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Sammanfattning 

Inledning 

Sedan år 2002 får Svenska kyrkan en ersättning av staten för vården av det 
kyrkliga kulturarvet. Ersättningen kallas kyrkoantikvarisk ersättning och 
syftet är att göra det möjligt för Svenska kyrkan att bevara skyddade kyrkors 
kulturhistoriska värden. Ersättningen är ett stöd för de kostnader som 
Svenska kyrkan har för vård och underhåll av kyrkobyggnader, kyrkotomter, 
inventarier och begravningsplatser som omfattas av skydd enligt lag 
(1988:950), kulturmiljölagen. Ersättningen uppgår sedan 2009 till 460 
miljoner kronor årligen. 

I processen med att fördela den kyrkoantikvariska ersättningen ges 
länsstyrelserna, enligt kulturmiljölagen, möjlighet att yttra sig över stiftens 
förslag till hur ersättningen bör fördelas inom respektive län. 
Länsstyrelsernas insats kan i sammanhanget beskrivas som en 
kontrollfunktion för att medlen fördelas till de åtgärder som har de största 
vårdbehoven, givet de ansökningar som inkommit. 

Indikationer finns på att ersättningen inte fullt ut fördelas i enlighet med 
intentionerna. Av den anledningen har Riksantikvarieämbetet inom ramen 
för sitt överinseendeansvar genomfört en utvärdering av länsstyrelsernas 
yttranden över kyrkoantikvarisk ersättning. Syftet med utvärderingen är att 
identifiera och belysa eventuella brister i lagtillämpningen med avsikt att ge 
stöd för att uppnå mer likartade bedömningar.  

Utvärderingens empiri utgörs av en statistisk kartläggning av 
länsstyrelsernas yttranden för år 2013 och 2015, intervjuer samt en 
workshop.  

Studien belyser nedanstående frågeställningar. 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt yttrar sig länsstyrelserna över
den kyrkoantikvariska ersättningens fördelning i sina respektive län?

 Vilka förutsättningar har länsstyrelserna för ett effektivt och
ändamålsenligt arbete med yttranden?

 Vilka konsekvenser ger systemet för den kyrkoantikvariska
ersättningens fördelning upphov till?

Det system som utvärderingen avser är komplext, med många aktörer och 
många led i processen från ansökan till slutligt beslut om ersättning. 
Utvärderingen är inte heltäckande för systemet i sin helhet utan belyser de 
delar som har en statlig representation.    
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Länsstyrelsernas arbete med yttranden 

Delar av systemet för fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen 
fungerar såsom avsett. Samtliga länsstyrelser ges möjlighet att yttra sig över 
ersättningens fördelning i sina respektive län, vilket är i linje med 
lagstiftarens intentioner. Länsstyrelsernas hantering uppvisar emellertid 
variationer vilka kan ge omotiverade skillnader i fördelning av ersättningen. 
Ett visst mått av variationer är ofrånkomligt och nödvändigt. Till bristerna 
hör att motiveringar till akuta åtgärder inte lämnas vilket riskerar att leda till 
att angelägna åtgärder inte får ersättning.   

 

Förutsättningar för länsstyrelsernas arbete med yttranden 

Flera faktorer påverkar länsstyrelsernas möjligheter att skapa förutsättningar 
för en ändamålsenlig fördelning av ersättningen. Till dessa hör gemensamma 
och förankrade instruktioner för bedömning, produktiv samverkan, fullgott 
och komplett underlag att yttra sig över och adekvat tid i processen. För flera 
av dessa faktorer har det noterats brister, vilka sammantaget innebär att 
länsstyrelserna inte har idealiska förutsättningar för sin medverkan i 
fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen.  

För att vård- och underhållsbehov ska kunna värderas på samma sätt oavsett 
var i landet behoven uppstår, krävs att det finns gemensamma grunder för 
bedömning och värdering. Grunderna behöver vara förankrade hos systemets 
aktörer och efterlevas av alla inblandade. De instruktioner som Svenska 
kyrkan tagit fram som stöd i arbetet med fördelningen av den 
kyrkoantikvariska ersättningen, och som Riksantikvarieämbetet hänvisar till 
i sin vägledning för kyrkliga kulturminnen, har fått stort genomslag och 
används av länsstyrelserna. Samtidigt saknar många länsstyrelser en 
diskussion om innehållet i instruktionerna. I instruktionerna förekommer 
även begrepp som inte har någon motsvarighet i lagstiftningen, vilket har 
bidragit till att skapa variationer i länsstyrelsernas bedömningar av 
åtgärderna.   

Samverkan för att fördela den kyrkoantikvariska ersättningen beskrivs av 
aktörerna som produktiv och nyttig. I olika skeden och i olika fora förs 
diskussioner vilket har visat sig vara positivt för att skapa enhetliga 
bedömningar.  

För att det ska vara möjligt att tillämpa lagstiftningen på ett enhetligt sätt 
behöver remisserna som överlämnas till länsstyrelserna vara kompletta och 
ha en gemensam struktur. Remisserna är dock många gånger inkompletta 
och varierar i utformning. Det skapar problem för länsstyrelsernas arbete 
med yttrandet över fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen.  

Det förekommer att årscykeln för den kyrkoantikvariska 
ersättningsprocessen sammanfaller med tillståndsprocessen enligt 
kulturmiljölagen. Detta kan skapa tidspress och försvåra länsstyrelsernas 
arbete med sina yttranden.  
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Konsekvenser som systemet ger upphov till 

Ett rättssäkert förfarande bygger på att resultatet av den statliga insatsen 
tillmäts betydelse. Det vill i detta sammanhang säga att vikt läggs vid 
länsstyrelsernas bedömningar avseende hur åtgärderna ska prioriteras och 
vilken ersättning som bör beviljas. Till länsstyrelsernas egna upplevelser hör 
att deras medverkan är marginaliserad och att de har små möjligheter att 
påverka besluten om fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen.   

 

Sammanfattande slutsatser 

 Länsstyrelsernas bedömningar kan vara av avgörande betydelse för 
bevarandet av kyrkornas kulturhistoriska värden, varför de yttranden 
som lämnas bör vara helt fullständiga och adekvata.   

 Det behövs en fortsatt diskussion mellan kulturmiljövårdande 
myndigheter och det kyrkoantikvariska ersättningssystemets aktörer 
om vad som bör ligga till grund för ersättningens fördelning och 
användning.  

 De begrepp som används och påverkar nivåerna för den 
kyrkoantikvariska ersättningen bör ha en direkt koppling till 
lagstiftningen och ha en tydlig innebörd.  

 De remisser som tillsänds länsstyrelserna behöver vara enhetligt och 
ändamålsenligt utformade. Det behöver vara tydligt vad underlaget 
som stiften ska remittera till länsstyrelserna ska innehålla. 

 Länsstyrelserna bör genom hela kedjan ges möjlighet att yttra sig 
över förslag till ersättningens fördelning för delaktighet och 
transparens i systemet.   
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1 Inledning 
 

Riksantikvarieämbetet har utvärderat länsstyrelsernas yttranden över den 
kyrkoantikvariska ersättningen. Resultatet redovisas i denna utvärderingsrapport.  

  

1.1 Introduktion 
 

Den kyrkoantikvariska ersättningen ska göra det möjligt att bevara kyrkornas 
kulturhistoriska värden. Sedan år 2002 får Svenska kyrkan en ersättning av 
staten för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen 
är ett stöd för de kostnader som Svenska kyrkan har för vård och underhåll 
av kyrkobyggnader, kyrkotomter, inventarier och begravningsplatser som 
omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen (1988:950). Ersättningen får 
användas till vård, renovering och restaurering och ska avse antikvariska 
merkostnader som uppkommer till följd av kulturhistoriska 
hänsynstaganden. 

Församlingarna ansöker om ersättning och medlen fördelas av stiften efter 
beslut om ramtilldelning av Svenska kyrkan centralt. I processen med att 
fördela ersättningen, som sedan 2009 årligen uppgått till 460 miljoner 
kronor, har länsstyrelserna genom kulturmiljölagen en roll. Länsstyrelserna 
ges i ansökningsförfarandet möjlighet att yttra sig över hur den 
kyrkoantikvariska ersättningen kan fördelas inom sina respektive län.  

Indikationer finns på att ersättningen inte fullt ut fördelas i enlighet med de 
regleringar och instruktioner som finns på området. Därför har 
Riksantikvarieämbetet inom ramen för sitt överinseendeansvar genomfört en 
utvärdering. Utvärderingens fokus ligger på hur länsstyrelserna yttrar sig och 
på de förutsättningar som påverkar deras möjlighet att yttra sig i enlighet 
med lagens intentioner. Målet är att utvärderingen ska utgöra underlag till 
länsstyrelserna så att de inom ramen för sin roll kan förbättra 
förutsättningarna för hanteringen av den kyrkoantikvariska ersättningen. 
Utvärderingens analys ingår också som underlag till det uppdrag som 
Riksantikvarieämbetet fått från regeringen avseende utvärdering av den 
kyrkoantikvariska ersättningens effekter.1   

 

  

                                                      
1 Riksantikvarieämbetet regleringsbrev för 2018, Ku2017/00942/KL. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med utvärderingen är att beskriva länsstyrelsernas roll och belysa de 
förutsättningar som finns för länsstyrelserna att tillämpa lagen på ett 
ändamålsenligt vis. Avsikten är att ge stöd för förändringar som kan behöva 
genomföras för att uppnå mer likartade och adekvata bedömningar. Detta 
skapar underlag för en mer rättssäker och effektiv hantering av den 
kyrkoantikvariska ersättningen. 

 

De frågeställningar som studien belyser är de som följer. 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt yttrar sig länsstyrelserna över 
den kyrkoantikvariska ersättningens fördelning i sina respektive län?  

 Vilka förutsättningar har länsstyrelserna för ett effektivt och 
ändamålsenligt arbete med yttranden?  

 Vilka konsekvenser kan systemet för den kyrkoantikvariska 
ersättningens fördelning ge upphov till? 

