
vilken dessa medel saknats. Enligt Svenska kyrkans redovisning för år 2007 har 4 987 
projekt avseende konkreta vård- eller skadeförebyggande åtgärder registrerats och 
behandlats av stiften från 2002 till februari 2008. Av dessa har 2 109 tilldelats medel, 
medan 1 221 avslagits. I samma tidsintervall har totalt 951 miljoner kronor utbetalats 
till stift och församlingar/samfälligheter, fördelat på inventering/planering, 
vårdinsatser, projektering/kontroll och skadeförebyggande åtgärder (fig. 2). Av de 
konkreta åtgärderna utgör vårdinsatser och skadeförebyggande projekt de tyngsta 
posterna med 610 respektive 115 miljoner kronor.  
 
Riksantikvarieämbetet kan konstatera att den kyrkoantikvariska ersättningen bidragit 
till ett stort antal insatser i församlingar/samfälligheter som huvudsakligen kan 
rubriceras som vård och underhållsåtgärder. I de fall ersättning utbetalats till kostnader 
i anslutning till tillståndspliktiga åtgärder ska tillstånd i förväg ha inhämtats från 
länsstyrelsen. Den kyrkoantikvariska ersättningen har vidare möjliggjort ett 
omfattande förebyggande arbete, i avsikt att skydda de kyrkliga kulturminnena bl.a. 
från stöld och brand. Hit hör bl.a. kostsamma installationer av sprinkleranläggningar i 
flera av våra värdefullaste träkyrkor. Till de projekt som avslutats och slutredovisats 
har ersättning utgått till 43 % av totalkostnaderna då det gäller konkreta vårdinsatser, 
för skadeförebyggande åtgärder är motsvarande siffra 53 %. Den kyrkoantikvariska 
ersättningen har sannolikt haft en avgörande betydelse för att flertalet av dessa 
åtgärder kommit till stånd.  
 
Går ersättningen till rätt saker? 
 
Den kyrkoantikvariska ersättningen är direkt relaterad till de krav som 
kulturminneslagens 4 kap. ställer på Svenska kyrkans förvaltning av de kyrkliga 
kulturminnena. Ersättningen ska enligt prop. 1998/99:38 användas för kulturhistoriskt 
motiverade kostnader i samband med vård och underhåll, dvs. endast till den del av 
kostnaderna som uppkommer till följd av kulturminneslagens bestämmelser. I Villkor 
och allmänna råd anges att ersättning även får beviljas till kulturhistoriskt betingade 
kostnader för åtgärder som förbereder, underlättar och förbättrar förutsättningarna för 
vård och bevarande, t.ex. utredning, planering och projektering. Därutöver är även 
kontroll, skadeförebyggande åtgärder samt åtgärder för förbättrad förvaring, visning 
och information ersättningsberättigade. Särskilda ramar för inventering och vård- och 
underhållsplaner har avsatts för att särskilt prioritera detta planeringsarbete.  
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Av redovisningen framgår att fördelningen i allt väsentligt följt de ramar som 
uppdragits i prop. 1998/99:38 och de förtydliganden och kompletteringar som därefter 
gjorts i Villkor och allmänna råd.  
 
Ett annat sätt att mäta måluppfyllelsen i fördelningen är att utgå från graden av 
konsensus. Det är Svenska kyrkans centrala och regionala organ som tar beslut om 
tilldelningen av kyrkoantikvarisk ersättning, utifrån församlingarnas/samfällighetens 
ansökningar. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har genom yttranden och 
prioriteringar möjlighet att påverka fördelningen. Om parterna med sina skilda 
utgångspunkter når en hög grad av konsensus i bedömningar av samma 
åtgärdstyper/åtgärder är det ett tecken på att man i allt väsentligt är överens om 
grunderna för fördelning.  
 
En jämförelse mellan Riksantikvarieämbetets yttranden och Svenska kyrkans 
redovisningar till regeringen visar stor samstämmighet i de åtgärdstyper som lyfts 
fram som särskilt prioriterade. En studie av länsstyrelsernas och stiftens bedömningar 
av ansökningarna inför år 2008 har också gjorts med avseende på några åtgärdstyper 
som Riksantikvarieämbetet i sina yttranden antingen lyft fram som prioriterade eller 
på något sätt problematiska, t.ex. konserveringsåtgärder och värmeinstallationer. Även 
denna jämförelse ger ett utfall som visar att parterna vanligtvis gör en likartad 
bedömning av samma åtgärd.  
 
Det är den allmänna bilden. I enstaka fall framträder emellertid påtagliga avvikelser, 
som visar att man bedömt samma projekt helt olika, både då det gäller prioritering och 
ersättningsnivå. Svenska kyrkan gör samma iakttagelse i sin redovisning till 
regeringen 2006. Bakom de skilda bedömningarna döljer sig troligen skilda synsätt i 
några grundläggande frågor. Ska ersättningen gå till det som uteslutande har 
”kulturmiljönytta” eller till det som kan brukas på sikt? Hur ska man hantera 
församlingarnas/samfälligheternas skiljaktiga ekonomi utan att ersättningen blir en 
utjämningsfaktor? 
 
I Svenska kyrkans redovisning för år 2007 sammanfattas erfarenheterna från 
fördelningen så långt och antyds några frågor för framtiden. Här sägs t.ex. att de 
förebyggande åtgärderna i framtiden bör träda i förgrunden, utifrån de antagna vård- 
och underhållsplaner som nu finns i nästan alla församlingar/samfälligheter. Bland 
andra områden för satsningar nämns utveckling av förvaltarkompetensen, klimatfrågor 
och energihushållning samt stöld- och brandskydd.  
 
Riksantikvarieämbetet vill i sammanhanget åter betona grundtanken med den 
kyrkoantikvariska ersättningen. Medlen ska i första hand fördelas så att det skapar 
förutsättningar för att uppfylla de krav som följer av 4 kap. kulturminneslagen. I detta 
åtagande ingår otvivelaktigt ett långsiktigt och väl planerat underhåll. Även 
installationen av ett nytt värmesystem eller en tillgänglighetsanpassning kan inrymma 
ett visst mått av antikvarisk merkostnad, men åtgärden i sig är vanligtvis inte påkallad 
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av kulturminneslagens bestämmelser. Det får naturligtvis inte bli så att förebyggande 
system för t.ex. stöld och brand belastar anslaget i så hög grad att andra 
församlingar/samfälligheter inte får del av ersättning för nödvändig vård och planerat 
underhåll. Slutligen, menar Riksantikvarieämbetet, är särskild kompetens i 
förvaltningsfrågor något som alla större fastighetsägare måste räkna med att ha 
tillgång till.  
 
Olika tolkningar av begreppet ”antikvariska merkostnader” 
 
Då det gäller tillämpningen av begreppet ”antikvariska merkostnader” delar 
Riksantikvarieämbetet den problembeskrivning som Riksrevisionen framför. Däremot 
menar Riksantikvarieämbetet att det är det fördelande organet, dvs. Svenska kyrkan, 
som i samråd med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna bör vidareutveckla de 
Villkor och allmänna råd som finns. Det bör noteras att det i dessa allmänna råd finns 
ett generellt resonemang och en exemplifiering av ”antikvariska merkostnader”, av 
likartad karaktär som Riksantikvarieämbetet utarbetat gällande begreppet 
”kulturhistoriskt motiverade överkostnader” för fördelningen av 
kulturmiljövårdsbidraget (Anslaget 28:25. Bidrag till kulturmiljövård – en handbok för 
länsstyrelsens handläggning, 2007). En kontinuerlig diskussion om prioriteringar och 
ersättningsnivåer sker t.ex. vid de träffar som Svenska kyrkans kansli årligen anordnar 
för stifts- och länsstyrelsehandläggare.  
 
Det kyrkliga kulturarvet präglas av stor variation i ålder och komplexitet (fig. 8). Att 
regionala skillnader uppträder i fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning är därför 
oundvikligt. Grundläggande måste också vara att ersättningens storlek bedöms utifrån 
förutsättningarna i det enskilda fallet. Riksantikvarieämbetet menar dock att det nu 
behövs en fördjupad utvärdering och diskussion om vilka typer av åtgärder som ska 
vara ersättningsberättigade och vilka principer som ska styra hur mycket av 
kostnaderna som ska räknas som ”antikvariska merkostnader”. Då det gäller vård- och 
underhållsåtgärder finns enligt Riksantikvarieämbetet en stor erfarenhet från 
länsstyrelsernas sida att göra sådana bedömningar. Mera komplicerade är emellertid de 
mer ordinära förvaltningsåtgärderna, t.ex. utbyte av värme- och elinstallationer och 
olika åtgärder förknippade med säkerhet. Här sägs i Villkor och allmänna råd att det 
endast är den antikvariska merkostnaden som kan komma i fråga och att ersättning bör 
utgå ”i rimlig omfattning”, en hållning som Riksantikvarieämbetet finner skälig. 
Erfarenheterna visar att det ofta är sådana projekt som stiften och länsstyrelserna 
bedömer olika.  
 
Den förvaltande församlingen/samfälligheten i centrum 
 
Bevarandet av de kyrkliga kulturminnena är nu som förr ytterst beroende av en 
förvaltande församling/samfällighet (se vidare 2.6.). Den viktigaste framtidsfrågan för 
ett långsiktigt bevarande torde vara hur Svenska kyrkan och kulturmiljövårdens 
aktörer på olika sätt kan främja och stödja församlingarna/samfälligheterna i ett  
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Fig. 8. Kyrkobyggnader med tillståndsplikt för väsentliga ändringar enligt 4 kap. kulturminneslagen. 
Kyrkobyggnaderna ålder utgår från den dominerande byggnadfasen i långhus/kor. Källa: 
Riksantikvarieämbetet.  
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förvaltarskap som tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Den kyrkoantikvariska 
ersättningens konstruktion är uttryck för denna grundtanke.  
 
