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Förord

För rapportering inom det kulturhistoriska byggnadsvårdsom- 
rådet har hittills inga enhetliga principer gällt. Rapporternas 
innehåll och utformning såväl tekniskt som fackmässigt har 
skiftat i ambitionsnivå från ärende till ärende. Resultatet är att 
ett mycket ojämnt underlag finns arkiverat i ATA och hos 
regionalorganisationen, och att själva arkiveringsprocessen för
svårats av att det levererade materialet arkivtekniskt inte varit 
tillfyllest utan krävt omfattande sortering och hantering.

Syftet med föreliggande vägledning - som utarbetats inom 
Riksantikvarieämbetets tidigare byggnadsavdelning och ATA - 
är att dels klargöra vilka krav som finns på arkivhållning, för 
dokumentation och för handläggning i skilda ärendetyper, dels 
ge rent tekniska råd om arkivbeständighet, möjliga produk
tionssätt m.m.

För att underlätta rapportarbetet och se till att nödvändig 
information kommer arkiven tillhanda har också blanketter 
tagits fram som kan användas vid mindre omfattande doku- 
mentationsuppdrag.

Möjligheten att på ett insiktsfullt sätt vårda befintliga bygg
nader är helt beroende av vilken kunskap som finns arkiverad 
om tidigare insatser och åtgärdsval. En så täckande dokumen
tation som möjligt är därför ett måste för de byggnader som 
avses bevarade för framtida generationer. Kraven på tydlighet, 
tillgänglighet och tillförlitlighet hos materialet är stora och en 
strävan måste vara att så snabbt, effektivt och arbetsbesparande 
som möjligt arkivera relevant dokumentation.

Erik Wegræus
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1. Rapporter - typer och innehåll

1.1. Rapporter - ansvar och skyldighet 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har det övergripande 
ansvaret för att kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg
nader dokumenteras och att dokumentationen görs tillgänglig 
på lämpligt sätt. Detta sker i de flesta fall genom en rapport. 
Syftet är att kunskaper och erfarenheter skall kunna återföras 
som underlag för framtida åtgärder, planering och forskning.

Enligt bestämmelser i kulturminneslagstiftningen kan läns
styrelserna respektive Riksantikvarieämbetet ställa vissa villkor 
då tillstånd till förändring av en fornlämning eller en lag- 
skyddad byggnad lämnas. Villkoren får avse hur ändringen 
skall utföras samt den dokumentation som behövs. Villkoren 
måste vara skäliga i sammanhanget. I beslutet kan också anges 
vem som skall genomföra dokumentationen och hur den skall 
bekostas. Vanligen är det länsmuseet som får uppdraget, men 
det kan också vara en därtill utsedd person.

1.1.1. Gällande lagstiftning
De möjligheter som finns i lagstiftningen har hittills inte alltid 
tillämpats när det gäller att ställa krav på dokumentation och 
rapportskrivning. Ett av skälen har varit att det rått oklarheter 
om hur kostnaderna för arbetet skall fördelas.

Enligt bestämmelserna i 2 kap. lagen (1988:950) om kultur
minnen m.m. (KML) skall den som utför ett arbetsföretag som 
berör en fast fornlämning svara för t.ex. kostnader för en sär
skild undersökning för att dokumentera fornlämningen eller 
särskilda åtgärder för att bevara den. I vissa fall kan arkeolo
giska undersökningar bli aktuella även vid byggnadsarbeten, 
t.ex. vid arbeten under golv i kyrkorna eller vid schaktning för 
grundarbeten, dränering och ledningsdragning.

Vid beslut enligt kulturminneslagstiftningen om tillstånd för 
förändring av byggnadsminnen, kyrkor m.m. samt vid bidrags
beslut bör alltid krav på kulturhistorisk/antikvarisk kontroll, 
erforderlig dokumentation och rapport ställas. Kostnaderna för 
detta arbete skall uppskattas i ett tidigt skede så att de kan ingå 
i projektets kostnadskalkyler och i eventuellt bidragsunderlag. 
Den kulturhistoriska medverkan som utgör myndighetskon
troll bestrids med allmänna medel.

9



Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 3 kap. Byggnadsminnen. 
Ändring och hävande

14 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen lämna till
stånd till att ett byggnadsminne ändras i strid mot skyddsföre
skrifterna. Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som 
är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder än
dringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt 
den dokumentation som behövs.

Förordning (1988:1188) om kulturminnen m.m.
16 § I villkoren för ett tillstånd enligt 3 kap. 14 § lagen 
(1988:950) om kulturminnen m.m. skall alltid ingå att bygg
nadens utseende och beskaffenhet före ändringen skall doku
menteras på ett lämpligt sätt.

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 4 kap. Kyrkliga kultur
minnen

3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som 
har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något vä
sentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för riv
ning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för in
grepp i eller ändring av dess exteriör och interiör med dess fasta 
inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av 
dess färgsättning.

I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning 
av tomten samt för uppförande eller väsentlig ändring av bygg
nader, murar, portaler eller andra fasta anordningar på tomten.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skä
liga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. 
Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den doku
mentation som behövs.

Förordning (1988: 1229) om statliga byggnadsminnen m.m.
6 § Om det finns särskilda skäl får ett statligt byggnads
minne ändras i strid mot skyddsföreskrifterna.
Tillståndet till ändringen kan förenas med villkor om

1. utförandet av ändringen,
2. dokumentation av ändringen,
3. antikvarisk undersökning och kontroll.

Ansökan om tillstånd till ändring görs hos Riksantikvarie
ämbetet.

14 § Om Riksantikvarieämbetet finner att en byggnad kan 
komma ifråga för byggnadsminnesförklaring skall det anges i 
den förteckning som föreskrivs i 12 §. Beträffande sådana bygg
nader skall samråd ske med Riksantikvarieämbetet innan det 
vidtas någon åtgärd som kan minska byggnadens kulturhisto
riska värde.

15 § Riksantikvarieämbetet får meddela närmare föreskrifter 
om hur de byggnader som avses i 14 § skall vårdas med hänsyn 
till deras kulturhistoriska värde. Sådana föreskrifter får inte
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vara mer betungande än vad som är skäligt med hänsyn till an
vändningen av fastigheten och till de kulturhistoriska värdena. 
Beträffande sådana byggnader som avses i 14 § får Riksan
tikvarieämbetet också lämna föreskrifter om följande i sam
band med ändring av byggnaden

1. utförandet av ändringen,
2. dokumentation av ändringen,
3. antikvarisk undersökning och kontroll.

Regeringen kan medge undantag från sådana föreskrifter som 
Riksantikvarieämbetet har meddelat med stöd av denna para
graf.

Förordning (1993: 379) om bidrag till kulturmiljövård.
2 § Vid ombyggnad, renovering och underhåll av bostadsbe
byggelse får bidrag lämnas till antikvariskt motiverade över
kostnader, såsom merkostnader för kulturhistoriskt motiverade 
byggnadsarbeten och kostnader för medverkan av särskilda 
sakkunniga vid utredning, projektering och utförande av arbe
tena. Bidrag får också lämnas till förstärkning av grunden till 
kulturhistoriskt värdefulla bostadshus.

3 § Bidrag får lämnas bara om det kan antas att bebyggelsen 
kommer att bevaras för framtiden.

17 § Den myndighet som beslutar om bidraget får bestämma 
villkor för bidragets användning, antikvarisk medverkan, doku
mentation, besiktning och annan redovisning samt bevarande. I 
beslutet skall anges den tid som bidraget står till förfogande.

1.2. Dokumentation och kostnadsansvar 
Dokumentation kan göras av flera skäl. Man kan skilja mellan 
inventering av befintliga förhållanden och registrering av gjor
da förändringar. Syftet påverkar innehållet i rapporterna. 
Gränserna är emellertid inte alltid skarpa.

Nedan ges förslag på hur fördelningen av ansvar och kost
nader kan göras mellan parterna vid olika typer av insatser. 
Detta behandlas mer utförligt i bl.a. Byggnadsminnesförkla- 
ring: Allmänna råd till 3 kap. lagen om kulturminnen m.m. 
Stockholm, 1991. (Underrättelser från Riksantikvarieämbetet 
och Statens historiska museer, 1991:3. s 47 ff.) samt i förord
ningen 1993:379 om bidrag till kulturmiljövård, 2-4 §§: om
byggnad m.m. av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

(Allmänna råd om kulturstöd enligt 2-4 §§ förordningen 
(1993:379) om bidrag till kulturmiljövård, ombyggnad m.m. av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är utarbetade. RAÄ. 
Maskinskriven upplaga.)
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1.2.1. Basdokumentation av miljöer och byggnader 
- inventering av befintliga förhållanden 

Det vi i dagligt tal kallar inventering består av insamlandet av 
fakta, som leder fram till en basdokumentation. Vi kan i detta 
sammanhang skilja mellan:

1. Miljöer: Det kan här vara fråga om sammanhängande el
ler enstaka bebyggelsemiljöer och/eller park- eller träd- 
gårdsområden, som är föremål för inventering och doku
mentation:
a. Inför en byggnadsminnesförklaring.
b. Som förberedelse inför t.ex. en vårdplan.
c. I rent dokumenterande syfte.