 

1.3 Risker och motiv 

 

En ändamålsenlig fördelning av den kyrkoantikvariska ersättningen ska leda 
till   

 att de kyrkliga kulturminnena vårdas och underhålls så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskar2  

 att kyrkliga kulturvärden förvaltas på ett långsiktigt hållbart vis3 

 att medlen går till de åtgärder som är viktigast ur kulturhistorisk 
synvinkel, oavsett geografisk belägenhet4  

 

Regeringen gör i sin skrivelse Den kyrkoantikvariska ersättningen (skr. 
2013/14:153) bedömningen att ersättningen fördelas i enlighet med de 
principer som slagits fast mellan staten och kyrkan, på så sätt att den 
övervägande delen av ersättningen har gått till insatser för vård och 
underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Regeringen betonar också att 
formerna för fördelningen av ersättningen kontinuerligt bör utvecklas och att 
det är angeläget med insatser som ger ökad helhetssyn och överblick.5 

  

                                                      
2 Se t.ex. Regeringens skrivelse 2013/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen s.4 och 
kulturmiljölagen (1988:950). 
3 Svenska kyrkan Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning. Version 1.1. s. 1. 
4 Regeringens skrivelse 2013/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen. s.14ff. 
5 Regeringens skrivelse 2013/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen. 
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De yttranden som länsstyrelserna är ålagda att göra inom ramen för 
ansökningsförfarandet kan ses som statens garant för att ersättningen 
fördelas till kulturhistoriskt motiverade kostnader. För att fördelningen ska 
vara rättvis krävs att samma typ av åtgärder värderas på samma sätt. 
Länsstyrelserna ska därför yttra sig över såväl ersättningsnivå som 
prioriteringsgrad, det vill säga hur angelägen åtgärden är.  

Skulle fördelningen av medlen inte ske i enlighet med gällande principer kan 
det leda till en ojämn fördelning i landet avseende ersättning för likvärdiga 
åtgärder. Det riskerar att medföra att kyrkliga kulturminnen som är i behov 
av antikvariska insatser inte åtgärdas, eller att vissa stift systematiskt får mer 
ersättning trots att samma vårdbehov föreligger hos andra stift.  

Den kyrkoantikvariska ersättningens handläggning och utfall har 
uppmärksammats och analyserats i ett flertal tidigare rapporter. 
Utvärderingens genomförande kan till en del motiveras av de resultat och 
iakttagelser som tidigare gjorts. Exempelvis så rekommenderar 
Riksrevisionen Riksantikvarieämbetet att ta fram vägledning för hur 
länsstyrelserna ska bedöma prioritet och antikvarisk merkostnad.6 
Riksantikvarieämbetet nämner sitt eget ansvar för att föra en dialog med 
länsstyrelserna för att få till stånd en mer ensad bedömning av prioriteringar 
och ersättningsnivåer över landet.7  

Riksantikvarieämbetets intention är att föreliggande rapport ska kunna vara 
ett stödjande dokument för länsstyrelserna i deras arbete samt vid dialoger 
mellan kulturmiljövårdande myndigheter och det kyrkoantikvariska 
ersättningssystemets aktörer. Rapporten torde också kunna vara ett inspel till 
olika parters arbete inför nästa kontrollstation, som infaller 2019.8  

Värt att beakta i sammanhanget är att Svenska kyrkan från år 2019 kommer 
att arbeta efter en ny modell för fördelning och hantering av 
kyrkoantikvarisk ersättning. Den nya fördelningsmodellen är tänkt att 
hantera den ojämna fördelningen över landet som nuvarande modell upplevs 
ge upphov till. När modellen tas i bruk kommer ersättningen att fastställas 
utifrån en nyckeltalsmodell istället för utifrån stiftens ansökningar om 
ersättning till enskilda åtgärder.9 Tre indikatorer utgör grunden för modellen: 
antal skyddade kyrkor; antal kvadratmeter skyddad kyrka samt; historisk 
ramtilldelning av kyrkoantikvarisk ersättning.10  

  

                                                      
6 Riksrevisionen (2009) Statens insatser för att bevara de kyrkliga kulturminnena.  
7 Riksantikvarieämbetet (2014) Kyrkoantikvarisk ersättning 2002-2013 – effekter för vården och 
bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. 
8 Enligt överenskommelsen mellan kyrka och stat (Ku2000/470/Ka) ska under 
överenskommelsens löptid läggas in kontrollstationer. Den första inföll 2009 och därefter infaller 
de vart femte år. Vid kontrollstationen ska det göras en analys av frågor som rör de kyrkliga 
kulturvärdena och en uppföljning och analys av de resultat som har uppnåtts. 
9 Svenska kyrkan (2015) Översyn av kyrkoantikvarisk ersättning - Förslag till ny 
fördelningsmodell och process för beredning och beslut om kyrkoantikvarisk ersättning. 
10 Enligt förslag till ny fördelningsmodell ska historisk ramtilldelning ersättas med förväntat 
underhållsbehov om cirka fem år. 
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Riksantikvarieämbetet har i sina remissvar till Svenska kyrkan välkomnat 
den mer förutsägbara och strategiska processen i den nya modellen men 
understryker behovet av en stärkt kontrollfunktion på nationell nivå.11 
Utvärderingens relevans bedöms fortsatt vara hög, då länsstyrelsens uppgift 
kommer att kvarstå även efter att den nya modellen tagits i bruk. 
Länsstyrelsernas roll i processen med den kyrkoantikvariska ersättningen 
kommer fortsatt vara att yttra sig över fördelningen i länet. 

 

1.4 Bedömningsgrunder 

 

Den relevanta lagstiftningen för utvärderingen är 4 kap. 16 § 
kulturmiljölagen. Där framgår 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. Stiften beslutar om fördelningen 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.”  

 

I Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen (KRFS 
2012:2) framgår att  

 

”Kyrkoantikvarisk ersättning ska användas till kulturhistoriskt motiverade 
kostnader som följer av åligganden enligt 4 kap. kulturminneslagen.” 

 

I propositionen Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, 
kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. (prop. 1998/99:38) sägs 
att länsstyrelsen bör yttra sig över såväl de enskilda ansökningarna om 
ersättning som över prioriteringarna inom den egna delen av stiftet. De 
fördelande organen ska lägga stor vikt vid de synpunkter som lämnas av de 
antikvariska myndigheterna angående om en åtgärd ska beviljas ersättning 
och i så fall hur stor del av kostnaden som kan anses vara en följd av 
kulturhistoriska hänsynstaganden.  

  

                                                      
11 Riksantikvarieämbetet Yttrande angående Remiss från Svenska kyrkan. Förslag till ny 
fördelningsmodell och process för beredning och beslut om kyrkoantikvarisk ersättning, 2015-
09-02 samt yttrande angående remiss från Svenska kyrkan - Översyn av kyrkoantikvarisk 
ersättning – Förslag och fördjupning KAE-indikatorer 2017-10-27 
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Ersättningen ska fördelas så att det skapas faktiska förutsättningar att 
uppfylla de krav som följer av kulturmiljölagen och lämnas till antikvariska 
merkostnader som uppkommer till följd av kulturhistoriska 
hänsynstaganden.12  

De bedömningsgrunder som kommer att ligga till grund för utvärderingens 
analys, slutsatser och rekommendationer är mot bakgrund av detta, de 
följande 

 

 lagstiftningen tillämpas enhetligt över hela landet och i enlighet med 
lagstiftarens intentioner, det vill säga att ersättningen lämnas till 
kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård och underhåll till 
följd av åliggande enligt 4 kap. kulturmiljölagen  

 länsstyrelserna ges tillfälle att yttra sig över ersättningens fördelning 
i sina respektive län 

 åtgärdsbehov värderas lika oavsett var i landet de uppstår 

 de fördelande organen lägger stor vikt vid länsstyrelsernas yttranden 

 

1.5 Avgränsning 

 

De aktörer som ingår i studien är i huvudsak länsstyrelserna. Stiften ingår i 
studien genom att det är deras remisser som länsstyrelserna har att yttra sig 
över. Kyrkokansliet ingår som uppgiftslämnare. Även Riksantikvarieämbetet 
har en roll i fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, då 
Riksantikvarieämbetet enligt lag ska ges tillfälle att yttra sig över 
ersättningens fördelning i landet. Myndighetens roll ligger dock utanför 
studiens inriktning. Studien har genomförts mellan 2016 och 2017. Den 
statistik som tagits fram avser länsstyrelsernas yttranden över stiftens 
ansökningar/remisser avseende kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 och 
2015. Samtliga län finns representerade i det underlag som studien baseras 
på. Övriga metodologiska avgränsningar och avvägningar redogörs för under 
rubriken Empiriskt underlag nedan.  

Utvärderingen avser endast vård- och underhållsåtgärder som enskilda 
församlingar ansöker om och omfattar inte så kallade stiftsprojekt eller 
nationella projekt. Stiftsprojekten avser en begränsad andel av den 
kyrkoantikvariska ersättningen varför skillnader i länsstyrelsernas 
bedömningar får relativt liten påverkan på den slutliga fördelningen. 
Yttranden över de nationella projekten lämnas av Riksantikvarieämbetet.  

 

  

                                                      
12 Prop. 1998/99:38, Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, 
personalen, avgiftsbetalningen, m.m. s. 144-145. 
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1.6 Empiriskt underlag  

 

Utvärderingens empiri utgörs av en statistisk kartläggning, intervjuer samt 
en workshop. Utvärderingens teoretiska underlag utgörs i huvudsak av 
offentliga utredningar, lagtexter och propositioner. 

Den statistik som sammanställts inom ramen för utvärderingen bygger på 
länsstyrelsernas yttranden över fördelning av den kyrkoantikvariska 
ersättningen för år 2013 och år 2015. Syftet med statistiksammanställningen 
har varit att belysa förändringar över tid samt variationer och likheter 
gällande länsstyrelsernas yttranden över medlens fördelning i länet. 
Länsstyrelsernas underlag för yttrande utgörs av stiftens sammanställningar 
av församlingarnas ansökningar om ersättning. Så kallade stiftsprojekt ingår 
inte i analysen. Länsstyrelsernas yttranden över ansökningar har 
sammanställts för vård- och underhållsåtgärder avseende tre kategorier: 
takarbeten på kyrkobyggnad, interiör renovering m.m. av kyrkobyggnad 
samt konservering m.m. av inventarier.  