Utifrån detta förhållningssätt, där den förvaltande församlingen/samfälligheten sätts i 
centrum, vill Riksantikvarieämbetet peka på några problem för framtiden. Ungefär  
90 % av kyrkobyggnaderna kommer att ha en antagen vård- och underhållsplan vid 
2008 års utgång. Vilka omständigheter ligger bakom att den resterande tiondelen inte 
tagit fram någon sådan vård- och underhållsplan? Svenska kyrkan/stiften bör 
undersöka vad det beror på och vilka åtgärder som krävs för att de 
byggnader/miljöer/objekt som omfattas av kulturminneslagen ska få det 
planeringsinstrument som krävs för ett långsiktigt bevarande.   
 
Såväl kulturminneslagen som överenskommelsen mellan stat och kyrka förutsätter att 
de kyrkliga kulturminnena ska bevaras för framtiden. Det faktum att ersättningen i 
grunden är efterfrågestyrd, dvs. kräver en aktiv ansökan, väcker emellertid farhågor 
om bevarandet av de kulturminnen som församlingar/samfälligheter av olika skäl 
upplever att de inte kan eller vill ta hand om. I det första fallet är en av de viktigaste 
förutsättningarna för ett långsiktigt bevarande att ett fungerande kyrkligt ekonomiskt 
utjämningssystem finns (se vidare 2.6.1). I det andra fallet är bakgrunden mer 
sammansatt.  
 
Riksantikvarieämbetet har i ett PM och i en dokumentation från en seminarieserie 
2006 formulerat förhållningssätt och strategier för att möta s.k. kyrklig övertalighet 
(Långsiktigt hållbar förvaltning och differentierad användning av kyrkor). I sin 
redovisning för år 2007 redovisar Svenska kyrkan resultatet från en enkätundersökning 
som visar att det kyrkliga kulturarvet betyder mycket och har en stark ställning hos 
människor, såväl medlemmar i Svenska kyrkan som dem som inte är medlemmar. 
Riksantikvarieämbetet bedömer ändå att en beredskap bör finnas hos både Svenska 
kyrkan och kulturmiljövården att möta en utveckling som i ökad omfattning inbegriper 
lågt nyttjade kyrkor, avyttring av kyrkor och en vilja att rymma nya funktioner i 
kyrkorummen. 
 
 
2. 6. Ett breddat ansvarstagande 
 
I betänkandet SOU 1997:43 finns ett omfattande resonemang om förväntningarna på 
Svenska kyrkans förvaltning av kulturminnena. På lokalplanet skulle förändringarna 
inte bli så dramatiska. Församlingar och församlingar i samverkan (samfälligheter) var 
även under statskyrkans tid den huvudsakliga förvaltaren av kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier – en roll som de skulle 
behålla även efter relationsändringen. Den praktiska tillsynen har alltid skötts av 
församlingarna och det förmodades vara det mest praktiska lösningen även för 
framtiden. Betänkandet antyder dock att utökad samverkan mellan församlingar och 
samfälligheter skulle kunna leda till en större effektivitet. Även stiftet skulle kunna ha 
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en samordnande roll i förvaltningen, t.ex. genom att man förvärvade en särskild 
kompetens i frågor rörande vård och underhåll.  
 
Svenska kyrkan på nationell nivå och stiften och förväntades enligt betänkandet se till 
att församlingarna/samfälligheterna fortsatt fick rimliga förutsättningar och stöd för 
sin förvaltning. Några särskilt viktiga framtidsfrågor lyfts fram. För den enskilda 
församlingens/samfällighetens ekonomi torde någon form av omfördelning och 
utjämning vara nödvändig, dvs. från resursstarka till resurssvaga enheter. 
Överhuvudtaget understryks lämpligheten i att Svenska kyrkans noga följer den 
ekonomiska utvecklingen på lokalplanet till följd av relationsändringen.  
 
Förvaltningsansvaret för de kyrkliga kulturminnena, fortsätter betänkandet, ställer krav 
på inomkyrkliga bestämmelser om kyrkans organisation och de olika nivåernas ansvar, 
uppgifter och kompetens. Den då föreslagna överenskommelsen torde innebära, 
fortsätter betänkandet, att rättssubjektet Svenska kyrkan påtar sig ett ansvar för de 
kyrkliga kulturminnena, oavsett vad som i övrigt kan framkomma i detta avseende. 
Enligt betänkandet borde därför Svenska kyrkan vidta åtgärder så att 
överenskommelsen blev bindande för de organ inom kyrkan som vårdar och 
underhåller de kyrkliga kulturminnena. 
 
Som en följd av de ändrade relationerna bedömdes behovet av samverkan som stort. 
Förslag till samverkan i reglerad form gavs i prop. 1998/99:38. Samrådsgrupper skulle 
bildas på central och regional nivå. De skulle bestå av representanter för Svenska 
kyrkan och de antikvariska myndigheterna. Samrådsgrupperna beskrivs främst som 
forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De skulle också möjliggöra en principiell 
och kontinuerlig diskussion kring bruk och bevarande. Inför relationsändringen fick 
Riksantikvarieämbetet i uppdrag att i samverkan med Svenska kyrkan redovisa ett 
underlag för samrådsgruppernas sammansättning och arbetsuppgifter. Uppdraget 
redovisades till regeringen i augusti 1999 och lades till den överenskommelse som 
slöts mellan staten och Svenska kyrkan i februari 2000. 
 
Prop. 1998/99:38 låg till grund för riksdagens beslut. De grundtankar som framförts i 
betänkandet om ett förnyat och breddat ansvarstagande för förvaltningen av de 
kyrkliga kulturminnena kommer här till tydligt uttryck. Genom fördelningen av den 
kyrkoantikvariska ersättningen, där Svenska kyrkans organ på nationell, regional och 
lokal nivå har det yttersta ansvaret, avsåg staten skapa förutsättningar för ett effektivt 
förvaltarskap av helheten, inklusive de kulturhistoriska värdena. Genom 
överenskommelsen ville staten försäkra sig om Svenska kyrkan skulle svara för att ha 
tillgång till den särskilda förvaltningskompetens som skulle komma att krävas. Som en 
annan viktig nyckel för systemets sätt att fungera framhålls samverkan med 
kulturmiljövården, både på regional och på nationell nivå. På så sätt skulle parterna 
uppnå en generell samsyn kring en förvaltning som innefattade både bruk och 
bevarande. 
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En rimlig utvärderingsfråga ur statens synvinkel är huruvida dessa orsakssamband 
blev de förväntade. Har det preciserade förvaltningsansvaret och parternas 
samrådsförfarande lett till de av staten önskvärda effekterna?  
 
Åtgärder som på olika sätt relaterar till Svenska kyrkans utvecklade 
förvaltningsåtagande och parternas samverkan framgår i viss mån av konkret statistik, 
t.ex. i insatser för vård- och underhållsplanering, inrättade tjänster och i genomförda 
samverkansprojekt. Betydelsen för praktisk förvaltning och förändringar i attityder och 
förhållningssätt är däremot knappast möjligt att avläsa i den statistik som nu står till 
buds. Ett flertal redan framlagda rapporter med resultat från intervjuer och enkäter kan 
dock belysa även sådana förändringar. Här bör särskilt nämnas utvärderingen av vård- 
och underhållsplaner (Rapport. Utvärdering av vård- och underhållsplaner, Svenska 
Kyrkan, Kyrkokansliet, 2006), Svenska kyrkans årliga redovisningar till regeringen 
samt Riksrevisionens rapport om Statens insatser för att bevara de kyrkliga 
kulturminnena.  
 
Utifrån dessa frågeställningar och underlag vill Riksantikvarieämbetet lyfta fram 
följande indikationer på önskade effekter, men också peka på omständigheter som kan 
motverka en sådan utveckling och sådant som bör noteras för framtida förbättringar. 
 
2. 6. 1. Riksantikvarieämbetets analys och synpunkter 
 
Vård- och underhållsplanering – redskap för en långsiktig förvaltning av 
kulturminnena  
 
Under den kyrkoantikvariska ersättningens tidiga skede har man prioriterat tilldelning 
till vård- och underhållsplanering (fig. 2-4). Svenska kyrkan och kulturmiljövården på 
nationell och regional nivå har i allt väsentligt varit överens om omfattningen och 
inriktningen på dessa satsningar. Har detta skapat bättre förutsättningar för 
församlingarna/samfälligheterna att utöva sin förvaltning med hänsyn till 
kulturhistoriska värden? Har planeringsunderlagen samlat gett bättre förutsättningar 
för stiften och Svenska kyrkan centralt att planera vård och underhåll för regionen 
respektive hela riket? 
 
En utvärdering angående arbetet med vård- och underhållsplaner t.o.m. år 2005 har 
utförts på uppdrag av Svenska kyrkans kansli (Rapport. Utvärdering av vård- och 
underhållsplaner, Svenska Kyrkan, Kyrkokansliet, 2006). Ett urval av de då 
genomförda planerna granskades efter formulerade frågeställningar om bl.a. innehåll, 
kvalitet och förankring hos det förvaltande organet.  
 