2. Byggnader: Inventering och dokumentation av enstaka 
byggnader kan göras:
a. Inför en byggnadsminnesförklaring.
b. Som förberedelse inför en restaurering eller 

ombyggnad.
c. I rent dokumenterande syfte.

Inventeringsarbetet består av insamlandet av fakta om miljöer 
och byggnader inom avgränsade, definierade områden. Det 
innefattar i regel både arkivstudier och fältarbete. Det sam
manställda resultatet, basdokumentationen, består av t.ex. 
blanketter, beskrivningar, kartor, ritningar och fotografier. Hu
vudsyftet med inventeringen och dokumentationen är att ge kul
turmiljövården ett underlag för bl.a. beslut och åtgärdsförslag.

Den dokumentation som utförs i samband med byggnads- 
minnesförklaringar utgör en del av länsstyrelsens ärendehand
läggning. Ansvaret för dokumentationen åvilar därför länssty
relsen, men det lämpligaste torde i de flesta fall vara att 
länsmuseet eller motsvarande utför arbetet på länsstyrelsens 
uppdrag.

Den grundläggande dokumentationen av byggnadsminnen är 
en av länsmuseets basuppgifter enligt förordningen (1977:547) 
om statsbidrag till regionala museer. Insatsens storlek kan i 
vissa fall motivera att länsmuseet utför dokumentationen som 
ett särskilt uppdrag bekostat av länsstyrelsen. Om den erforder
liga dokumentationen på grund av bristande underlagsmaterial 
medför mycket höga kostnader kan bidrag utgå.
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1.2.2. Dokumentation och medverkan vid restau
rerings- och förändringsarbeten

Vid restaurering, renovering och ombyggnad av bygg- 
nadsminnen och kyrkor samt i de fall där bidragsmedel 
utgår bör alltid arbetet ske under kulturhistorisk/anti
kvarisk kontroll Detta är en samlad benämning på de 
kulturminnesvårdande organens uppgifter och medver
kan rörande kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller 
anläggningar.

Uppgifterna kan delas upp i olika moment. De kulturhistoris
ka/antikvariska insatserna kan också finansieras på olika sätt.

Förberedande utredning: När ett projekt aktualiseras behövs 
det besiktning och överläggningar på platsen, konsultkontak
ter, myndighetssamråd m.m. Sådan medverkan från kulturmin
nesvårdens organ bekostas av allmänna medel. I detta skede 
beräknas även omfattningen av den historisk-tekniska förun
dersökning samt antikvariska medverkan och dokumentation 
som genomförandet av projektet medför. En antikvarisk kon
trollant, med uppgift att övervaka och/eller utföra det antikva
riska arbetet, bör också engageras. Samtliga kostnader måste 
finnas med i kalkylerna från början.

Historisk-teknisk förundersökning: Denna är väsentlig för den 
kommande projekteringen. Det är viktigt att den antikvariska 
kontrollanten deltar tillsammans med den arkitekt som svarar 
för den tekniska undersökningen. Förundersökningen ryms 
normalt inte inom länsstyrelsens och museernas ordinarie verk
samhet utan måste ske på uppdragsbas och bekostas av bygg
herren. Omfattningen av undersökningen måste stå i relation 
till projektets storlek. Bidrag kan utgå i vissa fall.

Projektering: Kulturhistorisk medverkan är viktig i projekte- 
ringsskedet och kostnaden för denna utgör en del av byggher
rens konsultkostnader. Bidrag kan utgå i vissa fall.

Tillstånds- och bidragspr övning: Granskning av ansökan och 
förslagshandlingar, besök på platsen i samband med detta, 
samråd och yttrande bekostas av allmänna medel. Detta gäller 
även när länsmuseet eller motsvarande utför dessa på uppdrag 
av Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen.
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Kulturhistorisk/antikvarisk medverkan i byggskedet: Vid ar
betets genomförande tillser den antikvariska kontrollanten att 
det godkända förslaget följs och att eventuella villkor blir upp
fyllda. Detta är en del av myndighetens uppgifter och bekostas 
vanligtvis av allmänna medel.

Under byggprocessen krävs därutöver i regel en omfattande 
expertmedverkan av den antikvariska kontrollanten genom del
tagande i byggmöten, kontakter med konsulter, arbetsledning, 
hantverkare m.m.

Den antikvariska kontrollanten har huvudansvaret för de ar
keologiska, byggnadsarkeologiska och byggnadshistoriska un
dersökningar som skall göras före eller parallellt med bygg
nadsarbetet och dokumentationen av dessa. Byggnadshistoriska 
undersökningar ligger ofta till grund för vidtagna åtgärder eller 
förändringar av planerade åtgärder. Vid en restaurering skall 
göras en vetenskaplig undersökning av frilagda delar, som 
annars inte är tillgängliga, t.ex. mark, golv, murverk, timmer
stomme eller bjälklag. Alla iakttagelser, vidtagna åtgärder eller 
förändringar skall dokumenteras, dels för att kunna följa 
förändringarna hos objektet, dels för att få underlag i t.ex. ma
terialfrågor vid framtida åtgärder.

Kostnaderna för denna expertmedverkan samt dokumen
tation inklusive rapportskrivning beräknas och tas med i kalky
lerna från början liksom kostnaderna för den historisk-tekniska 
förundersökningen och medverkan i projekteringen. Dessa 
kostnader kan debiteras arbetsföretaget, vanligen byggherren, 
men avtal härom måste träffas innan arbetet sätts igång. 
Villkoren bör fastställas i bygghandlingarnas AF-del (Admini
strativa Föreskrifter - del av den juridiskt bindande beskriv
ningen). Bidrag för antikvarisk medverkan kan utgå i vissa fall.

Avslutande besiktning: Denna tillhör myndighetsuppgifterna 
och bekostas av allmänna medel på samma sätt som tillstånds- 
och bidragsprövningen. Vid den antikvariska besiktningen kon
trolleras att godkända förslag följts och att eventuella villkor 
blivit uppfyllda. I vissa fall, t.ex. då bidrag beviljats, kan ett 
intyg om att arbetet är utfört på ett antikvariskt riktigt sätt 
erfordras. Detta utfärdas då efter besiktningen.

Rapportering: Efter slutfört arbete sammanställs en rapport. 
Ansvarig för den antikvariska rapporten är den kontrollant 
som utsetts att övervaka eller utföra det antikvariska arbetet. 
Restaureringsarkitekten är huvudansvarig för relationsritningar 
och viss teknisk dokumentation. Kostnaden för slutrapporten 
skall ingå i de ursprungliga kalkylerna.
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1.2.3. Kostnadsfördelning för antikvarisk dokumenta
tion och medverkan

Moment Bekostas av

Förberedande utredning Allmänna medel
Historisk-teknisk
förundersökning

Byggherren. Bidrag kan 
utgå i vissa fall.

Projektering Byggherren. Bidrag kan 
utgå i vissa fall.

Tillstånds- och 
bidragsprövning

Allmänna medel

Byggskedet:
kontroll

Allmänna medel, 
vanligen

Byggskedet:
expertmedverkan
dokumentation
rapportskrivning

Enligt avtal, vanligen 
byggherren. Bidrag kan 
utgå i vissa fall.

Avslutande besiktning Allmänna medel

1.2.4. Dokumentation av konserveringsarbeten 
Rapportskyldighet bör alltid gälla för konserveringsarbeten 
som görs beträffande lagskyddade byggnader och inventarier 
samt för de arbeten som utförs med statliga bidragsmedel. Den 
utförande konservatorn är ansvarig för rapporteringen. 
Kostnaden för rapporten skall ingå i kostnaden för konserve- 
ringsarbetet.

Dessa rapporter är att betrakta som en typ av restaurerings
rapporter. De är i regel inte så omfattande, då konserverings
arbeten oftast omfattar endast delar av en byggnad eller inven
tarier.

1.3. Leverans av rapportmaterial

Ett dokumentationsarbete som följd av såväl inventering 
som vidtagna åtgärder skall alltid resultera i en rapport.

De olika typerna av dokumentation genererar rapporter av 
olika innehåll och karaktär. Detta behandlas närmare i avsnitt 
3, Handlingar och förvaring. Här redogörs också för var och 
hur rapportmaterialet skall förvaras. En sammanställning av
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vilket material som skall levereras och vart finns i avsnitt 5. 
Leverans av rapportmaterial - sammanställning.