Åtgärdskategorierna har definierats av Kyrkokansliet och ingår i Svenska 
kyrkans bedömningsgrunder inför Kyrkostyrelsens beslut om fördelning av 
medlen. De tre åtgärdskategorierna har valts i syfte att skapa en bred 
representation och regional spridning. De aktuella åren har valts utifrån att 
länsstyrelserna år 2015 hade tillgång till Kyrkokansliets rekommenderade 
ersättningsnivåer, vilka inte fanns att tillgå när yttrandena för år 2013 skulle 
lämnas.  

Nio intervjuer har genomförts, varav åtta med handläggare på lika många 
länsstyrelser, samt en med Kyrkokansliet. Intervjuerna genomfördes under 
2016 och länsstyrelserna är jämnt fördelade över landet. Intervjuerna var 
strukturerade där ett antal på förhand formulerade frågor ställdes. Frågorna 
till länsstyrelserna belyste processer och tillvägagångssätt för yttranden, 
samrådsförfaranden, resonemang och nytta. Under hösten 2017 ställdes ett 
antal kompletterande frågor till länsstyrelserna. De frågor som har ställts till 
Kyrkokansliet hade för avsikt att belysa framförallt processer, bedömningar 
och eventuella variationer.  

Med syfte att tydliggöra ställningstaganden och grunder för länsstyrelsernas 
bedömningar genomförde Riksantikvarieämbetet under 2016 en workshop. 
12 handläggare från 11 länsstyrelser deltog. Samtliga länsstyrelser fick en 
inbjudan om att delta. Under workshopen fick handläggarna möjlighet att i 
grupp diskutera och värdera ett antal åtgärdsförslag. 
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1.7 Definition av nyckelbegrepp 

 

Antikvarisk merkostnad/ Kulturhistoriskt motiverad kostnad 
 

Antikvarisk merkostnad, eller kulturhistoriskt motiverad kostnad, avser den 
del av kostnaderna för förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena som är en 
följd av bestämmelserna i 4 kap. KML och som uppstår till följd av 
kulturhistoriska ställningstaganden.13 Enligt lagen ska kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser vårdas och 
förvaltas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och, vad gäller 
kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser, så att deras karaktär 
och utseende inte förvanskas.14 När det gäller åtgärder som kräver tillstånd 
enligt lagen kan länsstyrelsen ställa villkor på hur åtgärden ska utföras vad 
gäller material och metoder.15 Underhållsåtgärder som inte kräver tillstånd 
enligt lagen ska utföras med material och metoder som är lämpliga med 
hänsyn till byggnadens eller anläggningens kulturhistoriska värde.16 

 
Kulturarvsnytta 
 

Med kulturarvsnytta avses den kulturhistoriska bakgrunden till projektet.17 
Svenska kyrkans målsättning är att ersättningen ska användas så att 
förvaltningen sker långsiktigt hållbart med största möjliga nytta för de 
kulturvärden det kyrkliga kulturarvet omfattar.18 

 

Kulturarvsansvar 
 

Begreppet kulturarvsansvar definieras som det samlade kyrkliga kulturarv 
som varje ekonomisk enhet inom Svenska kyrkan äger och förvaltar i 
förhållande till det sammantagna nationella beståndet.19 

 

                                                      
13 Prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, 
personalen, avgiftsbetalningen, m.m. 
14 4 kap 2, 6 och 11 §§ kulturmiljölag (1988:950). 
15 4 kap 3, 9 och 13 §§ kulturmiljölag (1988:950). 
16 4 kap § 5 kulturmiljölag (1988:950). 
17 Svenska kyrkan Kyrkokansliets bedömningsgrunder inför kyrkostyrelsens beslut för 
kyrkoantikvarisk ersättning, ramår 2015. 
18 Svenska kyrkan Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning. Version 1.1. 
19 Svenska kyrkan Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning. Version 1.2 
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1.8 Rapportens disposition 

 

Rapporten inleds med en sammanfattning där utvärderingens viktigaste 
resultat presenteras i kortfattad form. Därefter följer en inledning där 
studiens inriktning och motiv presenteras. Inledningen följs av ett 
bakgrundskapitel där en förklaring ges till området och till länsstyrelsernas 
uppdrag. Därefter presenteras utvärderingens resultat, där de mest relevanta 
resultaten lyfts fram utifrån de frågeställningar som formulerats i 
inledningen. I nästkommande kapitel analyseras studiens resultat och 
iakttagelser om det beskrivna läget görs. 
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2 Bakgrund  
 

I detta kapitel ges en bakgrund till den kyrkoantikvariska ersättningen, i fråga om 
införande, motiv och ändamål. I avsnittet ges också en översikt över vilka parter 
som hanterar ersättningen samt en beskrivning av den roll som länsstyrelserna har i 
fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen. 

 

2.1 Den kyrkoantikvariska ersättningen 

 

Den kyrkoantikvariska ersättningen infördes i samband med 
relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000. 
Medlen får enligt kulturmiljölagen användas för kulturhistoriskt motiverade 
kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. 
Den kyrkoantikvariska ersättningen får användas till kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser som skyddas av 4 
kap. kulturmiljölagen, och ska fördelas av Svenska kyrkan efter samråd med 
myndigheter inom kulturmiljöområdet.20  

Ersättningen regleras av 4 kap. 16 § kulturmiljölagen och 
Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen och ska ses 
som en kompensation för de inskränkningar och fördyrningar vid skötseln av 
egendomen som uppstår till följd av de generella bestämmelserna. 
Exempelvis ska kyrkobyggnader och kyrkotomter vårdas och underhållas så 
att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär 
inte förvanskas. Kulturmiljölagen anger vidare att Svenska kyrkan centralt 
beslutar om fördelningen av ersättningen mellan stiften, medan stiften 
beslutar om fördelningen inom sitt område. Riksantikvarieämbetet ska enligt 
kulturmiljölagen ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i landet, medan 
länsstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i länet. 

Motivet till den kyrkoantikvariska ersättningen beskrivs i propositionen 
Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan (prop. 1995/96:80).21 
Enligt propositionen bör kulturmiljölagens skydd för kyrkliga kulturminnen 
behållas även efter relationsförändringen och förändringen bör inte leda till 
försämrade förutsättningar för vård och underhåll av de kulturhistoriska 
värdena hos de kyrkliga kulturminnena.  

  

                                                      
20 Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 17. 
21 Prop. 1995/96:80 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan. 
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I propositionen beskrivs att bevarandet av de kyrkliga kulturminnena är en 
angelägenhet för hela samhället och svenska folket och att det inte är rimligt 
att den totala kostnaden för detta allmänintresse bärs enbart av Svenska 
kyrkans medlemmar. Därför ersätter staten Svenska kyrkan för en del av 
kostnaderna för bevarandet. Fördelningen av den kyrkoantikvariska 
ersättningen ska grundas enbart på kulturhistoriskt motiverade behov och 
inte på andra faktorer såsom exempelvis församlingarnas ekonomiska 
förutsättningar att genomföra vård- och underhållsåtgärder.  

Detta betonas i propositionen Staten och trossamfunden- 
begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen 
m.m.( 1998/99:38,) där konkreta förslag lades fram inför 
relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan.22 År 2002 anslog 
riksdagen 50 miljoner kronor till kyrkoantikvarisk ersättning. Anslaget har 
sedan dess ökat årligen och uppgår sedan 2009 till 460 miljoner kronor per 
år. Enligt de villkor som Svenska kyrkan har ställt upp för den 
kyrkoantikvariska ersättningen kan ersättning beviljas till framförallt vård- 
och underhållsåtgärder på de kyrkliga kulturminnena men också till 
inventeringar och projektering av åtgärder samt för att ta fram vård- och 
underhållsplaner.23 En förutsättning för att kunna beviljas kyrkoantikvarisk 
ersättning är att vård- och underhållsåtgärderna ingår i en långsiktig vård- 
och underhållsplan för det aktuella objektet.24 

 

  

                                                      
22 Prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, 
personalen, avgiftsbetalningen, m.m. 
23 Svenska kyrkan Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning version 1.1. 
24 Svenska kyrkan Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning version 1.1. 
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2.2 Systemets parter och processen för fördelning 

 

Hanteringen av den kyrkoantikvariska ersättningen inkluderar en rad aktörer 
och moment, vilka beskrivs schematiskt i figuren nedan.  

 

Figur 1: Den kyrkoantikvariska ersättningens parter och process 

Källa: Riksantikvarieämbetet 

Fyrkanterna i figuren avser parter, cirklarna avser moment, pilarna avser 
riktningar och siffrorna anger tidsmässig följd. Församlingen ansöker 
inledningsvis till länsstyrelsen om tillstånd till ändring för aktuell 
tillståndspliktig åtgärd. Länsstyrelsen prövar om tillstånd kan lämnas och 
fattar ett beslut. Församlingen ansöker om kyrkoantikvarisk ersättning hos 
stiftet. Stiftet remitterar samtliga inkomna ansökningar till länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen yttrar sig över ett förslag till fördelning i länet. Stiftet ansöker 
om ramtilldelning hos Kyrkostyrelsen och Kyrkokansliet sammanställer 
stiftens ramansökningar och förbereder ett förslag till fördelning i landet. Ett 
förslag till fördelning i landet remitteras till Riksantikvarieämbetet för 
yttrande. Riksantikvarieämbetet yttrar sig över fördelningen i landet. 
Kyrkokansliet lämnar ett förslag till fördelning till Kyrkostyrelsen som 
beslutar om ramar för stiften. Stiftet samråder med länsstyrelsen för att 
förankra fördelningen inom respektive län. Stiftet beslutar om fördelning av 
ersättning till församlingar i stiftet. Vid behov av ändring av stiftens 
ersättningsbeslut ska stiftet ge länsstyrelsen möjlighet att yttra sig. 
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2.3 Länsstyrelsernas yttranden 

 

Länsstyrelserna ska ges tillfälle att yttra sig över hur den kyrkoantikvariska 
ersättningen ska fördelas i respektive län. Lagstiftarens intention är att 
länsstyrelsen ska yttra sig över såväl de enskilda ansökningarna som över 
prioriteringarna inom den egna delen av stiftet.25  

I arbetet med att bedöma ansökningarna har länsstyrelserna att luta sig emot 
i huvudsak tre dokument, framtagna av Svenska kyrkan. Dokumenten är i 
första hand tänkta att stödja stiften i deras arbete men utgör även ett stöd för 
länsstyrelserna i deras arbete med yttranden. Riksantikvarieämbetet har inte 
tagit fram någon specifik vägledning till stöd för länsstyrelsernas arbete med 
den kyrkoantikvariska ersättningen. I Riksantikvarieämbetets vägledning för 
kyrkliga kulturminnen, 4 kap. kulturmiljölagen, hänvisas emellertid till att 
utgångspunkten för fördelning av den kyrkoantikvariska ersättningen 
förtydligas i Svenska kyrkans bedömningsgrunder.26   

Svenska kyrkans tre stöddokument beskrivs nedan. 

Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning reglerar vilka objekt och åtgärder som 
den kyrkoantikvariska ersättningen kan användas till. Villkoren styr också 
vilken prioritet som olika objekt och åtgärder ska bedömas ha. Skalan för 
prioritet går från 1 (högsta prioritet, akuta åtgärder) till 3 (lägsta prioritet).  

En ansökan om ersättning kan avslås för att den inte berör några 
kulturhistoriskt motiverade åtgärder eller avser ett icke-ersättningsberättigat 
objekt. Den kan också avslås för att åtgärden saknar länsstyrelsens tillstånd 
till genomförande enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Det kan även finnas andra 
skäl till att åtgärden inte kunnat bedömas. De prioriteringar som används vid 
avslag är A (avslås) eller ATS (avslås, tillstånd saknas).27 Till villkoren är 
Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning knuten. Handboken 
ska tydliggöra förutsättningarna för ersättningen och underlätta stiftens 
handläggning.28 I Svenska kyrkans Bedömningsgrunder, inklusive 
Ersättningsnivåer är ersättningsnivåerna fastställda i form av riktvärden för 
hur stor andel kyrkoantikvarisk ersättning som olika kategorier av åtgärder 
är berättigade till.29 

  

                                                      
25 Prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, 
personalen, avgiftsbetalningen, m.m. s. 145. 
26 Riksantikvarieämbetet, Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen, Kyrkliga 
kulturminnen.  
27 Svenska kyrkan Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning version 1.1. 
28 Svenska kyrkan Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning version 1.2. 
29 Svenska kyrkan Bedömningsgrunder inför kyrkostyrelsens beslut för kyrkoantikvarisk 
ersättning, ramår 2015, samt Bilaga 1 Ersättningsnivåer KAE 2015. 
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Länsstyrelserna ska i sina yttranden ta hänsyn till två aspekter. Dels hur stor 
andel av den sökta summan som länsstyrelsen anser åtgärden ska beviljas 
medel för (uttryckt i procent). Därtill ska länsstyrelserna yttra sig över den 
prioritet de bedömer att åtgärderna har ur kulturhistorisk synvinkel, det vill 
säga hur angelägen åtgärden är att genomföra. En högre prioritet innebär 
större möjlighet för församlingen att erhålla medel för åtgärden. 
Kyrkostyrelsen och stiften, det vill säga de fördelande organen, ska enligt 
regeringens intention lägga stor vikt vid länsstyrelsernas synpunkter.30  

Om en länsstyrelse bedömer att en åtgärd antingen bör få prioritet 1 eller en 
annan ersättningsnivå än vad som anges i Svenska kyrkans 
bedömningsgrunder, bör länsstyrelsen motivera sin bedömning. Av Svenska 
kyrkans bedömningsgrunder framgår att stiftets motiveringar i ramansökan 
bör samordnas med länsstyrelserna. Olika syn mellan stift och länsstyrelse 
ska redovisas. Kyrkokansliet kontrollerar bland annat diskrepansen mellan 
stiftets och länsstyrelsens bedömning av prioritet och ersättningsnivå samt 
motiveringstext. Åtgärder som, bland annat, inte uppfyller dessa kriterier 
riskerar att avslås eller justeras.31 

Härefter refereras Svenska kyrkans bedömningsgrunder, handbok samt 
villkor, samlat till Svenska kyrkans instruktioner.  

                                                      
30 Prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, 
personalen, avgiftsbetalningen, m.m. s. 145. Anm. Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans styrelse 
och har huvudansvar för verksamheten. 
31 Svenska kyrkan Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning version 1.1. Svenska kyrkan 
Bedömningsgrunder inför kyrkostyrelsens beslut för kyrkoantikvarisk ersättning, ramår 2015, 
samt Bilaga 1 Ersättningsnivåer KAE 2015. 
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3 Resultat 
 

Enligt kulturmiljölagen ska länsstyrelserna ges möjlighet att yttra sig över 
ersättningens fördelning i länet. I detta kapitel beskrivs utvärderingens empiri och 
mest centrala resultat. Avsnittet är strukturerat utifrån de frågeställningar som 
utvärderingen bygger på. I avsnittet redogörs för länsstyrelsernas förfarande 
gällande fördelningen av ersättningen, faktorer som påverkar detta samt följder som 

kan uppstå.   

   

3.1 I vilken utsträckning och på vilket sätt yttrar sig 
länsstyrelserna över den kyrkoantikvariska ersättningens 
fördelning i sina respektive län? 

 

Länsstyrelsernas användning av riktvärden för ersättning  
 

Av Riksantikvarieämbetets utvärdering framgår att länsstyrelserna lämnar de 
yttranden som kulturmiljölagen ger utrymme för. I yttrandena ska 
länsstyrelserna föreslå en ersättning för var och en av åtgärderna i 
remissen.32 I de instruktioner som länsstyrelserna har att förhålla sig till 
rekommenderar Svenska kyrkan en viss procentuell ersättningsnivå för varje 
åtgärdskategori. Ersättningsnivån anges med ett riktvärde samt ett 
omgivande spann inom vilket den föreslagna ersättningsnivån bör 
återfinnas.33  

Det statistiska underlag som Riksantikvarieämbetet tagit fram för år 2015 
visar att länsstyrelserna i 68 procent av ansökningarna om takåtgärder har 
rekommenderat en ersättning som motsvarar riktvärdet.34 Motsvarande siffra 
för 2013 är 37 procent. Även vad gäller åtgärdskategorierna invändig 
renovering och konservering av inventarier har länsstyrelserna 
rekommenderat riktvärdet i högre grad år 2015 än år 2013. För konservering 
av inventarier ökade riktvärdets användning från 10 procent till 50 procent. 
Det framgår därmed av statistiksammanställningen att riktvärdena valdes i 
större utsträckning år 2015 än år 2013.35   

Länsstyrelserna föreslår sällan ersättningsnivåer som ligger utanför Svenska 
kyrkans rekommenderade spann. Det kan noteras att det finns vissa regionala 
skillnader i valet av ersättningsnivå, i den meningen att en viss länsstyrelse 
generellt rekommenderar en låg eller hög procentandel, inom eller utanför 
spannet. 

  

                                                      
32 Svenska kyrkan Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning version 1.1. 
33 Svenska kyrkans bedömningsgrunder fanns inte att tillgå år 2013. Istället reglerades 
ersättningsnivåerna i Svenska kyrkans Villkor och allmänna råd. Det omgivande spannet fanns 
inte år 2013.  
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Elva stift får yttranden från två eller tre länsstyrelser och vid en 
sammanställning av det kartlagda materialet framkommer att de olika 
länsstyrelserna ofta lämnar likartade yttrande till samma stift. Detta gäller 
både år 2013 och 2015. Drygt hälften av de stift som erhåller yttrande från 
fler än en länsstyrelse föreslås i samtliga ärenden en ersättningsnivå som 
återfinns inom det av Svenska kyrkan rekommenderade spannet. Ärenden 
som avser konservering av inventarier uppvisar år 2015 en högre grad av 
enhetlighet mellan länsstyrelserna än år 2013. Åtta stift erhöll yttranden där 
de olika länsstyrelserna rekommenderat samma ersättningsnivå. 

Det förekommer att länsstyrelser bedömer prioritet och ersättningsnivå som 
sammanhängande kriterier, när avsikten är att de i själva verket ska bedömas 
var och en för sig. Det kan exempelvis innebära att ärenden som ges prioritet 
1 systematiskt rekommenderas en ersättningsnivå på 75 – 90 procent.36 Det 
förekommer också att en viss ersättningsnivå systematiskt rekommenderas 
för en specifik åtgärd eller ett specifikt material.  

Vid den workshop som genomfördes med ett antal länsstyrelser valde 
deltagarna ofta att sätta lägre ersättningsnivåer än vad respektive länsstyrelse 
de facto gjort vid bedömningen i samband med yttrandet. För åtgärderna 
åskskyddsanläggning, larminstallation, värme- och ventilationssystem och 
utbyte av bänkvärmare förekommer de största variationerna mellan den 
faktiska bedömningen och de bedömningar som gjordes på workshopen. 

 

Motiveringar till avvikande ersättningsnivåer 
 

Som nämnt ovan ska ersättningsnivån för kyrkoantikvarisk ersättning anges 
utifrån rekommenderade riktvärden med angivna spann, vilket framgår av 
Svenska kyrkans bedömningsgrunder.37 En avvikelse från riktvärdet ska 
motiveras, vilket Riksantikvarieämbetet har tolkat som att motiv ska anges 
när en ersättningsnivå utanför spannet väljs. Motiveringarna ska göras 
utifrån det som Svenska kyrkan kallar kulturarvsnytta och församlingens 
samlade kulturarvsansvar. År 2015 motiveras avvikande ersättningsnivåer 
(utanför spannet) i cirka hälften av ärendena. Motiven utgörs som regel av 
beskrivningar av vilken åtgärd som utförs eller vilket typ av objekt som 
avses.  