Målsättningarna med vård- och underhållsplanen är att stärka förvaltningen med 
hänsyn till egendom och kulturhistoriska värden, att den ska fungera som ett 
hjälpmedel vid löpande tillsyn och skötsel samt vara ett redskap för ekonomisk 
planering. Detta mål tycks enligt rapporten generellt ha eftersträvats. Positivt är också 
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att arbetet med vård- och underhållsplanerna väckt frågor om långsiktigt förvaltning 
och bevarande på samtliga nivåer inom Svenska kyrkan, samtidigt som kompetensen i 
dessa frågor stärkts inom organisationen i sin helhet.     
 
En rad problem med det arbete som dittills bedrivits påtalas också. Möjligheten för 
församlingen/samfälligheten att förvalta de kulturhistoriska värdena är naturligtvis 
beroende av planens kulturmiljöinnehåll. Här visar rapporten på stor variation i det 
utförda arbetet. Målsättningen med vård- och underhållsplanen är att ge en helhetssyn 
på det förvaltade objektet, dvs. kyrkobyggnad, kyrkotomt/begravningsplats och 
inventarier. I många fall finns inte alla delar av det förvaltande objektet med (jfr fig. 
3). Inte heller finns alltid en plan när kompletteringar ska ske. Värdebeskrivningar och 
åtgärdsförslag varierar också stort beroende på vilka kompetenser som medverkat i 
arbetet.  
 
Flertalet stift har strävat efter att integrera arbetet med kulturhistoriska 
karaktäriseringar (se vidare nedan) och vård- och underhållsplaner. 
Karaktäriseringarna kan ha utförts av t.ex. länsmuseet, medan en annan konsult stått 
för vård- och underhållsplanens övriga innehåll. Det kan då förekomma bristande 
överensstämmelser mellan kulturhistoriska värden och uppställda mål för 
förvaltningen. Detta uppträder även i fall där planen utarbetats av en och samma 
konsult  
 
Rapporten lyfter fram vikten av församlingens/samfällighetens medverkan i 
framtagandet av vård- och underhållsplanen, liksom förankringen av och 
långsiktigheten i planen när den väl beslutats av ansvarigt förvaltningsorgan – något 
som inte alltid framgått av granskade planer. Brukarnas delaktighet får förutsättas vara 
en viktig förutsättning för planens användbarhet och relevans. Likaså är det viktigt att 
det finns anvisningar för hur planens ska användas, revideras och kompletteras.  
 
Då det gäller planernas långsiktighet är utvärderingens resultat mångtydigt. Ett antal 
planer har genomtänkta system för insatser, kompletteringar och revideringar och det 
kan förmodas att de kommer fungera bra som långsiktiga planeringsinstrument. Andra 
planer har ett system för långsiktig planering, t.ex. med tidsatta engångsåtgärder, men 
saknar rutiner för återkommande underhåll och besiktningar. I vissa av de granskade 
planerna var det överhuvudtaget svårt att finna ett långsiktigt förhållningssätt. De 
planerade åtgärderna framstår närmast som ett underlag för en större 
restaurering/renovering, dvs. som början på en projektering. 
 
I vilken mån har vård- och underhållsplaneringen lett till möjligheter för Svenska 
kyrkan att sammanhållet planera för en förvaltning av de kyrkliga kulturminnena i 
stiftet och i landet?  Som påpekas i utvärderingsrapporten är planernas utformning så 
pass olika att de inte utan omfattande bearbetning kan ligga till grund för en samlad 
nationell bedömning. Av samma skäl kan de inte heller användas för prioriteringar av 
angelägna åtgärder på nationell nivå. Endast i de fall där stiften aktivt planerat och 
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styrt upplägget är det enligt rapporten möjligt att använda vård- och 
underhållsplanerna för strategiska överväganden och stiftsvisa prioriteringar av 
framtida insatser. 
 
Utvärderingen av vård- och underhållsplanerna omfattade alltså ett urval planer och 
resultaten pekade på tendenser. I slutet av rapporten gavs ett antal rekommendationer 
för det fortsatta arbetet. Av Svenska kyrkans rapport för år 2007 framgår att stiften i en 
besvarad enkät uppger att vård- och underhållsplanering nu löper rutinmässigt. I vilken 
mån rekommendationerna från 2006 års utvärderingsrapport lett till justeringar i 
upplägg och innehåll kommenteras inte närmare. Enligt enkätsvaren används nu vård- 
och underhållsplanerna som ett underlag för att prioritera bland angelägna åtgärder i 
församlingar/samfälligheter och stift. Stiften har också identifierat behov av 
kompletteringar och utökningar av planerna, framförallt för att göra det möjligt att få 
en bild av det totala vårdbehovet.  
 
Riksantikvarieämbetet kan konstatera att fördelningen av den kyrkoantikvariska 
ersättningen satt förvaltningsfrågorna i fokus på samtliga nivåer inom Svenska kyrkan. 
Satsningen på vård- och underhållsplaner har gett ett nytt redskap som bör kunna 
användas för en effektiv och långsiktig förvaltning av såväl egendom som 
kulturhistoriska värden. Någon uppföljning/utvärdering av hur den hur den faktiska 
förvaltningen fungerar, med antagna vård- och underhållsplaner som styrande 
dokument, har ännu inte utförts. Av Svenska kyrkans redovisning för år 2007 framgår 
att församlingarnas ansökningar inför fördelningen av 2009 års ram ökat kraftigt vilket 
till stor del torde bero på en ökad kunskap om vårdbehoven.  
 
Stiften använder för närvarande vård- och underhållsplanerna i varierande grad för att 
nå fram till en samlad översikt av behoven och för att kunna prioritera mellan 
angelägna åtgärder. Målsättningen att kunna använda vård- och underhållsplanerna för 
en liknande planering på nationell nivå bör enligt Riksantikvarieämbetet ligga fast. 
Måluppfyllelsen bör följas upp vid kommande kontrollstationer.   
 
Förvärvad kompetens 
 
Hanteringen av den kyrkoantikvariska ersättningen har inneburit att Svenska kyrkan 
stärkt sin kompetens i förvaltnings- och kulturarvsfrågor. En aktuell överblick över 
tillgången till kompetens inom den egna organisationen framgår av fig. 9.  
 
Kyrkan på nationell nivå bereder och fattar beslut om stiftens ram för tilldelning av 
kyrkoantikvarisk ersättning. Utveckling och förvaltning av register (främst PHS), 
utbildning av och information till stiftshandläggare, uppföljning och årlig redovisning 
av kyrkoantikvarisk ersättning är andra uppgifter. I samband med att rambeslutet fattas 
sker också en översyn av de beslutade Villkoren och allmänna råden. Under 2007 har 
Svenska kyrkans generella kompetens i kulturarvsfrågor förstärkts genom att en 
samordnande tjänst inrättats. Samtliga funktioner som rör det kyrkliga kulturarvet och  
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1 Uppsala 0,80 A 0,70 0,10 0,90 B 1.00 0,50 A 0,50
2 Linköping 0,50 0,50 A 1,00    
3 Skara 1,00 A 1,00   
4 Strängnäs 1,50 0,20 A 1,50 0,25 - -
5 Västerås 1,00  0,25 A 0,25 
6 Växjö 1,50 A 1,00 0,75 1,50 A 1,25 0,50 B 0,50
7 Lund 1,50 A 1,00   
8 Göteborg 0,50 0,10 A 0,50 0,40 0,10 A 0,50 
9 Karlstad 0,50 0,80 B 1,00   
10 Härnösand 0,75 1,00 A 1,25

B 0,50
  4,00 A 2,00

B 2,00
11 Luleå 0,50 B 0,20   
12 Visby 0,40   8,00 A 3,00
13 Stockholm 0,10 0,50   0,30 A 0,30
Summa 10,55 3.10 A 7,95

B 1,70
1,25 3.00 A 2,00 

B 1,00 
13,30 A 5,80 

B 2,50
Kyrkokansliet 0,50 0,75 0,50 3,00 A 2,00 
Summa 11,05 3,85 A 7,95

B 1,70
1,75 6,00 A 4,00 

B 1,00 
13,30 A 5,80

B 2,50
 
Fig. 9. Stiftens och kyrkokansliets arbetsinsatser för kulturarvsfrågor under 2007. Enkätuppgifter över 
stiftens och kyrkokansliets årsverken för kyrkoantikvariska frågor under 2007. Siffran för konsultinsats 
avser insats administrerad av stiftet, i de flesta stift görs vård- och underhållsplaner genom 
församlingar/samfälligheter. A= antikvarisk kompetens, B= byggnadsteknisk kompetens. Källa: 
Svenska kyrkans redovisning för år 2007 angående de kyrkliga kulturvärdena och användningen av den 
kyrkoantikvariska ersättningen. 
 
den kyrkoantikvariska ersättningen är placerade på Avdelningen för utbildning, 
forskning och kultur vid Kyrkokansliet i Uppsala. Svenska kyrkan bedriver också ett 
flertal projekt med inriktning på övergripande förvaltningsfrågor (se nedan), vilka har 
sin förankring vid samma avdelning.  
 
Stiften hanterar beredning och ansökningar från församlingar/samfälligheter, 
remitterar ansökningarna till länsstyrelserna för prioritering och precisering av 
antikvarisk merkostnad, ansöker hos Kyrkostyrelsen om beslutsram, beviljar och 
utbetalar medel för insatser i församlingar/samfälligheter samt eventuellt egna 
stiftsövergripande projekt. Stiften har successivt stärkt sin bemanning då det gäller 
antikvariska och byggnadstekniska sakfrågor, dels för att kunna ge råd till 
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församlingarna/samfälligheterna, dels för att vidareutveckla samordning och 
kompletteringar av karaktäriseringar och vård- och underhållsplaner i riktning mot 
samlade planeringsunderlag. Stiften har löst behovet av kompetens på olika sätt. I sju 
stift har under 2007 funnits stiftsantikvarier, med huvudsaklig uppgift på handläggning 
och inventering. Fyra stift har under 2007 haft tillgång till byggnadsteknisk kompetens 
för handläggning och rådgivning. I återstående stift har enligt Svenska kyrkans 
redovisning antikvarisk och byggnadsteknisk kompetens knutits till verksamheten 
genom uppdrag till t.ex. länsmuseum eller fristående konsult.   
 