Det är den antikvariska kontrollantens ansvar att se till att 
rapporten/erna sänds in till respektive myndigheter/mottagare 
efter arbetets slutförande.
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2. Att säkra dokumentation för framtiden

Den relevanta dokumentationen skall bevaras för framtiden på 
sådant sätt att den är sökbar och åtkomlig när den behövs i 
forskningen eller vid nya åtgärder. Den utgör det viktigaste 
underlaget för byggnadsvårdens kunskapsförmedling.

En rapport kan vara producerad i endast ett fåtal exemplar 
eller vara avsedd för allmän spridning. Inventeringsrapporter 
är ofta av den senare typen, medan de flesta andra byggnads- 
antikvariska rapporter tillhör den förra.

De rapporter som är avsedda för allmän spridning blir till
gängliga genom försäljning eller på annat sätt, t.ex. hos bib
liotek, medan de övriga får sökas i de olika institutionernas 
arkiv.

Det finns kriterier för att avgöra vad i dokumentationen som 
är arkivhandlingar. Likaså finns det regler för vilka material 
och metoder som skall användas för att arkivhandlingar inte 
skall bli förstörda. Se avsnitt 4. Arkivbestandigt rapportma
terial.

2.1. Vad är arkivhandlingar
Arkiv brukar definieras som ett bestånd av handlingar, vilket 
efter hand växer fram hos en arkivbildare som resultat av 
dennes verksamhet och läggs till förvaring hos denne. Arkiv- 
bildaren kan vara en offentlig myndighet, en stiftelse, ett före
tag eller en enskild. Arkivhandlingarna är en del i verksamhe
ten och blir en materiell rest av den.

Arkivhandlingarnas fysiska beskaffenhet spelar ingen roll. 
De kan lika gärna vara fotografier eller elektroniska upptag
ningar som skrivna aktstycken eller ritningar. Däremot anses 
inte böcker och andra trycksaker vara arkivalier, såvida de inte 
ingår i exempelvis ett ärende.

Dessa bestämmelser gäller:
Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel innehåller bestäm
melser om allmänna handlingars offentlighet. Här finns 
grunden för statens omsorg om de statliga, kommunala 
och kyrkokommunala myndigheternas arkiv.

I sekretesslagen (1980:100), 1 kap. 9 §, stadgas sedan 1 
januari 1995, att tryckfrihetsförordningens bestämmelser
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om rätt att ta del av allmänna handlingar också skall 
gälla handlingar hos bl.a. stiftelser, där kommuner eller 
landsting utövar ett bestämmande inflytande.

Tryckfrihetsförordningen kompletteras av arkivlagen 
(1990: 782). Den säger att myndighetsarkiven skall beva
ras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten 
att ta del av allmänna handlingar, rättskipningens och 
förvaltningens informationsbehov samt forskningen. La
gen understryker att myndighetsarkiven skall ses som en 
del av det nationella kulturarvet.

I arkivförordningen (1991: 446) och Riksarkivets författ
ningssamling finns tillämpnings bestämmelser till arkiv
lagen.

Arkivlagen gäller för bl.a. kommunala museer och - 
sedan 1 januari 1995 - även för stiftelser som länsmuse
erna.

2.2. Vad skall bevaras - vad kan gallras ut
En huvudprincip i arkivlagen är, att de allmänna handlingarna 
skall bevaras. Allmänna handlingar är enligt tryckfrihetsför
ordningen sådana som förvaras hos en myndighet och anses ha 
inkommit till eller upprättats hos myndigheten. Stiftelser som 
länsmuseerna är härvid jämställda med myndigheter.

Minnesanteckningar, utkast och andra liknande anteck
ningar anses i regel inte som upprättade allmänna handlingar, 
om de inte omhändertas för arkivering. En minnesanteckning, 
som tillför ett ärende sakuppgifter, är dock allmän handling 
och skall arkiveras. Andra minnesanteckningar behöver inte 
bevaras, såvida de inte av någon anledning anses ha sådan be
tydelse att de skall arkiveras.

Huvudregeln är att allmänna handlingar skall bevaras. Trots 
detta är det tillåtet att gallra, dvs. förstöra, vissa kategorier 
men endast efter särskilt beslut. Föreskrifter om gallring finns 
t.ex. i vissa lagar och förordningar. Landsting och kommuner 
kan också själva fatta beslut att gallra allmänna handlingar. 
Riksarkivet utfärdar föreskrifter för statsförvaltningen och 
allmänna råd för andra som omfattas av arkivlagen.

För de kommunala och landstingskommunala fritids- och 
kulturområdenas handlingar finns råden i Riksarkivets författ
ningssamling 1990:1. När det gäller länsmuseerna kan besluten
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fattas av styrelsen eller av den arkivmyndighet som huvud
männen bestämt.

Gallringen är nödvändig för att man skall kunna bemästra 
arkivmassorna. Den årliga tillväxten i enbart den civila stats
förvaltningen beräknades 1990 till 15.000 hyllmeter efter en 
gallring om 70-85 % av handlingarna. Varje gallringsbeslut 
skall föregås av en sakprövning av informationens värde. Före
kommer t.ex. samma information i flera led, kan det bedömas 
som onödigt att bevara alla handlingsslag.

Man bör använda samma principer för vad som skall beva
ras hos ett länsmuseum. Likaså bör museet vara noga med att 
inte gallra annat än kopior, utkast och minnesanteckningar, 
som inte behöver arkiveras, utan att ha fattat särskilt beslut.
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3. Handlingar och förvaring

3.1. Handlingar i ett byggnads antikvariskt ärende 
Ett byggnadsantikvariskt arbete avsätter arkivhandlingar på 
åtskilliga ställen. Den mest fullständiga dokumentationen upp
står hos den som är ansvarig för verksamheten, oftast den 
antikvariska huvudmannen som kan vara länsstyrelsen, ett mu
seum eller annan, t.ex. en fastighetsförvaltande myndighet. 
Den består av handlingar med kulturhistoriskt, byggnads- 
tekniskt, ekonomiskt och administrativt innehåll.

Rapporten är den viktigaste sakdokumentationen, men ock
så korrespondens och promemorior med ekonomiskt och ad
ministrativt innehåll kan ge väsentliga upplysningar om ett 
byggnadsantikvariskt arbete. Sådana handlingar kan tillkomma 
före, under och efter rapportarbetet. De bör inte ingå i rappor
ten men arkiveras topografiskt i anslutning till denna.

Om man använder dator för att lagra och bearbeta text, 
ritningar och fotografier, skall man se till att uppgifterna till
förs varje ärende i läsbar form, d.v.s. som utskrifter. Disketter 
eller dylikt skall således inte biläggas. En bestämmelse av denna 
innebörd fins i datalagen (1973:289), 14 §.

Metoderna för undersöknings-, inventerings- och dokumen
tationsarbetet har behandlats utförligt i andra sammanhang. Se 
avsnitt 7. Referenser.

3.2. Rapportens delar och underlaget
Den antikvariska och byggnadstekniska dokumentationen sam
manfattas i en rapport med tillhörande ritningar och fotogra
fier. Det är inte ovanligt att underlagshandlingar eller primär
material i form av t.ex. byggmötesprotokoll och småbildsfoto- 
grafier återstår sedan rapporten färdigställts.

Om primärmaterialet skall bevaras eller gallras ut, beror på 
den slutliga rapportens fullständighet. Är rapporten så utförlig 
att primärmaterialet inte kan tillföra antikvarien-teknikern eller 
forskaren annat än mera trivial kunskap - dvs. inte tillför några 
nya sakuppgifter - bör det inte bevaras. Tillkomna handlingar 
får dock inte gallras utan tillstånd (jfr 2.2.).

Är rapporten däremot endast en sammanfattning av ett full
ständigare underlag, bör detta arkiveras hos huvudmannen. 
Man måste då försäkra sig om att det är i arkivvärdigt skick, 
både när det gäller ordning och arkivbeständighet.
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När underlaget skall bevaras, måste man gå igenom det 
noggrant, så att inte onödigt material belastar arkivet, t.ex. 
likadana småbilder med olika exponeringar eller slarviga an
teckningar. Sådant material vållar besvär och fordrar onödigt 
utrymme, om det tillförs arkivet. Informationen skall vara klar 
och entydig. Det skall framgå varför, när och av vem rapport 
och underlag framställts.