  

                                                      
34 Länsstyrelsernas yttranden har sammanställts för tre olika åtgärdskategorier: takarbeten på 
kyrkobyggnad, invändig renovering av kyrkobyggnad samt konservering av inventarier. I 
kategorin ingår ej konservering av kyrkliga textilier. Statistiken omfattar åren 2013 och 2015. 
35 Riksantikvarieämbetets kartläggning av länsstyrelsernas yttranden avseende 2013 och 2015. 
36 Riksantikvarieämbetets kartläggning av länsstyrelsernas yttranden avseende 2013 och 2015. 
37 Exempel på riktvärde som det anges i Svenska kyrkans bedömningsgrunder, bilaga 1: 
Takarbeten 75% (50-90%). 
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Länsstyrelsernas användning av prioritet 

 

Länsstyrelserna ska i sina yttranden till stiften ange prioritet för åtgärderna, 
det vill säga hur angelägna åtgärderna i remissen är att genomföra. Prioritet 1 
ska enbart användas i akuta fall, prioritet 2 är standardnivån medan prioritet 
3 används för åtgärder som inte är särskilt kulturhistoriskt motiverade eller 
angelägna.  

Utvärderingens resultat visar att prioritet 2 är den mest använda nivån för att 
klassa hur angelägen åtgärderna är att genomföra. År 2015 sattes prioritet 2 i 
cirka 70 procent av alla åtgärder, oavsett åtgärdskategori. Användandet av 
prioritet 1 har generellt gått ner jämfört med 2013 års läge. För båda åren 
gäller likväl att det är åtgärder inom kategorin konservering av inventarier 
som i störst utsträckning ansetts vara akuta (drygt 30 procent av åtgärderna 
har tilldelats prioritet 1). År 2013 sattes prioritet 1 i hög utsträckning även 
för åtgärder inom kategorin takåtgärder. Prioritet 3 anges generellt i väldigt 
låg utsträckning.  

Regionala variationer förekommer, i den mån att vissa länsstyrelser 
återkommande väljer prioritet 1 i högre grad än andra. Det förekommer såväl 
2013 som 2015 att vissa länsstyrelser också väljer prioritet 1 generellt för en 
viss åtgärdstyp. Ett exempel på en så kallad generell prioritet är att samtliga 
ärenden som avser åtgärder på skiffertak ges prioritet 1 utan att hänsyn tas 
till vilka enskilda förhållanden som medför att en viss åtgärd kan anses vara 
akut. 

 

Motiveringar till åtgärder med hög prioritet 
 

När en åtgärd klassas som väldigt angelägen, genom att prioritet 1 anges i 
yttrandet, ska enligt Svenska kyrkans handbok ett motiv till detta anges. 
Utvärderingens resultat visar att motiv inte alltid anges. Det statistiska 
underlaget visar att under 2013 saknades motiv som angav ett antikvariskt 
eller tekniskt skäl till prioritet 1 i 45-75 procent av alla ansökningar, 
beroende på åtgärdskategori. Läget för 2015 visar på en förbättring, där 
länsstyrelserna i större utsträckning anger motiv, där så är påkallat. 

Framförallt för takåtgärder och konservering av inventarier förekommer att 
motiv helt saknas i yttrandena. Ibland har det noterats att åtgärden varit akut, 
vilket enligt handboken inte är ett giltigt motiv utan en förutsättning för 
prioritet 1. Det kan noteras att det är ett fåtal länsstyrelser som står för den 
större delen av de ärenden där motiv saknas.  
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Det händer att prioritet och ersättningsnivå bedöms som sammanhängande 
kriterier trots att de ska bedömas för sig. För att exemplifiera kan nämnas att 
länsstyrelserna vid workshoptillfället valde prioritet 1 för utbyte av 
bänkvärme i en träkyrka med höga kulturhistoriska värden, med 
motiveringen att åtgärden är riskförebyggande. I det faktiska remissyttrandet 
hade länsstyrelsen istället angivit prioritet 2 och en hög ersättningsnivå.   

Somliga länsstyrelser anser att det är enklare att ange prioritet än 
ersättningsnivå. Detta då det oftast går att utläsa direkt ur handlingarna hur 
angelägen en insats är att genomföra, tillsammans med den erfarenhet som 
tillståndsprövningen gett handläggaren. Ersättningsnivån är svårare att 
hantera då det i större utsträckning är en bedömningsfråga. Bedömningarna 
görs ofta utan platsbesök vilket vad länsstyrelserna erfar kan göra arbetet 
med yttrandena svårare.38 Kyrkokansliet menar att bedömningarna om 
prioritet i större grad är en fråga för stiften som har möjlighet att bedöma 
församlingarnas behov och möjlighet att genomföra en viss åtgärd inom 
ramen för sin fastighetsförvaltning.  

 

Länsstyrelsernas redovisning av tillstånd och avslag  
 

När församlingar ansöker om kyrkoantikvarisk ersättning ska de enligt 
Svenska kyrkans handbok bifoga beslut om tillstånd till ändring enligt 
kulturmiljölagen om åtgärden är tillståndspliktig eller, om beslut inte finns, 
en kopia på ansökningshandlingen till länsstyrelsen. Stiftet ska i sin remiss 
till länsstyrelsen ange om tillstånd föreligger. Utifrån de underlag som 
Riksantikvarieämbetet tagit del av är det dock svårt att utläsa huruvida det är 
stiftet eller länsstyrelsen som angett om tillstånd finns. Det kan även variera 
på vilket sätt redovisningen av tillstånd sker. Vanligt förekommande är att 
ett diarienummer anges vilket dock inte med säkerhet innebär att det finns ett 
beslut om tillstånd.  

Vad gäller avslag tillstånd saknas (ATS), är bilden komplicerad. För de 
ärenden där länsstyrelserna inte lämnat något tillstånd till ändring enligt 
kulturmiljölagen ska ATS anges. Åtgärden är således inte berättigad 
ersättning. ATS har angivits i mellan 5 och 19 procent år 2015, vilket är 
lägre än vad som var fallet 2013.39  

Av materialet framgår inte alltid huruvida tillstånd har lämnats för den 
aktuella åtgärden eller om åtgärden är att betrakta som underhåll och därmed 
inte tillståndspliktig. När tillståndsstatusen inte redovisas i yttrandet går det 
inte att bedöma för hur många ärenden som ATS egentligen är relevant. År 
2013 är detta mörkertal mellan 30 och 76 procent av alla ärenden medan 
andelen sjunkit något år 2015. Tillståndsredovisning saknas i störst 
utsträckning för konservering av inventarier.40 Även av intervjuerna framgår 
att hanteringen av tillstånd och ATS är varierad. Ett antal länsstyrelser 
framhåller att de har relativt god kännedom om ärendena genom den 
tillståndsprövning som utförts innan yttrandet om kyrkoantikvarisk 
ersättning lämnas.  
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Det förekommer även påpekanden om att ATS medvetet inte anges i 
yttrandet, trots att inget tillstånd föreligger. Anledningen uppges här vara en 
förvissning om att tillstånd kommer att finnas innan stiftet fattar sitt beslut 
om fördelning av den kyrkoantikvariska ersättningen.41 Vissa länsstyrelser 
redovisar tydligt att beslut om tillstånd ännu inte är färdigt men att ärendet är 
handlagt och beslut är att vänta innan stiftets ramansökan ska göras till 
Kyrkokansliet. I dessa fall anger länsstyrelsen inte ATS.  

Avslag (A) anges för ärenden som inte är kulturhistoriskt motiverade eller 
inte omfattas av regelverket för kyrkoantikvarisk ersättning. Såväl under 
2013 som 2015 understiger andelen ärenden som avslagits 4 procent vilket 
endast motsvaras av en handfull ärenden.42 

För stift som erhåller yttranden från två eller tre länsstyrelser visar det 
kartlagda materialet i vilken utsträckning som länsstyrelserna lämnar 
likartade yttrande avseende redovisning av tillståndsstatus. Redovisningar av 
tillståndsstatusen varierar i hög grad år 2013 mellan länsstyrelser som 
rapporterar till samma stift. År 2015 hanteras frågan lika till drygt hälften av 
stiften. För kategorin konservering av inventarier visar kartläggningen att 
det redan 2013 i stor utsträckning (75 procent) redovisas lika avseende 
tillståndsstatusen.  

 

  

                                                      
41 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
42 Riksantikvarieämbetets kartläggning av länsstyrelsernas yttranden avseende 2013 och 2015. 
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3.2 Vilka förutsättningar har länsstyrelserna för ett effektivt 
och ändamålsenligt arbete med yttranden? 

 

Länsstyrelsernas användning av Svenska kyrkans instruktioner 
 

Det har framkommit att länsstyrelserna i utvärderingen i stor utsträckning 
använder Svenska kyrkans bedömningsgrunder som stöd för sina yttranden 
och att de upplevs skapa möjligheter för en mer enhetlig hantering över 
landet.43 Instruktionerna från Svenska kyrkan fungerar för länsstyrelserna i 
de flesta fall bra som allmän riktlinje, och länsstyrelserna upplever att de 
gjort arbetet med bedömningarna enklare och tydligare.44  

Även Kyrkokansliets erfarenhet är att bedömningsgrunderna har lett till ett 
ensande och att samma typ av åtgärd bedöms mer likvärdigt. Kyrkokansliet 
poängterar att samma åtgärd ska bedömas på samma sätt oavsett var i landet 
objektet finns och att ersättningsnivån ska utgå från en värdering av de 
kulturhistoriska värdena.45 Det förekommer dock skillnader mellan 
länsstyrelsernas och Svenska kyrkans syn på de olika begrepp som påverkar 
de bedömningar som ska göras, såsom största kulturmiljönytta samt 
kulturhistorisk merkostnad. Flera länsstyrelser framhåller behovet av 
enhetliga definitioner av adekvata begrepp.46   

Enligt länsstyrelserna är Svenska kyrkans bedömningsgrunder inte enbart 
positiva i deras arbete med yttrandet, mycket till följd av att länsstyrelserna 
inte alltid är överens med Svenska kyrkan om innehållet i instruktionerna. 
Länsstyrelserna menar att det inte förs någon principdiskussion gällande 
instruktionernas innehåll. Det framförs att systemet inte är flexibelt och inte 
förmår att ta hänsyn till skillnader i åtgärders antikvariska komplexitet. Det 
finns länsstyrelser som förespråkar ett mer individualiserat system där varje 
ansökan bedöms för sig.47  