Svenska kyrkan ska enligt överenskommelsen med staten svara för att ha tillgång till 
den kompetens som krävs för att klara av förvaltningsansvaret. Huruvida nuvarande 
sakkunskap till omfattning och inriktning motsvarar de krav som är rimliga att ställa 
kan diskuteras, med hänsyn till ersättningens storlek och förvaltningsfrågornas tyngd. 
Flera av stiften saknar alltjämt antikvarisk kompetens inom den egna organisationen. 
Av Riksrevisionens rapport framgår att varken stiften eller Svenska kyrkan på 
nationell nivå menar att det finns personella resurser för att göra någon kvalificerad 
ekonomisk eller antikvarisk bedömning av församlingarnas ansökningar.  
 
Enligt prop. 1998/99:38 bör kyrkoantikarisk ersättning inte användas för 
kompetensutveckling eller liknande ändamål. Här sägs att det: ”… är en angelägenhet 
för Svenska kyrkan att försäkra sig om att den personal som förvaltar den kyrkliga 
egendomen har erforderlig kompetens och kunskap samt att ha ansvar för samordning 
och kompetensutveckling. I detta ligger att svara för de kostnader som detta innebär.” 
Av fig. 9 framgår att kyrkoantikvarisk ersättning även går till handläggning samt för 
att administrera inventering och planering, däribland den övervägande delen av 
insatserna vid Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Här uppträder en avvikelse i 
förhållande till statens uttalade intentioner. Riksantikvarieämbetet har i sina yttranden 
till Svenska kyrkan påpekat detta vid flera tillfällen.  
 
Samverkan inom kyrkan ger effektivare förvaltning 
 
Den enskilda församlingens/samfällighetens förvaltningsansvar är ofta omfattande och 
sammansatt till sin karaktär. Små enheter har därför ofta behov av stöd i 
förvaltningsfrågorna. Utifrån intervjuer påpekar Riksrevisionen i sin rapport att 
församlingarna/samfälligheterna kan få visst stöd från Svenska kyrkans 
församlingsförbund, men att denna ändå upplevs som begränsad. Vid hearingen 
betonades den lokala kompetensen som en av de viktigaste förutsättningarna för en 
god förvaltning.  
 
Betänkandet (SOU 1997:43) uttryckte förhoppningar om att utvecklade former för 
samverkan, t.ex. i form av samfälligheter, skulle leda till en effektiv förvaltning. 
Samfälligheten Gotlands kyrkor lyftes fram som ett välfungerande exempel. Av 
Svenska kyrkans redovisning för år 2007 framgår att förvaltning i samfällighet 
vidareutvecklats samt nya former för samverkan tillkommit. Västerås kyrkliga 
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samfällighet, som omfattar samtliga församlingar inom Västerås kommun, har t.ex. 
anställt en konservator, som kan bistå bl.a. med rådgivning om förebyggande åtgärder 
till samtliga församlingar. Insatserna för vård- och underhållsplanering i 
församlingar/samfälligheter har lett till att man anlitat byggnadsingenjörer eller 
professionella fastighetsförvaltare, som också kan medverka vid utveckling och 
löpande arbete med planerna. Flera av stiften har förstärkt sin byggnadstekniska 
kompetens, vilken då kan nyttjas både för övergripande planeringsarbete och konkret 
rådgivning. Kyrkans eget försäkringsbolag (Kyrkans Försäkring AB), som försäkrar ca 
60 % av Svenska kyrkans ekonomiska enheter, har genom ett aktivt utbildningsarbete i 
flera stift medverkat till att stärka säkerhetstänkandet.  
 
Riksantikvarieämbetet kan alltså konstatera att Svenska kyrkan efter 
relationsändringen funnit nya former för samverkan inom den egna organisationen, i 
avsikt att uppnå större effektivitet och kvalitet i förvaltningen. Enligt 
Riksantikvarieämbetet är en vidareutveckling av samverkan på olika nivåer inom 
Svenska kyrkan en viktig förutsättning för att uppnå en kompetent och 
kostnadseffektiv förvaltning även i små församlingar/samfälligheter.  
 
Strukturella förändringar – hot eller möjlighet? 
 
Församlingsindelningen är sedan relationsändringen mellan stat och kyrka helt och 
hållet en inomkyrklig fråga. I betänkandet från 1993 års kyrkobyggnadsutredning 
(Fädernas kyrkor - och framtidens, Svenska kyrkans utredningar 1996:1) lyfts 
församlingsregleringar fram som ett sätt att för framtiden anpassa verksamheten till 
krympande medlemstal och en snävare ekonomi. Regleringarna har intensifierats efter 
årtusendeskiftet och inneburit att församlingarnas antal i vissa stift nära halverats (fig. 
10-11). Särskilt omfattande har regleringarna varit i de kyrktäta Lunds och Skara stift, 
där i stort sett alla församlingar härrör från medeltiden. Varken under medeltiden eller 
efter reformationen förändrades församlingsstrukturen så mycket som den gjort hittills 
under 2000-talet.  
 
Sannolikt kommer förändringarna av församlingsstrukturen att på flera sätt påverka 
förvaltningen av kulturminnena. Riksantikvarieämbetet vill särskilt uppmärksamma 
följande. De kyrkliga kulturminnena har tillkommit, formats och förändrats genom 
initiativ och engagemang av den lokala församlingen. Anknytningen till den ”egna” 
kyrkan har av gammalt varit stark, en upplevelse som enligt aktuella 
attitydundersökningar fortfarande finns kvar hos en stor andel av befolkningen, oavsett 
graden av kyrkligt engagemang i övrigt.  
 
En sammanläggning av två eller flera församlingar till en innebär att den nya 
församlingen får två eller flera kyrkor att förvalta, i de kyrktäta delarna av vårt land 
kanske upp emot tio kyrkor. Besluten i pastorala och ekonomiska frågor fattas på ett 
längre avstånd från den ”egna” kyrkan. En sådan sammanslagning kan också innebära 
en minskad användning av de enskilda kyrkorna och att förutsättningarna för att hålla  
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Fig. 10. Församlingar bildade genom sammanslagning 1995–2006. Källa: Statistiska centralbyrån, 
Matrikel över svenska kyrkans prästerskap 1995– 2006. Kartan framställd av forskningsprojektet 
Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria vid Riksantikvarieämbetet.  
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 Fig. 11. Antal församlingar 1990–2006. Källa: Statistiska centralbyrån, Matrikel över svenska kyrkans 
prästerskap 1995– 2006. Diagrammet framställt av forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och 
bebyggelsehistoria vid Riksantikvarieämbetet.  
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dem öppna förändras. Enligt statistik som Svenska kyrkans refererar i redovisning för 
år 2007 framgår att antalet kyrkor som betecknas som ”låganvända” påtagligt ökat 
under de senaste åren.  

Församlingssammanslagningarna behöver inte tolkas entydigt, eller ens huvudsakligen 
negativt i förvaltningshänseende. Som framhållits ovan kan större enheter innebära en 
effektivare förvaltning, till fördel för det långsiktiga bevarandet. En 
församling/samfällighet som förvaltar ett större antal kyrkor kan också utveckla ett 
differentierat bruk av kyrkorna, utifrån de lokala behoven och kyrkornas 
kulturhistoriska värden. 
 
Svenska kyrkan har enligt överenskommelsen med staten ett förvaltningsansvar för de 
lagskyddade kyrkliga kulturminnena i sin helhet. Riksantikvarieämbetet anser därför 
att Svenska kyrkan noga bör följa förändringarna i församlingsstrukturen och 
effekterna för det långsiktiga bevarandet av de kyrkliga kulturminnena. Att på olika 
sätt vidmakthålla det lokala engagemanget för kyrkorna torde vara en av de viktigaste 
framtidsfrågorna, sannolikt med bäring även på den lokala ekonomin. I Svenska 
kyrkans redovisning för år 2007 återges resultatet från en enkät till stiften. I ett svar 
från Linköpings stift sägs en negativt följd av sammanslagningarna vara en 
”professionalisering” av verksamheten, där frivilliga krafter istället ersätts av dyra 
firmor och konsulter. 
 
Kyrklig utjämning en viktig förutsättning för den lokala församlingens/samfällighetens 
verksamhet och förvaltning 
 
Enligt lag (1998:1591) om Svenska kyrkan är trossamfundet Svenska kyrkan en öppen 
folkkyrka som bedriver en rikstäckande verksamhet. För att möjliggöra verksamhet i 
församlingar/samfälligheter med olika ekonomiska förutsättningar finns ett 
inomkyrkligt utjämningssystem. För år 2007 uppgick det totala utjämningsbidrag som 
betalades ut från den nationella nivån ca 900 miljoner. En särskild del av 
utjämningsbidraget har tidigare omfattat kostnadskrävande åtgärder på 
kyrkobyggnader, det s.k. kyrkobyggnadsbidraget. Från år 2007 utgör dessa medel en 
del av det allmänna utjämningsbidrag som utbetalas till stiften. Ca 50 miljoner 
fördelades på stiften utifrån stiftens andel av den totala kyrkobyggnadsytan. Stiften är 
fria att disponera stiftsbidraget till de ändamål som man finner mest ändamålsenliga. 
Samtliga stift har enligt Svenska kyrkans redovisning för år 2007 beslutat att använda 
medlen – eller ett något större eller mindre belopp – för det tidigare åsyftade 
ändamålet. 
 