Dubletter och kopior av handlingar skall gallras ut. Som 
exempel kan nämnas kopior av tidigare diariefört material, 
t.ex. beskrivningar, byggmötesprotokoll m.m., som redan finns 
samlat på ATA och annorstädes. Kopiorna kan fordra ansen
ligt utrymme och bör inte ingå i rapporten. Materialet är åt
komligt och möjligt att samla ihop ändå, om diarienummer 
finns på allt. Vill man skapa en översikt av tidigare diariefört 
material, kan ett register eller någon form av anvisningsblad 
tillfogas rapporten. Kopiorna kan biläggas om man är osäker 
på om någon av mottagarna saknar information om dem.

Endast ett exemplar av varje ritning skall förvaras i arkivet. 
Detta kan beroende på omständigheterna vara en korrigerad 
renritning eller en fältritning. Om flera fältritningar samman
ställs till en renritning, bör naturligtvis både fältritningarna och 
sammanställningen bevaras. Helst bör ritningarna framställas 
på arkivbeständigt underlag redan i fält, så att de kan arkive
ras. Härigenom kan man undvika arbetet att renrita varje 
ritning och samtidigt eliminera risken för missförstånd, som 
kan leda till fel.

För att materialet skall kunna användas för publicering och 
utställningar, är det viktigt att vederbörande institution till
försäkrat sig fotorättigheterna. Anlitas utomstående fotografer 
måste denna fråga vara löst innan arbetet påbörjas.

3.3. Rapportens innehåll
Det primära syftet med en dokumentation av en byggnad, an
läggning eller bebyggelsemiljö är att beskriva objektet och dess 
historia, vare sig dokumentationen görs inför en byggnadsmin- 
nesförklaring, en restaurering eller enbart som en inventering. 
Innehållet i en rapport kan därför följa ett generellt mönster.

Omfattningen av rapporten beror på syftet och möjlighe
terna att göra undersökningar. Finns det anledning att endast 
beskriva en del av byggnaden eller anläggningen, skall det klart 
framgå varför och vilken del som avses.
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3.3.1. Basdokumentation av byggnader och miljöer 
Inventeringar av byggnader eller byggnadsmiljöer syftar till en 
beskrivning av rådande förhållanden. I många fall behöver även 
parker och trädgårdar dokumenteras, antingen de ingår i större 
helheter som herrgårdsanläggningar eller utgör självständiga 
anläggningar utan samband med någon byggnad. Detta kan 
t.ex. fordras inför en byggnadsminnesförklaring av en park. 
Dokumentationen och rapporten här kan till innehåll och upp
delning följa samma mönster som för byggnader, med anpass
ning till objektet. Följande uppgifter bör finnas i rapporten. 
Fördjupade uppgifter kan inskränkas till aktuella delar.

Historik: Denna baseras på litteratur- och arkivuppgifter. Här 
bör ingå uppgifter om topografi, historisk bakgrund, ägarhis- 
toria, byggnadshistoria, funktion genom tiden och kulturhisto
risk betydelse samt käll- och litteraturförteckning. I den mån så 
är möjligt, bör man tillfoga uppgifter om belagd äldre bebyggel
se eller mänsklig aktivitet utifrån arkeologiska belägg.

Karta eller situationsplan: En karta över det aktuella området 
eller byggnadens läge i omgivningen kan bestå av ett kopierat 
utdrag ur en större karta. En situationsplan över en byggnad 
eller miljö görs i regel i samband med projektering eller upp
mätning.

Beskrivning: Denna bör omfatta historiskt relaterade uppgifter 
om byggnadsteknik, konstruktion, material, formspråk, ut
smyckning, färgsättning, färgtyper och detaljer av särskilt in
tresse. Beskrivningen görs systematisk av exteriören, både hel
heten och del för del, av interiören rum för rum och av intres
santa detaljer. Det bör anges om delar som fönster och inred
ning är original eller förnyade. Synliga skador redovisas. För 
park och trädgård beskrivs utnyttjande, planläggning och växt- 
material.

Ritningar: Befintliga ritningar skall ingå. De kan utgöras av 
projektritningar, tidigare uppmätningsritningar samt tidigare 
ny- och ombyggnadsritningar. Om de befintliga ritningarna 
inte visar aktuella förhållanden skall även nya uppmätningsrit
ningar i plan, fasad och sektion samt viktiga konstruktioner 
och detaljer upprättas och bifogas rapporten.

Fotografier: En systematisk fotografering av helheten, delar och 
detaljer anknytande till beskrivningen skall göras. Aven äldre 
fotografier eller annat bildmaterial skall finnas med.
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Förteckning över arkivhandlingar: Om originalritningar, ne
gativ och fotokopior samt eventuella andra handlingar inte in
går bör det finnas en förteckning även över detta material med 
angivande av förvaringsplats och omfattning.

Fynd: Om fynd påträffats och tagits till vara upprättas en för
teckning över dem med uppgift om förvaringsplats. Se pkt 3.5.

Materialprover: I de fall materialprover som puts-, bruks- och 
tapetprover tas till vara anges detta med notering om förva
ringsplats. Se pkt 3.5.

Tryckt material: Broschyrer och annat tryckt material bifogas, 
när det finns särskild anledning.

3.3.2. Dokumentation vid restaurering och konservering 
Omfattningen av dokumentationen beror på hur genomgripan
de åtgärderna är och på möjligheterna att göra byggnadsar- 
keologiska eller historiska undersökningar. Olika alternativ 
finns därför beträffande rapportens innehåll och utformning.

I vissa fall skall också en arkeologisk undersökning göras. 
Den rapporteras särskilt.

Metoderna för undersökning och dokumentation av bygg
nader finns utförligt behandlade av Karin Andersson och 
Agneta Hildebrand i Byggnadsarkeologisk undersökning, se 
avsnitt 7. Referenser. De råd som ges där gäller inte endast mu
rade hus utan är till stor del generella.

För att underlätta rapportskrivandet och inleveransen av 
rapporter har RAÄ upprättat en blankett, se bilaga 1. I enkla 
eller begränsade sammanhang kan det sannolikt räcka med att 
fylla i denna blankett och leverera den med tillhörande bilagor. 
I större eller mer komplicerade sammanhang kan den tjäna 
som missiv och sammanfattande del till en rapport bestående 
av ett flertal delar eller bilagor.

Innehållet i rapporten kan varieras enligt två alternativ:

Alternativ 1 - enklare rapporter:

Ifylld blankett Rapport över åtgärder, bilaga 7.1, samt
eventuella kompletterande uppgifter i bilaga/or.
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Alternativ 2 - omfattande rapporter:

Dokumentation före arbetets igångsättande:
a. Dokumentation av aktuell byggnad, miljö eller föremål 

för konservering. Se pkt 3.3.1.
b. Redogörelse för orsaken till de planerade åtgärderna. 

Uppgift om arkitekt och byggmästare eller konserva
tor.

Dokumentation under pågående arbete:
a. Byggnadsarkeologisk undersökning: Beskrivning i text, 

ritning och bild av frilagda delar eller konstruktioner 
av historiskt eller byggnadstekniskt intresse. För mil
jöer eller föremål gäller motsvarande iakttagelser.

b. Beskrivning i text och bild av olika arbetsmoment och 
arbetsmetoder.

Byggnadshistorisk/historisk utredning:
Sammanställning och slutsatser av tidigare uppgifter 
och av iakttagelser i samband med den byggnadsarkeo- 
logiska och/eller historiska undersökningen, eventuellt 
kompletterad med arkivundersökning.

Dokumentation efter slutfört arbete:
a. Redogörelse för vidtagna åtgärder, beskrivning genom 

text, ritning och bild. Särskilt viktigt är att notera avvi
kelser från det godkända förslaget.

b. Redogörelse för använda metoder, material och färgty
per. Denna kan kompletteras genom bifogande av re
cept, etiketter och produktbeskrivningar.

Fynd:
Vid byggnadsarkeologiska undersökningar tillvaratas 
ofta fynd. Se pkt 3.5.

Materialprover:
Prover av t.ex. puts, bruk, tegel, natursten och tapeter 
tas ofta tillvara i dokumenterande och/eller pedagogiskt 
syfte. Se pkt 3.5.

3.4. Vem förvarar rapportmaterialet
Varje rapport skall ses som en helhet. Det är därför angeläget 
att den hålls ihop antingen fysiskt eller genom tydliga korshän- 
visningar. Det senare är nödvändigt när en del av det ingående
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materialet, t.ex. fotoförstoringar eller ritningar, av arkivteknis
ka skäl måste förvaras separat.

Originalmaterialet förvaras hos den myndighet eller institu
tion som svarat för att dokumentationen gjorts. I originalma
terialet kan ingå även sådant primärmaterial, som inte ansetts 
nödvändigt att tillfoga rapporten som bilagor. I vissa fall kan 
dock en uppdragsgivare, t.ex. ett statligt verk, i sina villkor 
föreskriva att det fullständiga materialet skall överlämnas.