 

Dialog och samråd mellan parterna i systemet 
 

Från olika håll framhålls att dialog och samråd leder till mer likvärdiga 
bedömningar. Den generella beskrivningen, som framkommit genom 
intervjuer och workshop, är att processen präglas av dialog och diskussioner 
mellan länsstyrelse och stift. Flertalet länsstyrelser uppger att samrådsmöten 
hålls med såväl andra länsstyrelser som med stiftet i samband med stiftens 
remiss om fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen. Detta uppges 
bidra till samsyn och stärkta kontakter. Det finns också exempel på när 
länsstyrelsens yttrande är resultatet av ett gemensamt arbetsmöte mellan stift 
och länsstyrelse, där stiftsantikvarien ger förslag till ersättningen och 
prioritet.48  
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Underlag för länsstyrelsernas yttranden 
 

De remisser som länsstyrelserna ska yttra sig över varierar till utformning 
och innehåll. Någon samlad vägledning för hur underlagen ska utformas 
finns inte i Svenska kyrkans instruktioner. En länsstyrelse som svarar mot 
flera stift kan få upp till tre olika utformade remisser att hantera. I somliga 
fall finns stiftens eget förslag till prioritet och ersättningsnivå noterat i 
underlaget som ställs till länsstyrelserna, i somliga fall saknas den 
informationen. Det varierar även huruvida länsstyrelserna får ta del av 
församlingarnas ansökningshandlingar.49  

Av intervjuerna framgår att länsstyrelserna bedömer att församlingarnas 
resurser och tillgång till förvaltarkompetens kan vara ett hinder i hanteringen 
av den kyrkoantikvariska ersättningen, vilket kan medföra att ofullständiga 
ansökningshandlingar inkommer till länsstyrelserna. Det uppstår därmed ett 
behov av att komplettera ansökan, vilket inte alltid tidsmässigt ryms inom 
processen.50 

Även de yttranden som lämnas av länsstyrelserna ser olika ut såväl till form 
som till innehåll. Vissa länsstyrelser lämnar ett skriftligt yttrande vid sidan 
av den excelltabell som remissen består av. I tabellen anger länsstyrelserna 
rekommenderad ersättningsnivå och prioritet för respektive ärende. Ett 
särskilt skriftligt yttrande kan ibland innehålla en mer uttömmande 
beskrivning av länsstyrelsernas överväganden, gällande såväl enskilda 
ärenden som mer generella prioriteringar.  

För att utröna om länsstyrelsernas yttranden samvarierar med de förslag till 
fördelning som lämnats av stiftet har en översiktlig jämförelse gjorts. För 
2015 fanns flera och betydande skillnader mellan länsstyrelsernas och 
stiftens förslag. Av inkomna yttranden för 2013 har endast tre stift redovisat 
ett förslag till fördelning och för 2015 görs detta av fem stift. Det kan noteras 
att stift som remitterar till mer än ett län inte alltid redovisar sitt förslag till 
fördelning till samtliga länsstyrelser enligt de till Riksantikvarieämbetet 
inkomna yttrandena.51  

 

  

                                                      
43 Workshop med länsstyrelserna 2016-10-07 samt intervju länsstyrelse 2016-06. 
44 Workshop med länsstyrelserna 2016-10-07 samt intervju länsstyrelse 2016-06. 
45 Intervju Kyrkokansliet 2016-08-22. 
46 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
47 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
48 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
49 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
50 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
51 Intervju Kyrkokansliet 2016-08-22. 
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Ekonomiska förutsättningar och ersättningens årscykel  
 

Församlingarnas förmåga till egenfinansiering kan ibland innebära att en 
åtgärd riskerar att inte komma till stånd. Det har framkommit att 
länsstyrelser upplever att det är svårt att i samband med yttrandet förhålla sig 
till denna problematik. Församlingarnas ekonomiska förutsättningar ska 
dock inte påverka länsstyrelsernas bedömning av ersättningsnivån. I detta 
sammanhang förekommer önskemål om ett helhetsperspektiv i arbetet med 
den nya fördelningsmodellen så att olika finansieringskällor samverkar till 
att skapa goda förutsättningar för åtgärdernas genomförande.52  

En problematik som framförs av flera länsstyrelser är den personella 
resursbrist som anses föreligga i kombination med ett pressat tidsschema för 
yttrandet. Om det inte finns tid för platsbesök blir det svårare att göra rimliga 
bedömningar. Detta hänger också samman med att församlingarnas 
ansökningar om tillstånd till ändring ofta görs i ett sent läge.53 Det påpekas 
att det finns en problematik med att tillståndsansökningar och årscykeln för 
ansökningar om ersättning samt församlingarnas budgetprocess inte fungerar 
på ett tillfredsställande vis. Länsstyrelser kommenterar att det är svårt att 
motivera församlingar till att ta fram fullgoda beslutsunderlag innan de vet 
om den kyrkoantikvariska ersättningen kommer att beviljas.  

 

Parternas praxis i förfarandet 
 

Det finns olika praxis för hur länsstyrelserna hanterar ansökningarna i de fall 
församlingarna inte sökt tillstånd enligt kulturmiljölagen innan de ansöker 
om kyrkoantikvarisk ersättning, vilket har skapat variationer i 
länsstyrelsernas bedömningar.54 Vid workshopen diskuterades svårigheten 
med att bedöma om en åtgärd ska tillståndsprövas eller inte. Om ett stift 
noterar att en ansökan ska tillståndsprövas trots att det rör sig om en 
underhållsåtgärd kan länsstyrelsen komma att ange ATS på felaktiga 
grunder. Generellt upplever länsstyrelserna i workshopgruppen att det är 
problematiskt att församlingarna ansöker om ersättning utan att de först 
ansökt om tillstånd till ändring. 

Utvärderingens resultat visar att en del länsstyrelser hjälper den sökande att 
få fram relevanta underlag i de fall detta saknas, istället för att ange ATS. 
Detta möjliggör att åtgärderna kan tillståndsprövas innan stiftets rambeslut 
ska tas. Vissa länsstyrelser har slutat begära in kompletteringar och sätter 
ATS då underlag saknas. Andra poängterar att de inte ska yttra sig över 
ärenden där tillstånd inte föreligger vid tidpunkten för yttranden.55 

 

 

  
                                                      
52 Workshop med länsstyrelserna 2016-10-07, intervju länsstyrelse 2016-06. 
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3.3 Vilka konsekvenser kan systemet för den 
kyrkoantikvariska ersättningens fördelning ge upphov till? 

 

Länsstyrelsernas delaktighet och yttrandets betydelse 
 

Sammantaget visar utvärderingen att länsstyrelserna upplever sin delaktighet 
i förfarandet som begränsad. En länsstyrelse formulerar: ”Att ges möjlighet 
att yttra sig är inte att styra eller ens vara delaktig […], stiftet kan göra som 
det vill”.56 Det förekommer ovisshet från länsstyrelsernas sida gällande 
vilken funktion som yttranden faktiskt har i den slutgiltiga fördelningen av 
den kyrkoantikvariska ersättningen. Länsstyrelserna använder huvudsakligen 
Svenska kyrkans instruktioner i sin bedömning och om de använder andra 
procentsatser så justeras de ibland av Kyrkokansliet inför fördelningen av 
stiftsramarna.57 Kyrkokansliet påpekar att de ändrar ersättningsnivån om den 
ligger utanför spannet och inte motiveras.58 

Länsstyrelser uppger att deras roll i den kyrkoantikvariska processen är 
marginell och är frågande till om det är i linje med lagstiftarens ursprungliga 
intention. En del länsstyrelser upplever att de står utanför systemet och att 
deras expertroll är reducerad då stiften styr förfarandet.  

Det finns också exempel på att länsstyrelser upplever att deras yttrande tas 
väl om hand och blir ett stöd för stiftet i argumentationen med 
Kyrkokansliet. En del länsstyrelser uppger att yttrandena är betydelsefulla 
och att det ger dem möjlighet att påverka.59 Till exempel har länsstyrelsernas 
möjlighet att rekommendera stiftet att ställa krav på antikvarisk medverkan 
vid underhållsåtgärder.60 

                                                      
53 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
54 Workshop med länsstyrelserna 2016-10-07. 
55 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
56 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
57 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
58 Intervju Kyrkokansliet 2016-08-22. 
59 Workshop med länsstyrelserna 2016-10-07, intervju länsstyrelse 2016-06. 
60 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
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Nationell överblick 
 

Länsstyrelserna uppger att de i sin handläggning saknar en nationell 
överblick. De vet inte hur stift utanför det egna länet sökt medel, varken till 
vilken omfattning eller till vilka åtgärder.61 Detta kan leda till en 
snedfördelning av medlen i landet, enligt vissa länsstyrelser. Enligt villkoren 
ska samråd hållas mellan stift och länsstyrelse efter kyrkostyrelsens beslut 
och inför stiftets beslut om medel till församlingarna. Dessa samråd 
förekommer för ungefär hälften av de intervjuade länsstyrelserna.62  

Länsstyrelsen får inte alltid kopior på stiftets beslut till församlingarna, 
såsom tänkt. De får heller inte alltid kännedom om vilka villkor som ställts. 
Ungefär hälften av de intervjuade länsstyrelserna får kännedom om Stiftens 
eventuella omfördelningsbeslut till följd av nya åtgärder eller förändrade 
ersättningsnivåer. Samråd i dessa skeden bedöms vara betydelsefulla då 
antikvariska ställningstaganden kan krävas i samband med att nedskärningar 
görs vid tilldelningen av medel.63 Kyrkokansliet uppger i sammanhanget att 
den nya fördelningsmodellen kommer att göra det enklare att arbeta mer 
strategiskt utifrån de behov man ser samt göra det lättare för länsstyrelsen att 
vara en del av processen.64  

 

Villkor för fördelning 
 

En del länsstyrelser anser att förfarandet med fördelningen av den 
kyrkoantikvariska ersättningen är partiskt och att Svenska kyrkan som 
mottagare av medlen inte borde vara den som sätter upp villkoren för 
fördelning. Istället anses att staten borde styra fördelningen av skattemedlen. 
Systemet anses inte vara helt transparent vilket kan medföra att ersättningen 
inte alltid nyttjas på det mest effektiva och professionella sättet, enligt dem.65 

Syftet med Svenska kyrkans instruktioner, att nå ensning över landet, anses 
vara goda men de skapar också inlåsningsmekanismer, enligt somliga 
länsstyrelser. Det uppfattas som en brist att det inte förs en principdiskussion 
om bedömningsgrundernas utformning och ersättningsnivåer.66 
Kyrkokansliet uppger i sammanhanget att vissa länsstyrelser anser att den 
kyrkoantikvariska ersättningen är alltför generös, de tror inte på modellen 
och väljer därför att systematiskt lägga sig under riktlinjerna. Det leder till 
att stiften höjer ersättningsnivån för att uppnå ensning över landet.67 Denna 
uppfattning bekräftas av några länsstyrelser som anser att rekommenderade 
ersättningsnivåer är för höga. 