Riksantikvarieämbetet yttrade sig till Svenska kyrkan över förändringen av 
kyrkobyggnadsbidraget 2006-03-20 (dnr 310-4716-2005). Riksantikvarieämbetet 
menar att kyrkobyggnadsbidraget framstått som en viktig möjlighet för Svenska 
kyrkan att, med egna medel, skapa förutsättningar för resurssvaga församlingar att 
fortsätta bruka sina kyrkobyggnader. Riksantikvarieämbetet påpekar också att det är 
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viktigt att fortsatt kunna följa hur mycket av stiftsbidraget som i respektive stift ägnas 
för kyrkobyggnaderna. 
 
Riksrevisionen har i sin rapport lyft fram de resurssvaga 
församlingarnas/samfälligheternas situation som ett särskilt problem då det gäller 
förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena. Den kyrkoantikvariska ersättningen får 
enligt prop. 1998/99:38 inte bli del av ett inomkyrkligt utjämningssystem. Somliga 
församlingar har emellertid inte möjlighet att stå för egenfinansieringen av angelägna 
antikvariska åtgärder, och kan därför inte heller ta del av den kyrkoantikvariska 
ersättningen.  
 
Svenska kyrkan och staten delar ett ansvar att göra det möjligt för 
församlingar/samfälligheter att bruka och förvalta de kyrkliga kulturminnena med 
hänsyn till kulturminneslagens krav. I betänkandet SOU 1997:43 framhölls vikten av 
ett fungerade utjämningssystem även efter relationsändringen med staten, för att skapa 
förutsättningar för att de kyrkliga kulturminnena skulle kunna brukas och bevaras i 
hela landet. Även denna fråga bör enligt Riksantikvarieämbetet betraktas i ljuset av att 
Svenska kyrkan enligt överenskommelsen har ett förvaltningsansvar för de 
lagskyddade kyrkliga kulturminnena i sin helhet.  
 
Samverkan mellan Svenska kyrkan och kulturmiljövården i huvudsak präglad av 
konstruktiv samsyn 
 
Riksrevisionen beskriver i sin rapport en grundläggande ”intressekonflikt” mellan 
staten och Svenska kyrkan då det gäller bruk och bevarande, vilken på sikt kan hota 
det kyrkliga kulturarvet. Vid hearingen framkom från några länsstyrelser synpunkter 
som gav stöd åt denna beskrivning.  
 
Denna bild av en ”intressekonflikt” menar Riksantikvarieämbetet bör modifieras och 
nyanseras. Enligt Riksantikvarieämbetet har hanteringen av den kyrkoantikvariska 
ersättningen, och det samråd som ersättningsformen förutsätter, bidragit till en ökad 
samsyn och förståelse för parternas utgångspunkter. Bevarandet är en viktig del av 
Svenska kyrkans förvaltarskap. Bruk är en förutsättning för långsiktigt bevarande även 
ur kulturmiljövårdens perspektiv. Att hitta rätt i avvägningarna mellan bruk och 
bevarande ligger i både Svenska kyrkans och kulturmiljövårdens intresse. En ständig 
dialog är nödvändig. Genom de samrådsgrupper som enligt överenskommelsen ska 
finnas på regional och central nivå finns nu möjligheter att lyfta sådana frågor till 
principiell diskussion. 
 
Riksantikvarieämbetet kan dag inte se något bättre alternativ för ett långsiktigt 
bevarande än en process där både bruk- och bevarandeintressena kommer till tals och 
kan påverka utvecklingen.  
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Karakteriseringsprojekten ger gemensamma underlag för att beskriva och bedöma 
kulturhistoriska värden 
 
De enkäter som citeras i Svenska kyrkans redovisningar lyfter entydigt fram de 
regionala samrådsgruppernas viktiga funktion för att initiera och samordna 
stiftsövergripande projekt. Riksantikvarieämbetet har gett ut en metodhandbok för hur 
man kan ta fram ett kunskapsunderlag som tydliggör kyrkornas kulturhistoriska värden 
(Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor – en handledning för 
kulturmiljövården och Svenska kyrkan, 2002). Flertalet av stiften har i samverkan med 
berörda länsstyrelser och länsmuseer arbetat med sådana karaktäriseringsprojekt (fig. 
3). Avsikten har varit att lyfta fram de enskilda kyrkornas kvaliteter och vilka värden 
som är viktiga att beakta vid bruk och förvaltning.  
 
Karaktäriseringarna är värdefulla för såväl stiftet som den regionala kulturmiljövården. 
De används t.ex. som underlag för att hantera och bedöma ansökningar om 
kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. Att underlagen tagits fram som 
ett gemensamt projekt bidrar också till en samsyn kring befintliga värden och 
underlättar dialogen vid bedömningen av tillståndspliktiga åtgärder.  
 
Enligt fig. 3 har arbetet med karaktäriseringar nått långt i ett riksperspektiv. Även i 
Lund stift har kyrkorna enligt denna sammanställning till största delen karaktäriserats. 
I ett meddelande till Riksantikvarieämbetet, daterat 2008-03-25, informerar emellertid 
länsstyrelserna i Skåne och Blekinge att stiftsstyrelsen i Lund avslagit en ansökan om 
kyrkoantikvarisk ersättning för karaktäriseringar av stiftets kyrkor. Stiftsstyrelsens 
motivering är att ”stiftets vård- och underhållsplaner på ett tillräckligt sätt värderar och 
bedömer kyrkorna”. Länsstyrelserna i Blekinge och Skåne menar att det är angeläget 
att ett övergripande karakteriseringsprojekt genomförs. Kunskapen om stiftets kyrkor 
är bristfällig, samtidigt som kyrkorna står inför ett stort förändringstryck. Av 
skrivelsen framgår att länsstyrelserna tillsammans med länsmuseerna skulle kunna 
genomföra ett karaktäriseringsprojekt, men att möjligheter till egen finansiering 
saknas.   
 
Vård- och underhållsplanerna är som framgått ett instrument främst för 
församlingens/samfällighetens förvaltning. I en vård- och underhållsplan ska en 
kulturhistorisk bedömning av objektet finnas med som utgångspunkt för formulerade 
förvaltningsmål (se ovan). Stiften har på olika sätt arbetat med att samordna och 
integrera karaktäriseringsprojekten med framtagandet av vård- och underhållsplaner. 
Riksantikvarieämbetet kan konstatera att en av de viktigaste utgångspunkterna för 
karaktäriseringsprojekten är samverkan mellan stift och regional kulturmiljövård. Det 
får förutsättas att den information om kyrkornas kulturhistoriska värden som 
framkommit genom vård- och underhållsplaneringen används som utgångspunkt, men 
att det ändå inte gör ett samlat karakteriseringsprojekt mindre betydelsefullt.  
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Ett karaktäriseringsprojekt i Lunds stift bör enligt Riksantikvarieämbetet – i likhet 
med i övriga landet – genomföras som ett stiftsövergripande projekt i samverkan med 
den regionala kulturmiljövården och finansieras med kyrkoantikvarisk ersättning. Ett 
sådant projekt vore enligt Riksantikvarieämbetet viktigt för att skapa en gemensam 
plattform då det gäller bedömningen av kulturhistoriska värden bland regionens 
kyrkor. Det skulle också på ett väsentligt sätt bidra till ett nationellt kunskapsunderlag.  
 
Samverkan i principiella frågor och projekt på nationell nivå 
 
Den centrala samrådsgruppen har, enligt nämnda enkät och Svenska kyrkans 
redovisning till regeringen 2007, haft en viktig funktion för att hålla samman 
samrådsarbetet samt för att initiera övergripande samarbetsprojekt. Arrangemanget av 
den årliga konferensen har skapat en viktig mötesplats för gemensamma diskussioner. 
Kritik mot den centrala samrådsgruppens arbete har också framförts, t.ex. refererar 
Riksrevisionen synpunkter från såväl Riksantikvarieämbetet som Svenska kyrkans 
kansli att den centrala samrådsgruppen inte varit tillräckligt aktiv då det gäller att, efter 
framtagandet av Villkor och allmänna råd, verka för större enhetlighet i prioriteringar 
och bedömningar.  
 
Riksantikvarieämbetet delar Svenska kyrkans uppfattning om samrådsgruppens 
betydelse för att en konstruktiv samverkan i centrala frågor utvecklats. Goda 
förutsättningar att driva arbetet vidare i denna riktning finns.  
 
Särskilt vill Riksantikvarieämbetet uppmärksamma möjligheterna att vidareutveckla 
innehåll och former för nationella projekt med nära koppling till kulturminneslagens 
förvaltningskrav och den kyrkoantikvariska ersättningens fördelning och effekter. Det 
kan t.ex. handla om metodutveckling för planering av differentierad användning, 
utifrån lokala/regionala behov och kyrkornas kulturhistoriska värden. Ett annat 
utvecklingsområde kan röra metoder för dokumentation av inventarier utifrån 
kulturminneslagens krav. Som framgått finns det också behov av djupare 
utvärderingar av hur den kyrkoantikvariska ersättningen fördelats och använts, för att 
kunna precisera tydligare råd och villkorsskrivningar. Andra djupundersökningar 
skulle kunna utgå från den praktiska förvaltningen och församlingens/samfällighetens 
möjlighet och förmåga att planera långsiktigt vård- och underhåll utifrån framtagna 
planer. En kulturmiljöövervakning med utgångspunkt från tillståndet för kyrkliga 
kulturarvet, och eventuella förändringar över tid, behöver också utvecklas.  
 