Rapporten skall dessutom distribueras till andra intressenter. 
Utöver vad som sägs nedan, bör ägaren och/eller förvaltaren av 
byggnaden tillställas ett exemplar. Det kan vara t.ex. en för
samling, en fastighetsförvaltande myndighet eller en enskild 
ägare.

3.4.1. Vad levereras till Riksantikvarieämbetet 
Riksantikvarieämbetets generella ansvar för byggnadsminnes- 
vården i riket förutsätter att Riksantikvarieämbetet har infor
mation om åtgärder, som vidtagits på byggnader som skyddas 
på grund av sitt kulturhistoriska värde. Därtill är det angeläget 
för den byggnadshistoriska forskningen att dokumentation om 
kulturmiljövårdens objekt kan återfinnas i RAÄ-SHMM:s cen
trala arkiv ATA. Ett exemplar av byggnadsrapporten skall all
tid inlämnas till Riksantikvarieämbetet och efter registrering 
tillföras ATA.

Riksantikvarieämbetet för ett centralt ADB-baserat bygg
nadsregister. Avsikten med registret är att skapa en databank 
med uppgifter om den lagskyddade bebyggelsen, både den 
kyrkliga och den profana, samt de byggnader som erhållit 
statligt finansiellt stöd. Till grund för registret ligger bl.a. blan
ketter, som i aktuella fall skall fyllas i och följa med rapporten. 
Se bilaga 2 och 3.

Riksantikvarieämbetet skall även bygga upp ett ADB-baserat 
åtgärdsregister. Som underlag för detta har två blanketter tagits 
fram. Se bilaga 4 och 5. Avsikten med registret är dels att få en 
journal över åtgärder rörande de enskilda objekten dels att byg
ga upp en erfarenhetsbank för byggnadsvården i stort. Den ak
tuella registerblanketten skall alltid fyllas i och följa med rap
porten.

Byggnadsantikvariska rapporter, som sammanställes av 
Riksantikvarieämbetet, arkiveras i ATA enligt interna anvis
ningar.

Byggnadsdokumentation, som utförs av konsulter pä Riks
antikvarieämbetets uppdrag, skall rapporteras till Riksantikva
rieämbetet. Rapporterna arkiveras i ATA. De bör vara så utför
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liga att underlagsmaterialet inte behöver arkiveras. Riks
antikvarieämbetets interna anvisningar följs. Annan skriftväx
ling, promemorior och liknande arkiveras i AT A om de upprät
tats hos Riksantikvarieämbetet eller adresserats dit.

Ritningar större än A4 mikrofilmas i AT A. De bör alltså 
vara utförda så att all information går fram vid detta förfa
rande. Se pkt 4.2.

3.4.2. Vad bör finnas hos det ansvariga museet
Det är viktigt, att länsmuseet har en överblick av kulturmin
nesvården i länet, så att man kan återföra erfarenheter från 
tidigare uppdrag. Detsamma gäller för det kommunala museum 
som svarar för kulturminnesvården inom sitt område. Ett 
exemplar av rapporten skall därför lämnas till länsmuseet eller 
det kommunala museet.

När rapporten utförts av museet och underlagsmaterialet 
skall bevaras, bör detta arkiveras hos museet och inte distri
bueras. Om dokumentationen gjorts som uppdrag, bör museet 
avtala med uppdragsgivaren härom.

I rapporten bör det finnas en hänvisning till underlagsma
terialet och en upplysning om var det finns.

Har rapporten utförts av någon annan på uppdrag av museet 
bör museet försäkra sig om att all relevant dokumentation 
lämnas till museet. Den bör vara i arkivvärdigt skick.

Negativ skall vara kvar hos museet. Frågor om fotorättighe
terna måste vara utklarade.

Sammanhanget med annan skriftväxling rörande en konser
vering eller restaurering bör framgå, t.ex. genom korsrefe
renser.

3.4.3. Länsstyrelsens arkivansvar
I de fall länsstyrelsen själv framställer antikvarisk byggnads- 
dokumentation eller ger t.ex. länsmuseet uppdrag att göra så
dan med medel som länsstyrelsen ställer till förfogande hör 
dokumentationen till länsstyrelsens arkiv. Då gäller länssty
relsens arkivregler. Ett exemplar av rapporten lämnas till vart
dera Riksantikvarieämbetet och museet. Se pkt 3.4.1-2.

Praxis för vem som förvarar rapportunderlaget tycks skifta. 
Om det skall bevaras bör länsstyrelsen och museet komma 
överens om vem som skall bära arkivansvaret. I princip kan 
länsstyrelsen nöja sig med att infordra den färdiga rapporten.
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3.4.4. Tryckt material - rapporter till 
Vitterhetsakademiens bibliotek

Vitterhetsakademiens bibliotek bör tillställas ett exemplar av 
rapporter som framställs för allmän spridning. Biblioteket 
samlar aktivt tryckt material, såväl bebyggelse- och byggnads- 
inventeringar som rapporter av alla slag rörande kultur
historiskt intressanta svenska byggnader och miljöer.

Härutöver har biblioteket i sina samlingar en mängd publi
kationer, som inte framställts för den kommersiella marknaden 
och inte heller tryckts i traditionell mening. Som exempel på 
den senare typen av material kan nämnas seminarieuppsatser, 
stencilerade internproducerade rapporter och olika beskriv
ningar av både privat och offentligt upphov. Det kan också 
röra sig om mera tryck sak sbetonade alster. Framställningsme
toden är som framgår av underordnad betydelse - innehållet 
och syftet att sprida det är det primära.

Allt material som ingår i bibliotekets samlingar är åtkomligt 
via katalogerna. När det gäller material med topografisk för
ankring, nås detta numera i första hand via bibliotekets data
katalog VITALIS med sökingångar på landskap, socken, ort, 
gård etc.

3.5. Fynd och materialprover

3.5.1. Omhändertagande av fynd
Fynd som faller under 2 kap. kulturminneslagen (KML) be
handlas efter föreskrifterna där. Det förekommer också, att 
man i samband med undersökningar och konserveringar på
träffar andra slags föremål, som man vill ta tillvara - förutsatt 
att fastighetsägaren medger det. Hit kan också räknas sådana 
exempel på material och metoder, som är att betrakta som 
dokumentation av väsentligt värde. Man bör då komma över
ens med vederbörande museum om att fynden skall få inlem
mas i dess samlingar. Därmed får de ett musealt skydd och kan 
bevaras för forskning och visning.

Om fynden har karaktär av arkivhandlingar, bör man först 
vända sig till en arkivmyndighet, t.ex. landsarkivet, som kan 
bedöma värdet och avgöra var de skall förvaras.

Sådana fynd skall förtecknas i rapporten. Se pkt 3.3.

3.5.2. Materialprover
I vissa fall kan det vara angeläget att spara materialprover, t.ex. 
tegel och tapeter, dels för framtida restaureringar eller konser
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veringar, dels för att allmänt sett öka kunskapen om material 
och tekniker. Dessa prover, som inte behöver förvaras som 
museiföremål, skall kunna användas vid "handfasta" under
sökningar.

Materialprover, som är att betrakta som dokumentation av 
väsentligt värde, hanteras som fynd. Se pkt 3.5.1. Detsamma 
gäller borrprover från dendrokronologiska undersökningar.

Om man bedömer att materialproverna har störst intresse 
för den speciella byggnaden, kan man se till att de förvaras i 
anslutning till denna. Man måste då försäkra sig om att ägaren 
eller förvaltaren är införstådd med att de skall bevaras. Materi
alprover bör inte förvaras i byggnader, där man kan förutse 
ägarbyten, utan bara i fastigheter med stabila ägoförhållanden, 
t.ex. kyrkor eller statliga byggnadsminnen. Proverna bör mär
kas och en förteckning finnas på platsen, så att deras betydelse 
framgår. Därigenom undviker man risken att de plötsligt städas 
bort.

Har proverna däremot betydelse för en allmän kunskap om 
tidigare material och tekniker, kan det vara lämpligt att lägga 
upp ett materialarkiv. Det bör då komma an på lämpligt mu
seum att åta sig uppgiften.

Liksom i fråga om föremålsfynd skall det finnas en förteck
ning över tillvaratagna materialprover i rapporten. Se pkt 3.3.
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4. Arkivbestandigt rapportmaterial

4.1. Arkivbeständighet

4.1.1. Allmänna krav
Det är nödvändigt att försäkra sig om att information på arkiv
handlingar inte förstörs genom att olämpliga material används 
eller på grund av att de förvaras i olämplig miljö. Det finns 
noggranna bestämmelser om bl.a. de skrivmedel, papper och 
ritningsmaterial som skall användas. Reglerna publiceras i 
Riksarkivets författningssamling och har bildat mönster även 
inom den enskilda sfären.