                                                      
61 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
62 Svenska kyrkans villkor 17 §. 
63 Workshop med länsstyrelserna 2016-10-07. 
64 Intervju Kyrkokansliet 2016-08-22. 
65 Workshop med länsstyrelserna 2016-10-07, intervju länsstyrelse 2016-06. 
66 Intervju länsstyrelse 2016-06. 
67 Intervju Kyrkokansliet 2016-08-22. 
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4 Slutsatser 
 

I detta avslutande kapitel drar Riksantikvarieämbetet ett antal slutsatser baserade på 
utvärderingens empiriska resultat. I kapitlet analyseras resultatet med utgångpunkt i 

utvärderingens bedömningsgrunder.  

 

4.1 Problemöversikt 

 

Figuren nedan illustrerar schematiskt var i systemet som de huvudsakliga 
bristerna uppstår, vad gäller länsstyrelsernas yttranden över kyrkoantikvarisk 
ersättning och de förutsättningar som råder. Utvärderingens fokus är 
länsstyrelsernas roll i fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, 
vilket utgör en begränsad del av ett komplext system. De problem som 
identifierats uppstår i huvudsak i moment 1, 3, 4 och 5 i figuren. 
Påverkansfaktorer illustreras med en stjärna. I de följande avsnitten beskrivs 
den problematik som noterats.  

 

Figur 2:Huvudsakliga problemområden för den kyrkoantikvariska ersättningen 

 

 

Källa: Riksantikvarieämbetet 
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4.2 Länsstyrelsernas yttranden över fördelningen av den 
kyrkoantikvariska ersättningen  

 

 

 

Länsstyrelsernas yttranden är i hög grad samstämmiga men 
uppvisar systematiska variationer 
 

Enligt kulturmiljölagen ska länsstyrelserna ges tillfälle att yttra sig över 
fördelningen i länet. Riksantikvarieämbetet kan konstatera att samtliga stift 
överlämnar respektive länsstyrelser en remiss i frågan. Med undantag för ett 
stift erhåller sedan samtliga stift ett yttrande från berörda länsstyrelser. Där 
så inte sker har parterna istället valt en form av fördjupat samråd där 
konsensus uppnås. Länsstyrelserna gör således så som lagen påbjuder i det 
att de lämnar det yttrande som kulturmiljölagen ger utrymme för. 
Länsstyrelserna har dock inte alltid de bästa förutsättningarna för att lämna 
yttranden på det sätt som förväntas vilket skapar variationer i de yttranden 
som lämnas.     

Länsstyrelsernas yttranden visar i relativt hög grad en samstämmighet 
avseende val av ersättningsnivå och att en förbättring har skett i det att 
länsstyrelserna i större utsträckning väljer samma nivå för samma typ av 
åtgärd. Det är en förutsättning för att medlen ska kunna gå till de åtgärder 
som är viktigast ut kulturhistorisk synvinkel. Ett visst mått av variation är 
nödvändigt, då länsstyrelserna behöver göra individuella bedömningar 
utifrån ett enskilt ärende och dess specifika förutsättningar. Det förekommer 
dock att länsstyrelser gör medvetna och systematiska frånsteg från de 
principer för fördelning som finns, till exempel genom att generellt 
rekommendera en avvikande ersättningsnivå.  

Vad gäller användandet av prioritet visar utvärderingen att länsstyrelserna 
allt oftare anger standardnivån (prioritet 2) medan färre åtgärder klassas som 
akuta (prioritet 1). Det förekommer dock systematiska regionala variationer, 
i det att vissa län alltid väljer prioritet 1 för en viss åtgärdskategori. Att 
bedöma en åtgärds prioritet är inte helt oproblematiskt vilket understryker 
kulturmiljövårdens behov av dialog för att möjliggöra mer enhetliga 
bedömningar. Då fördelningen av tillgängliga medel sker utifrån den 
prioritet som åtgärderna tilldelats är en adekvat och likvärdig hantering av 
stor vikt för att systemet ska fungera så som avsett. Att färre åtgärder klassas 
som akuta kan tyda på ett större hänsynstagande efter enskilda förhållanden.  

 

Sammanfattande slutsatser 

Länsstyrelsernas bedömningar kan vara av avgörande betydelse för 
bevarandet av kyrkornas kulturhistoriska värden, varför de yttranden som 
lämnas bör vara helt fullständiga och adekvata.     
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Motiveringarna till avvikande ersättningsnivåer och högsta 
prioritet är inte tillräckliga 
 

I en ökande omfattning lämnas motiveringar till avvikande ersättningsnivåer, 
år 2015 gavs motiv för cirka hälften av de aktuella åtgärderna. Dessa utgörs 
som regel av beskrivningar av vilken åtgärd som ska utföras eller vilken typ 
av objekt som avses. Motiveringarna anknyter inte till begreppen 
kulturarvsnytta och kulturarvsansvar, som Svenska kyrkan använder och 
anger att bedömningen av ersättningsnivå ska baseras på. Utifrån de 
instruktioner som ges är således länsstyrelsernas motiveringar inte 
tillräckliga. Att Svenska kyrkans begreppsapparat ger upphov till problem 
beskrivs vidare i kapitel 4.3. 

Även motiveringarna till val av högsta prioritet uppvisar brister, även om 
motiv anges i en ökande omfattning i de yttranden som lämnas. De motiv 
som ges för prioritet 1 är ofta av teknisk eller antikvarisk art vilket ligger i 
linje med de instruktioner som finns. Det förekommer dock fortfarande att 
motiv helt saknas eller uttrycks på ett felaktigt sätt. Saknas korrekta 
motiveringar riskerar åtgärder att inte beviljas ersättning trots att stora 
vårdbehov föreligger.  

 

Åtgärder saknar tillståndsredovisning och hanteringen varierar 
 

Det ska av stiftens remisser framgå om tillstånd lämnats till ändring enligt 
kulturmiljölagen, för de åtgärder som är tillståndspliktiga. Det är för att 
länsstyrelsen ska ha möjlighet att förorda att åtgärden bör avslås för att 
tillstånd saknas. Närmare hälften av de kartlagda ärendena saknade 
emellertid tillståndsredovisning år 2015. Det finns därmed en risk för såväl 
att underhållsåtgärder som inte ska tillståndsprövas avslås på felaktiga 
grunder, som att avslag inte görs trots att tillstånd krävs för åtgärdens 
genomförande. En avsaknad av tydliga anvisningar för hur tillstånd ska 
redovisas i yttrandet kan medföra att kyrkoantikvarisk ersättning beviljas till 
åtgärder som saknar tillstånd. Det är angeläget att tillståndsfrågan avgörs i 
vederbörlig ordning för att avslag ska hanteras på ett enhetligt vis.  

Det kan konstateras att ATS (avslag, tillstånd saknas) sällan förordas trots att 
tillstånd saknas. Länsstyrelsernas förfarande skiljer sig åt när tillstånd ännu 
inte föreligger men där tillståndsprocessen ändå kommit så långt att det inte 
är motiverat att avslå ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning. 
Länsstyrelsernas olika praxis riskerar skapa ett ostadigt system.   
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4.3 Länsstyrelsernas förutsättningar för ett effektivt och 
ändamålsenligt arbete med yttranden   

 

 

Svenska kyrkans begreppsapparat skapar en otydlighet i 
systemet  
 

De begrepp som Svenska kyrkan använder har inte någon exakt 
motsvarighet varken i lagstiftningen eller i lagens förarbeten. Det är en orsak 
till att det uppstår skillnader mellan länsstyrelsernas valda ersättningsnivåer.  

Av Svenska kyrkans instruktioner framgår att en åtgärds ersättningsnivå ska 
styras av åtgärdens karaktär, kulturarvsnytta samt den förvaltande 
församlingens kulturarvsansvar. Avvikande ersättningsnivåer ska motiveras 
utifrån dessa begrepp. Kulturarvsnyttan definieras som den kulturhistoriska 
bakgrunden till projektet och en åtgärds ersättning ska styras av nivån på 
kulturarvsnyttan. Med kulturarvsansvar avses det samlade kyrkliga kulturarv 
som varje ekonomisk enhet inom Svenska kyrkan äger eller förvaltar i 
förhållande till det sammantagna nationella beståndet. Det antal kyrkor som 
förvaltas av en församling kan omöjligen påverka en enskild åtgärds 
merkostnad. De kostnader som uppstår för en liten församling som förvaltar 
ett stort antal kyrkor kan vara höga men ska enligt lagens förarbeten hanteras 
av det inomkyrkliga utjämningssystemet. Nivån på den kyrkoantikvariska 
ersättningen ska beräknas utifrån de merkostnader som lagens 
kulturhistoriska hänsynstaganden medför. En merkostnad kan variera till 
exempel utifrån en viss åtgärds komplexitet, material- och metodval samt 
den regionala prisnivån. 

  

Sammanfattande slutsatser 

Det behövs en fortsatt diskussion mellan kulturmiljövårdande 
myndigheter och det kyrkoantikvariska ersättningssystemets aktörer om 
vad som bör ligga till grund för ersättningens fördelning och användning.  