Samtliga här nämnda frågeställningar och möjliga utvecklingsprojekt relaterar till 
kulturminneslagens förvaltningskrav och bör därför också helt eller delvis kunna 
stödjas med kyrkoantikvarisk ersättning. Om kyrkoantikvarisk ersättning ska komma i 
fråga är det enligt Riksantikvarieämbetets mening viktigt med ett tydligt 
samrådsförfarande, där bägge parter ges möjlighet att påverka projektens uppläggning 
och direktiv.  
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Ett breddat ansvarstagande - effekter för tillståndsprövning och tillsyn enligt 
kulturminneslagen 
 
Svenska kyrkans preciserade förvaltningsansvar har på flera sätt haft effekter även för 
det myndighetsarbete som utgår ifrån kulturminneslagen. Riksantikvarieämbetet har 
tidigare uppmärksammat olikheter i länsstyrelsernas tillämpning av 4 kap. 
kulturminneslagen. Av Riksrevisionens rapport framgår att stiften genom sin överblick 
ser att olika länsstyrelser gör olika bedömningar av vad som är tillståndspliktigt. Även 
bedömningen av likartade åtgärder kan skilja sig åt. Det är rimligt att Svenska kyrkan, 
stiften och församlingar/samfälligheter möts av likartade förhållningssätt av de 
myndigheter som har att tillämpa kulturminneslagen. Det är också 
Riksantikvarieämbetets och länsstyrelsernas uppgift att, utifrån sina olika roller och 
ansvar, se till att tillämpningen av kulturminneslagen blir så likartad som möjligt över 
landet. Riksantikvarieämbetet avser att i tillämpliga delar utarbeta föreskrifter, 
allmänna råd och riktlinjer för att tillämpningen av 4 kap. ska bli mer enhetlig.  
 
Riksrevisionen påtalar brister även i länsstyrelsernas tillsyn. Den är i allt för hög grad 
händelsestyrd, vilket på sikt kan hota de kyrkor som inte, av olika anledningar, vårdas 
och underhålls i enlighet med kulturminneslagen. Riksrevisionen efterlyser även här 
tydligare anvisningar från Riksantikvarieämbetet.  
 
Riksantikvarieämbetet vill framhålla att de kyrkliga kulturminnena idag framstår som 
väl vårdade och underhållna. Ett ambitiöst arbete har under de senast året bedrivits 
med karaktäriseringar och vård- och underhållsplaner, vanligtvis med deltagande av 
den regionala kulturmiljövården. Kunskapen om tillståndet för de kyrkliga 
kulturminnena torde vara väsentligt bättre idag än den var före relationsändringen, hos 
både förvaltare och den regionala kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet bedömer 
att Svenska kyrkans preciserade förvaltningsansvar även bör påverka länsstyrelsernas 
sätt att bedriva tillsyn. Regelverket för den kyrkoantikvariska ersättningen samt 
kulturminneslagen ställer krav på Svenska kyrkans förvaltande organ att ta fram vård- 
och underhållsplaner och inventarieförteckningar. En tillsyn i dessa delar bör därmed 
utvecklas som i första hand utgår från Svenska kyrkans egenkontroll.     
 
Roller och ansvar i statens insatser för att bevara de kyrkliga kulturminnena 
 
Kulturminneslagen och den kyrkoantikvariska ersättningen utgör statens viktigaste 
redskap för ett långsiktigt bevarande av de kyrkliga kulturminnena. Länsstyrelser och 
Riksantikvarieämbetet utövar tillsyn och överinseende enligt kulturminneslagen. För 
den som är part i ett tillståndsärende, t.ex. församling/samfällighet, finns möjlighet att 
vid avslag överklaga myndighetens beslut till förvaltningsdomstol. 
Riksantikvarieämbetet kan överklaga beslut både av länsstyrelse eller 
förvaltningsdomstol. Överklagningsärendena enligt 4 kap. kulturminneslagen rör sig 
om ett tiotal per år, vilket i förhållande till den totala ärendemängden (ca 1700 
beslut/år) är förhållandevis få. Domsluten i överklagningsärendena, som ibland utfaller 
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till församlingens/samfällighetens och ibland till länsstyrelsens fördel, ger viktiga 
utgångspunkter för kulturminneslagens tolkning.  
 
Då det gäller den kyrkoantikvariska ersättningen ställs medlen till Svenska kyrkan 
som har att fatta beslut om fördelning. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har 
genom yttranden möjlighet att påverka ramfördelningen till stiften respektive 
fördelningen till konkreta åtgärder i församlingarna/samfälligheterna. När 
kulturminneslagen hanteras av myndigheter, hanteras den kyrkoantikvariska 
ersättningen av ett trossamfund vars olika, förvaltande delar utgör egna rättssubjekt. 
Enligt lag (1998:1591) om Svenska kyrkan är kyrkomötet är samfundets högsta 
beslutande organ. Kyrkomötet får inte besluta i sådana enskilda frågor som det är en 
församlings eller ett stifts uppgift att besluta i.  
 
Den kyrkoantikvariska ersättningen har stor betydelse för det långsiktiga bevarande av 
de kyrkliga kulturminnena. Staten har alltså genom att låta Svenska kyrkan besluta om 
kyrkoantikvarisk ersättning skapat förutsättningar för en förvaltning av de kyrkliga 
kulturminnena, där egendom och kulturhistoriska värden betraktas som en helhet. Som 
framgått kan många positiva effekter avläsas, som ligger i linje med de målsättningar 
som staten uttalat. 
 
Riksantikvarieämbetet vill emellertid peka på ytterligare ett möjligt problem med 
konstruktionen. Vad händer t.ex. i de fall beslut fattas av ett enskilt stift, som 
motverkar de åtaganden som Svenska kyrkan åtagit sig centralt? Vad händer om stift 
och länsstyrelse i en region, trots samrådsförfaranden, inte lyckas nå enighet om en 
bevarandestrategi? Vad händer om vi ser en utveckling där kulturminneslagens 
bevarandesyfte och den kyrkoantikvariska ersättningen börjar gå ”i otakt”, t.ex. genom 
en ensidig prioritering av de kyrkor som används mest? Vem ska då ingripa? Enligt 
Riksantikvarieämbetet kan det behövas en precisering av roller och ansvar i sådana 
tänkbara situationer.  
 
 
2.7. Det kyrkliga kulturarvets tillgänglighet 
 
Enligt överenskommelsen med staten ska Svenska kyrkan svara för ”… att de kyrkliga 
kulturminnena i framtiden är tillgängliga för var och en i minst samma utsträckning 
som för närvarande”, dvs. som när överenskommelsen träffades i februari 2000.  
 
De kyrkliga kulturminnena har tillkommit i en tid då kyrkan var en del av det 
allmänna. Genom den kyrkoantikvariska ersättningen vårdas och underhålls de 
kyrkliga kulturminnena fortfarande med statliga medel. Svenska kyrkan har även idag 
huvudansvaret för begravningsväsendet, som finansieras med en allmän 
begravningsavgift. Kyrkorna med kyrkotomter och begravningsplatser har fungerat 
som offentliga rum och det finns en förväntan på att de fortsatt ska vara tillgängliga 
för alla. Det enskilda besöket på begravningsplatsen eller i kyrkorummet – oavsett om 
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det handlar om en upplevelse av sammanhang med gångna generationer, en önskan om 
enskild andakt eller för att ta del av ortens sevärdheter – är sannolikt ett av de 
vanligaste bruken av dessa miljöer och platser.  
 
I Svenska kyrkans redovisning till regeringen lämnas årligen uppgifter om hur kravet 
på tillgänglighet tillgodosetts. Uppgifter om kyrkornas öppethållande har samlats 
systematiskt från år 2004. Förändringarna fram t.o.m. år 2006 framgår av fig. 12. 
Några statistiskt säkerställda förändringar under detta tidsintervall går inte att avläsa. I 
en kommentar förtydligar Svenska kyrkan utfallet i den tabell som anger kyrkor 
stängda för spontanbesök. De flesta av de 191 kyrkor som 2006 inte hade någon öppen 
dag ligger i landsbygd/glesbygd. För många av dem framstår det varken som angeläget 
eller önskvärt med regelbundna öppettider. Här räcker det i allmänhet som tidigare att 
nyckel finns att låna. 
 
Enkätsvar från stiften visar höga ambitioner då det gäller öppenhet/tillgänglighet, men 
flera omständigheter gör det svårt att i praktiken leva upp till dem. Enligt 
Riksantikvarieämbetets bedömning har detta i första hand att göra med avvägningen 
öppenhet/säkerhet, en fråga som är långt ifrån ny men som under senare år fått ökad 
aktualitet. Riksantikvarieämbetet har tillsammans med bl.a. Brottsförebyggande rådet 
och Svenska kyrkan uppmärksammat problemen med kulturarvsbrott. 
Säkerhetsmedvetandet har också höjts, bl.a. genom Säkerhetshandbok för kyrkan från 
2006 som Svenska kyrkan distribuerat till samtliga församlingar/samfälligheter. En 
annan omständighet som påverkar möjligheten att hålla kyrkan öppen är enligt 
enkätsvaren resursbrist. Det är dyrt att hålla kyrkan bemannad.  
 