Numera godtar Riksarkivet åldringsbeständigt papper för 
arkivhandlingar. Arkivpapperet, märkt Svenskt Arkiv, skall 
användas för sådana handlingar, som väntas bli utsatta för 
stort slitage, dvs. användas mycket. Byggnadsrapporter har 
högt forskningsvärde och lång aktualitet för byggnadsvården 
och Svenskt Arkiv bör därför användas.

En specifierad förteckning över godkänd skrivmateriel utges 
årligen av Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP. Den 
upptar papper, skrivmedel som pennor, tusch, färgband m.m., 
maskinella utrustningar som kopiatorer, skrivare, telefaxar för 
papper, ritmateriel med kombinationer av skrivmedel och un
derlag samt mikrofilm. Supplementlistor över under året god
kända produkter sänds till prenumeranterna.

När det gäller beständighetsfrågor för fotografier kan man 
även vända sig till fotosekretariatet vid Nordiska museet.

Utvecklingen går snabbt när det gäller skrivmateriel och 
kopieringsmetoder. Om man vill vara säker på att 
material och metoder ger arkivbeständiga produkter 
bör man kontrollera i förteckningen över godkänd 
skrivmateriel från SP eller hos ansvarig firma.

4.1.2. Arkivbeständigt eller inte - några vanliga material

Papper för arkivändamål skall vara syrafritt. Detta gäller allt 
material t.ex. utskrifter, kopior/motsvarande och ritningar. 
Fotografier värmemonteras med adhesiv på syrafri kartong.
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Ritfilm måste väljas i rätt kombination med tusch respektive 
kopiator eller laserskrivare och toner. Det är inte alla kom
binationer som tillsammans ger ett arkivbeständigt resultat. 
Kontrollera hos SP.

Lim kan användas men måste vara av en sort, som inte ger 
skador eller släpper. Vanliga kontorsklister uppfyller inte dessa 
krav. Hernia 2207 är en lämplig sort. I första hand rekom
menderas adhesivmontering med hjälp av värmepress.

Vanlig skrivmaskin, matrisskrivare och laserskrivare ger arkiv
beständiga utskrifter, förutsatt att man följer SP:s anvisningar.

För närvarande finns det några bläckstråleskrivare som god
tagits av SP för arkivbeständiga utskrifter. Om man använder 
andra slags bläckstråleskrivare bör handlingarna kopieras på 
ett arkivbeständigt sätt.

Bläck-, tusch-, blyerts - och kulsp et spennor ger arkivbeständiga 
linjer.

Inga typer av spritpennor ger arkivbeständiga linjer.

Faxat material måste kopieras på arkivbeständigt sätt såvida 
man inte har en fax som ger arkivbeständiga utskrifter.

Texter skall vara utskrivna eller kopierade på arkivbeständigt 
sätt på arkiv- eller åldringsbeständigt papper. 80-grams papper 
Svenskt Arkiv räcker och tar mindre plats än tjockare kvali
teter.

4.1.3. Kopieringsmetoder

Vilken kopieringsmetod som än används måste man 
försäkra sig om att tonem och papperet eller filmen i 
kopian är av arkivbeständig typ. Det är inte alla kom
binationer som tillsammans ger en arkivbeständig 
produkt.

I kopieringssammanhang skiljer man mellan streckoriginal och 
balvtonsoriginal. Streckoriginal är t.ex. text, ritningar och 
rastrerade bilder, halvtonsoriginal är t.ex. fotografier och 
lavyrer. Man måste välja kopieringsmetod efter originaltyp för 
att få ett gott resultat.
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Kolpulvermetoderna, Xeroxmetoden/motsvarande, som arbetar 
med inbränt kol, ger arkivbeständiga kopior, om man följer 
SP:s anvisningar. Dubbelsidiga kopior godtas för arkivändamål 
och spar utrymme. Fotografier och andra halvtonsoriginal mås
te normalt vara rastrerade för ett gott resultat vid kopiering 
med kolpulvermetoden. Rastrering görs med hjälp av reproka
mera eller vissa dataprogram. De modernaste apparaterna ger 
redan idag godtagbara kopior av halvtonsoriginal.

Ljuskopieringsmetoden, Ozalidkopiering, ger inte godtagbara 
kopior för arkivändamål. Varken pappers- eller plastkopiorna 
är arkivbeständiga.

De nya färgkopiatorerna ger bra färgkopior som godkänns för 
arkivering under förutsättning att lämplig kombination av 
toner och papper används. Kopior på Svenskt Arkiv blir bra. 
Detta löser problemen med ej arkivbeständigt fotomaterial i 
färg och andra halvtonsoriginal i färg. Diafilm kan direktkopie
ras i färg med dessa kopiatorer. Färgkopiatorerna är också 
lämpliga för kopiering av svartvita fotografier, eftersom de 
förmår återge schatteringar, halvtoner, bättre än vanliga kon- 
torskopiatorer. Även streckoriginal återges väl. Detta innebär 
att ett monterat original med t.ex. färgfotografier och tillhö
rande text ger en tydlig och arkivbeständig kopia. Se pkt 4.3.2. 
och 4.3.4.

Datoriserade metoder för ritningsframställning och bildre
produktion med utgångspunkt från olika typer av original blir 
allt vanligare. Man kan t.ex. datavägen framställa arkivbe
ständiga kopior direkt från fotografisk film. Lämpliga kom
binationer av skrivare/motsvarande, toner och papper/film 
måste väljas för att man skall få en arkivbeständig produkt.

4.1.4. Rastrering av halvtonsoriginal med reprokamera
Fotografier i svartvitt eller färg, lavyrer, akvareller, uppmålade 
ritningar etc. är halvtonsoriginal. I den mån de inte är arkiv
beständiga eller om man vill behålla originalet kan man välja 
att göra en rastrerad kopia av bilden med reprokamera. Rep
rokopian är ett icke arkivbeständigt mellanoriginal, som sedan 
måste kopieras arkivbeständigt, t.ex. på kopiator med kol
pulvermetoden. Även en del äldre dokument, t.ex. kartor samt 
bilder ur böcker och tidningar kopieras med bra resultat med 
reprokamera, antingen med rastrering eller, om de redan är
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rastrerade, som streckoriginal. Kopierings firmor och tryckerier 
brukar kunna åta sig sådana reprouppdrag.

Originalbilden kan direktförstoras/förminskas i reprokame
ran samtidigt som den kopieras/rastreras. Ett grovt raster bör 
väljas för rastrering av bilder som skall kopieras med kolpul- 
vermetoden. 85 linjer per tum brukar bli bra. Rastreringen bör 
vara "mjuk" och ljus för bästa kopieringsresultat. Fotografier 
som skall rastreras bör vara kopierade på mjukt fotopapper. 
Rastreringen av en färgbild blir ofta bättre om den görs från en 
svartvit fotokopia på pankromatiskt fotopapper än från en 
färgkopia. Rastrering kan göras direkt från ett dia. Streckori
ginal, t.ex texter, ritningar eller rastrerade bilder, är inte lämp
liga att rastrera eftersom de inte blir riktigt tydliga, särskilt om 
rastret är grovt. Se pkt 4.2.2.

Man måste vid beställningen av en rastrering klargöra 
hur den rastrerade bilden skall användas för att få den 
riktigt gjord.

4.2. Ritningar

4.2.1. Allmänt
En modern ritning är i allmänhet gjord på ritfilm av plast. Man 
kan ha använt olika penntyper, även spritpennor. Den kan in
nehålla monterat material såsom ritningshuvud, maskinskriven 
text, rastrerade foton, inklistrade kopior av tillverkares anvis
ningar m.m. En sådan ritning är inte arkivbeständig. En kopia 
måste tas för arkivering. Detta gäller för alla ritningar med 
montage och för de fall man använt spritpenna eller icke arkiv- 
beständigt ritmaterial. Kopian kan göras antingen på arkivbe- 
ständigt papper, t.ex. Svenskt Arkiv i lämplig tjocklek, eller 
arkivbeständigt transparent material, enligt godkänd metod. Se 
pkt 4.1.3-4 och 4.2.2.

Ritningens utformning, valet av linjetjocklekar, typsnitt och 
storlek, bör anpassas för mikrofilmning. Anvisningarna i Bygg- 
ritningar med svensk standard beträffande text och linjebred
der gäller fortfarande. Se avsnitt 7. Referenser.

Observera att ljuskopior inte är arkivbeständiga, var
ken på papper eller film. Se pkt 4.1.3.
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4.2.2. Ritningsoriginal med rastrerade bilder 
Rastrerade bilder kan monteras in på ritningar eller i en text 
och ger vid kopiering både på papper och transparent material 
ett bra resultat under förutsättning att man iakttar följande.