De begrepp som påverkar nivåerna för den kyrkoantikvariska 
ersättningen ska ha en direkt koppling till lagstiftarens formuleringar och 
ha en tydlig innebörd.  

De remisser som tillsänds länsstyrelserna behöver vara enhetligt och 
ändamålsenligt utformade. Det ska vara tydligt vad underlaget som 
stiften ska remittera till länsstyrelserna ska innehålla.  
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En transparent hantering av ersättningens fördelning kräver att åtgärder 
värderas lika oavsett var i landet de uppstår. Skillnader i 
begreppsanvändning kan medföra otydligheter som leder till att 
tillämpningen inte blir enhetlig i landet. Gällande begrepp bör därför 
definieras på ett likvärdigt vis oavsett var de uttrycks. 

 

Grunderna för ersättningens fördelning används men är inte helt 
förankrade  
 

Utvecklingen har gått mot en mer enhetlig hantering av ersättningens 
fördelning. Alla länsstyrelser har idag möjlighet att basera sina bedömningar 
på samma grunder och de kan för arbetets vidkommande ta del av samma 
information. Riksantikvarieämbetet kan konstatera att länsstyrelserna i stor 
utsträckning nyttjar de instruktioner som Svenska kyrkan tagit fram och att 
länsstyrelserna upplever att dessa har gjort arbetet med bedömningarna 
enklare och tydligare. Länsstyrelserna har emellertid synpunkter bland annat 
på hur de rekommenderade ersättningsnivåerna är satta.  

Parterna i systemet är inte alltid överens om principerna för fördelning och 
användning, vilket kräver att det förs principiella diskussioner om anslagets 
nyttjande. Är principerna inte helt förankrade och överenskomna kan det 
leda till omotiverade skillnader, vilket har yttrat sig genom systematiska 
regionala variationer i de bedömningar som görs. Till variationerna hör att 
egna principer utvecklats och att vissa länsstyrelser systematiskt väljer 
avvikande ersättningsnivåer. Staten har överlämnat till Svenska kyrkan att 
uttrycka grunderna för hur anslaget ska fördelas och vilka principer som ska 
vara gällande för detta syfte. Riksantikvarieämbetet hänvisar i sin 
vägledning för kyrkliga kulturminnen till de instruktioner som finns och 
regeringen påtalar att fördelningen av medlen ska ske i enlighet med angivna 
villkor. Systemet behöver vara stadigt och transparent för möjligheten till en 
rättssäker hantering där lika villkor gäller oavsett regional hemvist. 
Obefogade frånsteg från grunderna skapar en obalans i systemet. 

 

Dialog och samråd leder till mer likartade bedömningar 
 

Regeringen har i samband med den tidigare kontrollstationen påtalat behovet 
av att formerna för ersättningens fördelning kontinuerligt utvecklas för att 
möta de utmaningar som finns inom arbetet med den kyrkoantikvariska 
ersättningen. Besluten om fördelning bör föregås av samråd mellan 
myndigheter inom kulturmiljöområdet.  
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Det har framkommit att samråd möjliggör en mer enhetlig bedömning av den 
kyrkoantikvariska ersättningen. Samråden upplevs fylla en viktig funktion 
för att hitta gemensamma synsätt mellan länsstyrelser och stift. För att 
åtgärdsbehov ska värderas lika oavsett var i landet de uppstår gör 
Riksantikvarieämbetet bedömningen att det utöver inomregional samsyn 
behövs nationella erfarenhetsutbyten. Av den anledning är det av stor vikt att 
de samråd som processen föreskriver genomförs i alla led.  

 

Stiftens remisser varierar till utformning och innehåll  
 

Förutsättningarna för ett enhetligt förfarande påverkas också av det underlag 
som länsstyrelserna har baserat sina bedömningar på. Brister i underlaget 
skapar svårigheter för länsstyrelserna att bedöma åtgärdernas möjligheter till 
ersättning. Länsstyrelserna får inte alltid tillräckliga underlag och underlagen 
varierar till sin utformning. Ofta saknar remisserna färdiga förslag, vilket 
innebär att länsstyrelserna inte ges möjlighet att yttra sig över på förhand 
uttryckta förslag på fördelning i länet. Istället står det länsstyrelserna fritt att 
själva ange förslag till fördelning. Det framgår dock inte av instruktionerna 
huruvida stiftens förslag till fördelning ska redovisas i underlaget som 
tillsänds länsstyrelserna. 

Länsstyrelsernas arbete med yttrandena försvåras av att församlingens 
ansökningshandlingar ibland saknas eller att de inte är kompletta, varken vid 
remisstillfället eller vid tillståndsprövningen. Av överenskommelsen mellan 
kyrka och stat följer betydelsen av en god fastighetsförvaltning. Det är av 
stor vikt att de remisser som tillsänds länsstyrelserna är enhetligt och 
ändamålsenligt utformade. För att arbetet ska kunna ske effektivt är det 
dessutom av betydelse att församlingarnas ansökningar om tillstånd 
inkommer i tid, är fullgoda och motsvarar föreskrifternas krav. 

Såsom systemet är utformat är det länsstyrelsernas uppgift att yttra sig över 
fördelningen i sina respektive län, och deras insats är tänkt att fungera som 
statens garanti för ett transparent och effektivt förfarande. Länsstyrelsernas 
hantering behöver ha sin grund i gemensamma, förankrade och robusta 
principer baserade på lagens formuleringar. I arbetet med fördelningen av 
den kyrkoantikvariska ersättningen är givetvis efterlevnad och iakttagande 
av de gemensamma riktlinjer som finns av stor vikt.   
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Årscykeln för kyrkoantikvarisk ersättning kolliderar med 
tillståndsprocessen enligt kulturmiljölagen  
 

De åtgärder som den kyrkoantikvariska ersättningen avser bör ha tillstånd 
innan länsstyrelserna ska lämna sitt yttrande över den kyrkoantikvariska 
ersättningen för att minska risken för en forcerad tillståndsprövning. Det har 
visat sig att länsstyrelsernas handläggare hanterar situationen på olika vis i 
de fall tillstånd för den specifika åtgärden inte föreligger när ansökan om 
kyrkoantikvarisk ersättning görs, vilket även beskrivs i kapitel 4.2. 
Kompletta tillståndsansökningar behöver ha inkommit till länsstyrelserna i 
tid, för att tillstånd med säkerhet ska finnas på plats när ansökan om 
kyrkoantikvarisk ersättning görs. Då den nya fördelningsmodellen införs är 
det angeläget att årscykeln för arbetet förbättras i den mån det är möjligt, så 
att tillstånd föreligger när länsstyrelserna ska lämna sitt yttrande.   

Länsstyrelsernas kännedom om de enskilda församlingarnas ekonomi kan 
påverka de bedömningar som ska göras i yttrandet. Det förvaltande organets 
ekonomi ska inte tillmätas någon betydelse varför det är angeläget att 
länsstyrelsernas roll som oberoende part värnas och att inomkyrkliga frågor 
löses i särskild ordning. 
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4.4 Konsekvenser som systemet för fördelningen av den 
kyrkoantikvariska ersättningen ger upphov till 

 

 

Länsstyrelsernas delaktighet i förfarandet är begränsad 
 

Ett rättssäkert förfarande bygger på att resultatet av den statliga insatsen 
tillmäts betydelse, det vill i detta sammanhang säga att vikt läggs vid 
länsstyrelsernas bedömningar avseende hur åtgärderna ska prioriteras och 
vilken ersättning som bör beviljas. I viss mån anser länsstyrelserna att deras 
delaktighet i förfarandet med den kyrkoantikvariska ersättningens fördelning 
är begränsad och att deras synpunkter inte har någon reell betydelse för den 
slutliga fördelningen av medlen.  

Att ansvaret för fördelningen givits till Svenska kyrkan är en följd av att 
lagstiftaren bedömde att denna lösning skulle underlätta för kyrkan att inom 
ramen för sitt fastighetsägaransvar planera och genomföra vård- och 
underhållsinsatser på ett ändamålsenligt vis. Fördelningen av medlen ska ske 
i enlighet med angivna villkor och länsstyrelsernas ansvar är att i sina 
yttranden göra en bedömning av om förslagna ersättningsnivåer motsvarar 
åtgärdernas antikvariska merkostnader. Enligt kulturmiljölagens förarbeten 
framgår att de synpunkter som lämnas av antikvariska myndigheter ska 
tillmätas en stor betydelse. 

Att Kyrkokansliet ibland justerar avvikande ersättningsnivåer är exempel på 
när länsstyrelser anser att deras yttrande har en marginell betydelse. 
Ytterligare en orsak är att länsstyrelserna inte har kännedom om den slutliga 
fördelningen eller vilka omfördelningar som gjorts.  

  

Sammanfattande slutsatser 

Länsstyrelserna bör genom hela kedjan ges möjlighet att yttra sig över 
förslag till ersättningens fördelning för delaktighet och transparens i 
systemet, i enlighet med lagstiftarens intentioner.  
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Stiften ska efter erhållen ram samråda med länsstyrelsen för att förankra 
fördelningen inom respektive län. De beslut om fördelning som fattats ska 
tillsändas länsstyrelserna för kännedom och vid behov av omfördelning ska 
länsstyrelserna ges tillfälle att yttra sig. Det kan konstateras att avsikten med 
att arrangera systemet på det viset har varit att länsstyrelserna ska kunna 
följa och yttra sig inför de slutliga fördelningsbesluten. Enligt de intervjuade 
länsstyrelserna sker dock dessa avstämningar i varierande grad vilket 
riskerar att skapa problem. Enskilda församlingar kan få bära kostnader som 
skulle kunna finansierats med statliga medel. Detta kan minska acceptansen 
för kulturmiljövårdens krav på att åtgärder utförs med särskilda, kostsamma 
material och metoder. Det är angeläget att ersättningen baseras på de 
merkostnader som uppstår till följd av dessa krav och allokeras till åtgärder 
som bevarar kulturhistoriska värden och möjliggör en långsiktigt hållbar 
förvaltning av det kyrkliga kulturarvet. 
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