Riksantikvarieämbetet kan alltså inte utifrån redovisningen utläsa någon förändring av 
kyrkornas öppethållande/tillgänglighet som är möjlig att direkt sätta samman med 
relationsändringen. Det finns emellertid anledning att fortsätta följa utvecklingen. 
Under perioden 2002-2007 har ca 74 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 
utbetalats till förebyggande åtgärder för att förhindra stöld och brand (fig. 6). Den 
andel av totalkostnaden som täckts av ersättningen utgör inte mindre än 73 %. Olika 
typer av installationer är viktiga komplement i säkerhetsarbetet, men möjligheten att få 
kyrkoantikvarisk ersättning för sådana åtgärder får inte leda till en övertro på tekniska 
lösningar. Som Brottsförebyggandet rådet framhållit är mänsklig bemanning och 
vaksamhet det bästa skyddet för de kyrkliga inventarierna (Brottsplats kyrkan, 
Brottsförebyggande rådet, 2005). En annan omständighet som gör det viktigt att följa 
utvecklingen är de stora förändringarna i församlingsstrukturen. Av allt att döma är de 
redan avläsbara i en minskad användning av kyrkorummen.  
 
Möjligheten till det som kallas för ”spontanbesök” är viktig. Var och en ska kunna 
besöka de kyrkliga kulturminnena utifrån sina förutsättningar och önskemål. 
Riksantikvarieämbetet välkomnar också att Svenska kyrkan bjuder in till andra typer 
av aktiviteter i kyrkorummet, t.ex. musikarrangemang och visningsverksamhet. 
Svenska kyrkans redovisning för år 2007 visar att musikevenemang sker i 86 % av  
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Fig. 12. Kyrkornas öppethållande år 2006, dagar per år fördelat på församlingstyp i procent. Nederst 
motsvarande siffror för 2004 och 2005. 

kyrkorna, visningsverksamhet i 36 % av dem. Enligt Riksantikvarieämbetet kan 
kulturhistoriska värden vara en resurs i ett utökat bruk av kyrkorummen, t.ex. för 
allmänkulturella ändamål. Sannolikt finns förutsättningar för Svenska kyrkan att 
ytterligare utveckla denna del av verksamheten i samverkan med andra aktörer. 
 
 
2.8 Andra effekter 
 
Den kyrkoantikvariska ersättningens effekter har i denna rapport relaterats till de mål 
som staten formulerat i prop. 1998/99:38 och i överenskommelsen med Svenska 
kyrkan. Under senare år har kulturarvet allt mer satts i samband med 
samhällsutvecklingen i stort (Riksantikvarieämbetets regleringsbrev 2008). 
Kulturarvets betydelse som resurs för regional utveckling och tillväxt har lyfts fram 
bl.a. genom de regeringsuppdrag som Riksantikvarieämbetet fått utifrån den nationella 
strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. 
Kulturmiljöområdet har också i högre grad blivit engagerat i arbetet med att uppnå de 
nationella miljökvalitetsmålen och det långsiktigt hållbara samhället. Enligt 
Riksantikvarieämbetet finns det därför anledning att antyda den kyrkoantikvariska 
ersättningens effekter också ur ett samhällsperspektiv och i relation till de mål som 
generellt gäller för kulturmiljöområdet.   
 
Riksantikvarieämbetet anser att det kyrkliga kulturarvet är en väsentlig del av den 
lokala/regionala förankringen och identiteten. De kyrkliga kulturminnena är viktiga  
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1 Storstad 1% 19% 3% 6% 3% 19% 26% 22% 134

2 Förort 10% 7% 10% 10% 17% 14% 13% 19% 290

3 Större stad 3% 4% 4% 10% 8% 22% 24% 25% 161

4 Medelstor stad 2% 5% 15% 13% 11% 20% 17% 19% 200

5 Större tätort 6% 2% 9% 14% 17% 17% 13% 23% 358

6 Mindre tätort 8% 5% 11% 17% 21% 18% 9% 12% 712

7 Landsbygd 6% 9% 15% 17% 27% 12% 5% 8% 952

8 Glesbygd 8% 7% 11% 28% 13% 12% 5% 18% 302

Totalt, procent 6% 7% 11% 16% 19% 16% 10% 15% 100%
Totalt, procent 2005 4% 2% 11% 14% 24% 15% 11% 18% 100%
Totalt, procent 2004 5% 1% 10% 14% 25% 15% 11% 19% 100%
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Tätortsgrupp 
Utbetalad 
ersättning Totalkostnad

Ersättning i 
procent av 

totalkostnad 

Uttryckt i kr per 
kvm skyddad 

kyrka

Storstad 44 537 83 603 53% 639

Förort 55 730 173 781 32% 588

Större stad 44 771 124 271 36% 610

Medelstor stad 34 239 63 940 54% 403

Större tätort 66 049 149 153 44% 450

Mindre tätort 146 029 278 819 52% 489

Landbygd 208 681 443 474 47% 551

Glesbygd 44 903 101 645 44% 421

Samf. Gotlands kyrkor 32 340 95 373 34% 533

 
Summa/genomsnitt 677 279 1 514 059 45% 540

Fig. 13. Utbetalad kyrkoantikvarisk ersättning 2002-2007 i tusental kronor till avslutade projekt i 
förhållande till totalkostnad fördelat på församlingstyp. Beloppen är i underkant då den inte omfattar 
projekt som ej fördelats på kyrka i redovisningen. Källa: Svenska kyrkans redovisning för år 2007 
angående de kyrkliga kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen. 

som en del av landskapet och gör de historiska sammanhangen avläsbara. Både den 
gamla sockenkyrkan och moderna stadsdelskyrkan bidrar till en sammansatt och god 
bebyggd miljö, som betyder något för människorna i bygden oavsett om man är 
kyrkligt aktiv eller inte. De kyrkliga kulturminnena förknippas med ett rikt 
kulturarvsbruk. Naturligt nog ligger fokus på gudstjänster och andra kyrkliga 
handlingar, men verksamheten innehåller också sådant som i vid mening riktar sig mot 
allmänheten. Det kyrkliga kulturarvet i Sverige har unika kvaliteter även i ett 
internationellt perspektiv och har stor potential för en utvecklad turism- och 
besöksnäring. 
 
Några metoder för att mäta samhällsnyttan av kyrkoantikvarisk ersättning finns inte. I 
Svenska kyrkans rapport för år 2007 påpekas att ersättningen har vissa 
regionalekonomiska effekter. Ersättningsberättigade kyrkobyggnader, kyrkotomter, 
begravningsplatser och kyrkliga inventarier finns i hela landet (jfr fig. 8). 
Fördelningen av ersättning på olika enheter, klassade på skalan från storstad till 
glesbygd, visar att stora belopp utbetalats till t.ex. landsbygdsförsamlingar. För att 
åtgärder finansierade med kyrkoantikvarisk ersättning ska komma till stånd krävs 
dessutom en ekonomisk insats även från den aktuella församlingen/samfälligheten. 
 
Bidraget till kulturmiljövård och kyrkoantikvarisk ersättning utgör landets största 
riktade medel till kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet redovisade enligt 
regeringsuppdrag år 2005 kulturmiljövårdbidragets användning (Rapport om 28:26-
anslagets användning åren 2000–2004. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2005:2). 
Då det gäller insatserna för byggnadsvård påpekas att de ofta genomförts av mindre 
företag med olika typer av specialistkunskaper och med stor betydelse för 
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landsbygdens småföretagande. Genom insatserna vidmakthålls kunskap om äldre 
material och tekniker, vilket i sin tur gör det möjligt att ta till vara kulturhistoriska 
värden i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.  
 
De slutsatser som refererats ovan torde vara minst lika väsentliga för den 
kyrkoantikvariska ersättningen, t.ex. då det gäller betydelsen för lokalt/regionalt 
småföretagande med inriktning på byggnadsvård och konservering – flertalet av 
företagen har både kyrkliga och profana uppdrag. Vid hearingen lyftes även fram de 
kyrkliga uppdragens särskilda betydelse för arkitektkåren. Den kyrkoantikvariska 
ersättningens effekter för ett bevarat kulturarv leder också indirekt till att de 
identitetsskapande och miljömässiga kvaliteter som är förbundna med det kyrkliga 
kulturarvet kan upprätthållas. Särskilt i glesbygd är kyrkorna och de sociala 
sammanhangen kring den kyrkliga verksamheten ett sammanhållande kitt, i synnerhet 
när annan offentlig verksamhet minskat eller t.o.m. upphört. 
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3. SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING 
 
 
Svenska kyrkan ska enligt överenskommelsen med staten följa upp fördelningen av 
kyrkoantikvarisk ersättning. En rapport ska årligen lämnas till regeringen. Av 
redovisningen ska bl.a. framgå hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts och 
vilka resultat som uppnåtts, överlåtelser och rivningar av kyrkobyggnader samt 
nybyggnad av kyrkobyggnader. Dessutom ska framgå hur kravet på kompetens och 
tillgänglighet tillgodosetts. Redovisningen ska göra det möjligt att följa upp den 
kyrkoantikvariska ersättningen ur såväl ekonomisk som antikvarisk synpunkt. 
Riksantikvarieämbetet har för denna rapport huvudsakligen använt statistik och 
sammanställningar som tagits fram för Svenska kyrkans redovisningar. I detta kapitel 
beskrivs hur verktygen för uppföljning av kyrkoantikvarisk ersättning ser ut och 
fungerar, hur de kan användas för statistiska uttag och antikvariska bedömningar, samt 
vilka förbättringar som är möjliga eller önskvärda.  
 