Rastertätheten bör vara 85 linjer per tum. Om ritningen 
skall förminskas bör man välja ett ännu glesare raster, t.ex. 65 
linjer per tum.

Den rastrerade bilden kräver normalt att kopian görs ljus 
för att bli tydlig. Text och teckningar på samma original som 
en rastrerad bild måste vara i en teknik som går fram vid ljus 
kopiering. När man blandar tekniker som kräver olika expo
nering vid kopieringen kan man inte påräkna ett bra kopie
ringsresultat. Se pkt 4.1.4.

Tusch, skrivmaskinstext eller laserutskrifter har samma ko- 
pieringsegenskaper som en rastrerad bild vilket gör att man får 
tydliga kopior med kombinationer av dessa material/tekniker. 
Blyerts och även spritpenna, som båda har dålig täckning i lin
jen och kräver mörk kopiering för att gå fram, bör inte använ
das på ritningar med inmonterade rastrerade bilder eftersom 
kopiorna inte brukar bli bra - antingen blir linjerna för svaga 
och rasterbilden tydlig eller också syns linjerna och rasterbilden 
blir nästan svart.

Ett blyertsoriginal som skall illustreras med rastrerade bilder 
kan kopieras så att linjerna blir tydliga och får god täckning, 
varefter det rastrerade bildmaterialet monteras på kopian.

4.3. Fotografier

Fotomaterialet i en rapport kan behandlas och levere
ras på flera sätt. Svartvitt och färg måste hanteras olika 
för att bli arkivbeständiga.

4.3.1. Svartvit film och svartvita kopior
Svartvit film, både negativ och positiv, är arkivbeständig, för
utsatt att fixering och skölj ning gjorts riktigt och att den för
varas rätt. De flesta typer av fotopapper för svartvita kopior, 
även plastpapper, är arkivbeständiga. Negativen bör läggas i 
syrafria påsar eller kuvert. Ett negativarkiv bör vara klimat
styrt.
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4.3.2. Färgfilm och färgkopior på fotopapper 
Varken negativ eller positiv färgfilm är arkivbeständig. Diafilm 
i färg rätt förvarad har tämligen god hållbarhet, men tills 
vidare kan arkivbeständighet inte garanteras. Färgfilm kan ko
pieras på svartvit film som är arkivbeständig, men halvtoner 
kan gå förlorade.

Färgkopior på fotopapper är icke arkivbeständiga. Enklast 
är att kopiera färgbilden i en modern färgkopiator, som ger en 
arkivbeständig produkt. Se pkt 4.1.3. Man kan som alternativ 
göra svartvita kopior från färgfilmen på antingen traditionellt 
svartvitt fotopapper eller svartvitt pankromatiskt fotopapper.

4.3.3. Fotografiskt material och montering av bilder för 
arkivering

Icke arkivbeständiga bilder och bilder monterade på icke arkiv- 
beständigt sätt i en rapport måste tas ut före arkivering. I bästa 
fall monteras de om eller behandlas på annat sätt av arkivper
sonalen. Fotografier förvaras ofta skilda från rapportens text
del. Sammanhanget med texthandlingen måste i så fall framgå.

Svartvita fotografier skall monteras på arkivbeständigt pap
per eller syrafri kartong. Det senare är att föredra. Värmemon
tering med adhesivfilm är bäst. Observera att kopiorna skall 
monteras endast på underlagets ena sida; ligger de mot var
andra, kan de skadas. Se pkt 4.1.2.

4.3.4. Framställning av illustrerade texthandlingar
Det går att göra arkivbeständiga kopior av bilder och bild
montage. Flera sätt att hantera bildmaterialet finns. Se pkt 
4.1.3-4.

Med moderna metoder kan man framställa illustrerade text
handlingar i A4-format, där text- och bildmaterial även i arki
vet kan förbli en sammanhållen helhet. Med rätt förfarande be
höver man bara göra en originalrapport av texten med tillhö
rande illustrationer och sedan kopiera den på arkivbeständigt 
sätt för att förse berörda parter t.ex. ATA, länsmuseet och äga
ren/förvaltaren med det material som behövs.

Bilder, färgfotografier eller svartvita bilder, lavyrer, färglag
da teckningar och ritningar m.m., monteras till original och för
ses med bildtexter, hänvisningar och identifikationsuppgifter. 
Genom färgkopiering på Svenskt Arkiv säkras materialet för 
framtiden. De arkivbeständiga kopiorna kan ingå i rapporten 
antingen integrerade i texthandlingen eller som separat bilaga. 
Se pkt 5.1-2.
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Original större än A4 måste förminskas till A3 eller A4, för 
att kunna inlemmas i rapportens textdel. Vid upprättandet av 
ritningar bör man tänka på att välja lämpliga format, linje
bredder och rastertäthet redan från början om de skall förbli 
tydliga efter förminskning. Se pkt 4.2. och 5.1-2.
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5. Leverans av rapportmaterial 
- sammanställning

5.1. Hantering - krav på material och utformning

Arkiven får in mycket halvfärdigt och osorterat mate
rial. Att få ordning på sådant medför extra arbete och 
kan bli en felkälla. En del material måste då monteras, 
monteras om eller gallras.

Handläggaren bör ställa i ordning materialet så långt 
som möjligt, eftersom denne är bäst skickad att värdera 
informationen.

En dokumentation skall ses som en helhet. Av arkivtekniska 
skäl förvaras sedan gammalt text, ritningar, fotografier, negativ 
samt eventuella fynd och materialprover var för sig. Genom 
korshänvisningar går materialet att samla ihop så att man kan 
tillgodogöra sig den fullständiga dokumentationen.

Arkiverat material får inte vara samlat i gaffelpärmar/mot
svarande. Sådana kan skada materialet och tar för stor plats.

Texthandlingen bör levereras i A4-format. Vid arkiveringen 
häftas materialet och/eller läggs i omslag av syrafritt papper, 
vilka placeras i arkivkartonger. Det skall levereras häftat eller 
som lösa blad och tas alltid ur en eventuell pärm. Även ned- 
vikta A3-kopior accepteras i texthandlingen, men de går lätt 
sönder i vecken, och bör därför undvikas. Se pkt 4.1. och 4.3.4.

Ritningar skall levereras separat, om de har större format än 
A3. Ritningsoriginal och ritningskopior större än A4-format 
arkiveras normalt för sig. Ritningskopior kan vara gjorda på 
Svenskt Arkiv eller film. Ritningar i A4-format eller nedvikt A3 
kan ingå i texthandligen. Se pkt 4.1.3 och 4.2.

Fotografier skall vara svartvita och monterade på kartong i A4- 
format. De bör av arkivtekniska skäl inte ingå i texthandlingen 
utan förvaras i fotoarkiv. Se pkt 4.1.2 och 4.3.1-3.

Negativ skall vara på svartvit film. De bör ligga i syrafria påsar 
eller kuvert. Dubbletter, felexponeringar m.m. skall vara bort
sorterade.
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Bilder i färg och/eller svart-vitt, som tagits fram med färgko
piator eller digital teknik (t.ex. Photo CD), kan ingå i texthand
lingen. Se pkt 4.13-4 och 4.3.4.

5.2. Rapportens delar

1. Missiv, följeskrivelse, med nedanstående uppgifter: 
Objektets namn, landskap, län, kommun, stad/socken, 
orts- och gatuadress, fastighetsbeteckning samt ägare eller 
förvaltare inklusive adress.
Förteckning över ingående delar i rapporten.

2. Texthandling med innehåll enligt pkt 3.3. samt nedanstå
ende:
Förteckning/ar över ritningar, fotografier, fynd och materi
alprover bifogas texthandlingen.
Förteckning över ej levererat underlagsmaterial, t.ex. fler 
ritningar, fotografier, protokoll m.m., med uppgift om om
fattning och förvaringsplats.

3. Ritningar
Kopior av ritningar kan utgöra en separat bilaga till rap
porten. Detta är regel om ritningarna har större format än 
A3, men rekommenderas även för A3-format. På ritning
arna skall finnas identifikationsuppgifter som landskap, 
stad/socken, datum för upprättandet, diarienummer eller 
annan uppgift som knyter samman en lös ritning med 
rapporten.
Originalritningar arkiveras hos den ansvariga myndigheten 
eller institutionen. Se pkt 3.4.1-3.

4a. Svart-vita fotografiska kopior skall ingå som bilaga om 
dokumentationen är av större omfattning.
Kopiorna skall vara monterade på lösa ark i A4-format. Se 
pkt 4.3.3.
På varje ark och vid varje bild skall finnas samma identifi
kationsuppgifter som på ritningarna samt negativnummer 
och fotografens namn.