 
3.1. Svenska kyrkans register 
 
För den ekonomiska hanteringen och redovisningen av förbrukat anslag använder 
Svenska kyrkan ett projekthanteringssystem (PHS). Handläggarna på stiften registrerar 
ansökningar, beslut om ersättning samt utbetalning av ersättning, enligt särskilda 
anvisningar från Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Till PHS finns kopplat olika typer 
av rapportuttag.  
 
PHS är den huvudsakliga källan för den redovisning som Svenska kyrkan lämnar till 
regeringen rörande de kyrkliga kulturvärdena och användningen av den 
kyrkoantikvariska ersättningen. Uppföljningen och redovisningen till regeringen avser 
dels vilka resultat i vård och underhåll som uppnås med ersättningen, fördelat på olika 
typer av objekt (kyrkobyggnader, kyrkotomter/begravningsplatser, inventarier) samt i 
viss mån fördelat på typer av åtgärder (t.ex. renovering/underhåll, skadeförebyggande 
åtgärder och information).  
 
PHS gör det möjligt att följa upp penningflödet samt till vilka objekt och typer av 
åtgärder den kyrkoantikvariska ersättningen gått. De eventuella bristerna i 
uppföljningsresultatet gäller främst stringensen och enhetligheten i 
underlagsmaterialet (församlingarnas ansökningar) samt hur de tolkats av 
handläggarna på stiftet vid registreringstillfället. Framförallt gäller det registreringen 
av större restaureringar som innefattar många typer av åtgärder, vilka inte alltid 
särredovisats. Detta begränsar naturligtvis också möjligheten att använda systemet för 
mera preciserade frågeställningar. Fortlöpande anordnas seminarier och utbildningar 
för handläggarna, dels för att allmänt följa upp arbetet med ersättningen, dels för 
fortsatt utbildning i hanteringen av PHS.  
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Ett arbete med att länka materialet i PHS till annan information bedrivs också av 
Svenska kyrkan. PHS innehåller sedan 2004 ett fält med hänvisning till 
Bebyggelseregistret (se nedan). Med länkningen har man i första hand avsett göra det 
möjligt att använda Bebyggelseregistrets kulturhistoriska uppgifter och 
karakteriseringar som underlag vid bedömning och beslut om kyrkoantikvarisk 
ersättning. Avsikten med kopplingen mellan PHS och Bebyggelseregistret har också 
varit att i framtiden möjliggöra uppföljningar och utvärderingar av den 
kyrkoantikvariska ersättningens tilldelning i relation till de lagskyddade objekten och 
deras egenskaper.  
 
Svenska kyrkan har också på senare år påbörjat en egen registeruppbyggnad kring 
kyrkobyggnaderna. Ambitionen är att statistik ska föras över samtliga befintliga och 
tillkommande kyrkor, kyrkor som tas ur bruk samt kyrkor som säljs eller rivs. 
Registret ska även omfatta statistik över användningen av kyrkorna och i vilken mån 
de är tillgängliga för besök. Uppgifterna hämtas från församlingarna. Förutom att 
uppgifterna är viktiga för Svenska kyrkans egen överblick, är uppgifterna också 
relevanta för den årliga redovisningen till regeringen. Ett urval uppgifter är också 
tänkta att med regelbundna intervall hämtas från Bebyggelseregistret, främst uppgifter 
som hör samman med bedömningen av kyrkornas vårdbehov (material, ytskikt etc.). 
Därtill kommer vissa uppgifter att hämtas från de antagna vård- och 
underhållsplanerna. På sikt är det tänkt att registret ska innehålla uppgifter om hela det 
kyrkliga fastighetsbeståndet och vara användbart även för strategiska överväganden i 
förvaltningsfrågor. Avsikten är att Svenska kyrkans eget register inte bara ska kunna 
användas för statistiska sammanställningar utan också innehålla uppgifter om de 
enskilda byggnaderna som på väsentliga punkter kompletterar uppgifterna i 
Bebyggelseregistret. Uppbyggnaden sker i samråd bl.a. med Riksantikvarieämbetets 
kulturdataenhet, så att dubbelarbete och dubbelt registrerade uppgifter kan undvikas.  
 
 
3.2. Bebyggelseregistret 
 
Bebyggelseregistret förvaltas av Riksantikvarieämbetet och har funnits tillgängligt via 
webben från 2001. Registret är tillgängligt för alla. Materialet härrör huvudsakligen 
från inventeringar som utförs i landet, ofta av de regionala museerna. Viss 
basinformation om kyrkor och byggnadsminnen har lagts in i registret av 
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret innehåller grunduppgifter, t.ex. 
nybyggnadsår, för de drygt 2900 kyrkobyggnader som omfattas av tillståndsplikt 
enligt kulturminneslagen. Flera av de stift som driver karakteriseringsprojekt har lagt 
in resultatet i Bebyggelseregistret, vilket inneburit att 1 255 kyrkorna försetts med 
fylliga inventeringsuppgifter, fotodokumentation samt en karakteristik/värdering av 
anläggningen. Registreringen har då inräknas i karaktäriseringsprojektet och 
kyrkoantikvarisk ersättning har utgått även för denna del av arbetet. 
Karaktäriseringsprojekten har genom att resultatet lagts i Bebyggelseregistret inneburit 
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att ny och aktuell kunskap om de kyrkliga kulturminnena gjorts allmänt tillgänglig i 
stor skala.  
 
 
3.3. Riksantikvarieämbetets synpunkter - behov av utveckling 
för bättre uppföljning 
 
Beträffande PHS som verktyg för analyser av antikvariska frågor har svagheten med 
stora, samregistrerade restaureringar redan berörts. Riksantikvarieämbetet förutsätter 
att de regelbundna träffarna mellan Svenska kyrkans kansli och stiftshandläggarna 
kontinuerligt leder till allt mer preciserade rapportuttag. PHS är, som namnet antyder, 
utvecklat ur ett mer allmänt projekthanteringssystem. Sannolikt bör systemet så 
småningom vidareutvecklas utifrån de erfarenheter som vunnits. Några möjliga 
områden kan antydas.  
 
För närvarande är PHS endast tillgängligt för Svenska kyrkans kansli och 
stiftshandläggarna. Även länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet är viktiga parter i 
fördelningen, men de kan enbart följa utfallet indirekt genom Svenska kyrkans uttag 
och redovisningar. Möjligen skulle en utökad tillgänglighet till registersystemet bidra 
till större likriktning t.ex. i länsstyrelsernas prioriteringar. Det kan också vara aktuellt 
att komplettera systemet med fält som ger andra möjligheter till uppföljning. Här kan 
nämnas det arbete som Riksantikvarieämbetet under senare tid bedrivit med att bygga 
upp ett nytt uppföljningssystem, Källa, för kulturmiljövårdsbidragets användning. Vid 
utvecklingen av Källa, som ersatt det gamla systemet BEA, har man särskilt lagt sig 
vinn om att systemet också ska kunna användas som ett stöd i analysen av förväntade 
och uppnådda effekter på kort och lång sikt. Det nya systemet startade i februari 2007 
och används av Riksantikvarieämbetet och samtliga länsstyrelser. En diskussion kring 
en eventuell utveckling av PHS måste naturligtvis utgå från de specifika förhållanden 
som gäller det kyrkliga kulturarvet och hanteringen av den kyrkoantikvariska 
ersättningen, men det kan i detta sammanhang vara intressant att följa den utveckling 
som skett av Källa.  
 
Även Bebyggelseregistret bör på sikt kompletteras/utvecklas. En utveckling pågår för 
närvarande vid Svenska kyrkan för att göra det möjligt att relatera hanteringen av den 
kyrkoantikvariska ersättningen i PHS till respektive kyrka/objekt i 
Bebyggelseregistret. Ett meningsfullt utfall av att parallellisera den ekonomiska 
hanteringen med de kulturhistoriska uppgifterna ställer krav på en systematisk 
kvalitetssäkring av uppgifterna i Bebyggelseregistret på en förhållandevis basal nivå.  
 
I ett första skede bör samtliga kyrkobyggnader som omfattas av tillståndsplikt enligt 
kulturminneslagen finnas med i Bebyggelseregistret (samtliga kyrkobyggnader äldre 
än 1940 och ett av Riksantikvarieämbetet gjort urval av de kyrkobyggnader som är 
yngre än 1940). Utdrag för respektive län bör sändas till länsstyrelserna/länsmuseerna 
för kontroll. En jämförelse bör också ske med de uppgifter som Svenska kyrkan 
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årligen samlar in från församlingarna. Målsättningen bör vara att 
Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan har en gemensam ”bruttolista” över de 
kyrkobyggnader som omfattas av tillståndsplikt enligt kulturminneslagen och därmed 
är ersättningsberättigade. I ett andra skede bör en kvalitetssäkring ske av vissa 
elementära uppgifter om kyrkobyggnadernas egenskaper, t.ex. kyrkobyggnadens ålder 
och material. På sikt är det önskvärt att ett liknande arbete sker med de övriga 
lagskyddade, platsbundna objektskategorierna, kyrkotomter och begravningsplatser. 
 
Stiften bör enligt Riksantikvarieämbetet uppmuntras att lägga in resultaten av 
karaktäriseringsprojekten i Bebyggelseregistret. Registret är ett modernt 
informationssystem som även innehåller uppgifter om det profana, lagskyddade 
byggnadsbeståndet. Eftersom kunskapsuppbyggnaden är en effekt av en omfattande 
satsning med allmänna medel finns det anledning att se till att resultaten också blir 
allmänt tillgängliga.  
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