4b. Negativ arkiveras hos den ansvariga institutionen eller 
myndigheten.
Förteckning med samma identifikationsuppgifter som på 
ritningarna samt negativnummer och fotografens namn 
skall finnas. Se pkt 3.4.1-3.
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4c. Bilder framtagna digitalt eller över färgkopiator kan 
ersätta svart-vita fotografiska kopior. Även färgbilder god
tas.
Montering behövs ej.
På varje ark och vid varje bild skall finnas samma identifi
kationsuppgifter som på ritningarna samt negativnummer 
och fotografens namn.

5. Fynd och/eller materialprover med förteckning bevaras 
enligt särskild överenskommelse. Se pkt 3.5.

5.3. Leverans av rapporter

5.3.1. Rapport över byggnadsdokumentation

Material: Inlämnas till:

1 Missiv Riksantikvarieämbetet
Länsstyrelsen
Berört museum 
Ägaren/förvaltaren

2 Texthandling, enligt pkt
3.3.2. alternativ 1 eller 2

Riksantikvarieäm betet
Länsstyrelsen
Berört museum 
Ägaren/förvaltaren

3 Ritningar Riksantikvarieämbetet
Länsstyrelsen
Berört museum 
Ägaren/förvaltaren

4a Fotografier Riksantikvarieämbetet
Länsstyrelsen
Berört museum
Ägaren/ förvaltaren

4b Negativ Den ansvariga institutio
nen eller myndigheten

38



5a Fynd och materialprover Berört museum eller
med förteckning Ägaren/förvaltaren

5b Enbart förteckning över 
fynd och materialprover

Övriga

6 Ifylld registerblankett för 
byggnadsregistret. Se pkt 
3.4.1.

Riksantikvarieämbetet

5.3.2. Restaurerings- och konserveringsrapporter

Material Inlämnas till:

1 Missiv eller ifylld blankett 
"Rapport över åtgärder", 
bilaga 1

Riksantikvarieämbetet
Länsstyrelsen
Berört museum 
Ägaren/förvaltaren

2 Texthandling, enligt pkt 
3.3.2. alternativ 1 eller 2

Riksantikvarieämbetet
Länsstyrelsen
Berört museum
Ägaren/ förvaltaren

3 Ritningar Riksantikvarieämbetet
Länsstyrelsen
Berört museum 
Ägaren/förvaltaren

4a Fotografier Riksantikvarieämbetet
Länsstyrelsen
Berört museum 
Ägaren/förvaltaren

4b Negativ Den ansvariga institutio
nen eller myndigheten
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5 a Fynd och materialprover 
med förteckning

Berört museum eller 
Ägaren/förvaltaren

5b Enbart förteckning över 
fynd och materialprøver

Övriga

6 Ifylld registerblankett för 
byggnadsregistret vid än
dring eller nyregistrering.
Se pkt 3.4.1.

Riksantikvarieämbetet

7 Ifylld blankett för åt- 
gärdsregistret.
Se pkt 3.4.1.

Riksantikvarieämbetet
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6. Begrepp inom byggnadsvården

Autenticitet/autentisk betyder äkthet, tillförlitlighet. Enligt ri
dande restaureringsideologi gäller att originalsubstansen, det 
autentiska materialet, med dess spår av hantverksmetoder, tidi
gare lagningar och ändringar samt tidens gång i form av patina 
i möjligaste mån skall bevaras som ett vittnesbörd om det 
förgångna.

Byggnadsminnen, BM, är byggnader och byggda miljöer i icke 
statlig ägo som skyddas enligt bestämmelserna i 3 kap. lagen 
(1988: 950) om kulturminnen m.m. (KML). Länsstyrelsen har 
tillsyn över byggnadsminnena.

Dokumentation är en sammanställning av information om en 
byggnads, byggd miljös eller ruins tekniska och historiska 
identitet genom beskrivning, fotografering och uppmätning, 
med analys och tolkning.

Historisk-teknisk förundersökning syftar till att ta fram sådana 
uppgifter om en byggnad, dess historiska utveckling och dess 
tekniska tillstånd att det är möjligt att bedöma vilka åtgärder 
som är rimliga och lämpliga från såväl kulturhistorisk som 
teknisk och ekonomisk synpunkt. Förundersökningen innebär 
vanligen en noggrann byggnadsarkeologisk genomgång med 
erforderlig uppmätning av byggnaden. Parallellt görs en 
genomgång av relevant litteratur och äldre arkivmaterial, som 
ger svar på bl.a. vilka reparationer byggnaden tidigare genom
gått och vilka material som då använts.

Inventering innebär insamlande av information om en byggnad, 
bebyggelsemiljö eller ruin, t.ex. uppgifter om byggnadshistoria, 
konstruktion och material, funktion och ägoförhållanden.

Konservering innebär att bevara i befintligt skick, men används 
ofta oegentligt i betydelsen restaurering, dvs. återförande till ett 
äldre eller ursprungligt skick. Konservering innebär att en 
byggnad, byggnadsdel eller ett föremål säkras tekniskt så att 
förfall hejdas utan att utseendet ändras eller patinan förstörs.

Kulturhistorisk målbeskrivning är en beskrivning av de kultur
historiska kvalitéerna hos en byggnad, byggd miljö eller ruin
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och de krav som dessa stipulerar t.ex. på val av material, me
toder och tekniska lösningar eller användning.

Kulturhistorisk/antikvarisk kontroll skall utföras vid sidan av 
den vanliga byggkontrollen vid varje åtgärd i ett byggnads- 
minne eller ruin. Villkor för denna kontroll bör fastställas i 
bygghandlingarnas AF-del (Administrativa Föreskrifter - del av 
den juridiskt bindande beskrivningen). Den antikvariska kon
trollanten kan ha flera funktioner - bl.a. som samarbetspartner, 
myndighetsrepresentant och forskare. Denne skall följa upp 
och bevaka att de kulturhistoriska värdena bibehålls i samband 
med byggnadsarbeten. Denne skall också förvärva, förmedla 
och i dokument sammanställa kunskaper om byggnadsverkets 
historisk-tekniska identitet.

Patina betyder ärg men används bildligt om de spår av tidens 
gång som finns på en byggnads eller ett föremåls yta i form av 
t.ex. blekning, slitage eller smuts. I den mån det åldrande ma
terialet inte löper risk att skadas av sin patina behöver den inte 
avlägsnas. Detta kan dock vara nödvändigt om man önskar 
analysera den ursprungliga ytan eller den upplevelse den gav.

Q-märkning i detaljplan betyder att markområdet endast får 
användas för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyg
gelse. q-märkning betecknar i detaljplanen en egenskapsbe- 
stämmelse vars innebörd preciseras från fall till fall. K-märk- 
ning är en beteckning som användes före 1976.

Rekonstruera betyder återställa till ursprunglig form, återupp
bygga. Inom byggnadsvården används det när man på veten
skaplig grund nykonstruerar/återuppför ett äldre byggnadsverk 
helt eller delvis så som det tidigare varit utfört. Rekonstruktion 
med hjälp av kända ursprungliga material och tekniker kan ge 
viktiga bidrag till forskningen och det färdiga resultatet kan få 
stort pedagogiskt och informativt värde. Rekonstruktion i form 
av modeller och bilder är ett sätt att förmedla kunskap och 
väcka diskussion utan att bevarandemålen äventyras.

Renovera betyder förnya och innebär ofta omfattande åtgärder, 
t.ex. utbyte av ytskikt.

Reparera betyder laga, iståndsätta.

Restaurera betyder återupprätta, återställa eller återföra till ett 
ursprungligt skick eller tillstånd. Enligt nu rådande synsätt
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tillämpas s.k. antikvarisk restaurering, vilket innebär att en 
byggnad eller anläggning själv dikterar villkoren utifrån sina 
byggnads- och materialtekniska förutsättningar. Ingreppen bör 
därför vara få, varken tillägg eller förändringar bör göras och 
reparationer bör ske med de metoder och material som använ
des när byggnaden uppfördes.

Reversibel betyder omvändbar. Inom byggnadsvården innebär 
reversibilitet att ett byggnadsverk skall gå att återföra till det 
skick det befann sig i innan nya åtgärder, ingrepp eller tillägg 
utfördes t.ex. vid en ombyggnad eller rekonstruktion. Vid an
tikvarisk restaurering bör detta vara en av målsättningarna.

Riksintresse definieras i Naturresurslagen, SFS 1987:12, enligt 
vilken områden med kulturvärden av riksintresse skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Riksintres
seområden för kulturmiljövården har utpekats genom RAÄ:s 
beslut 1987-11-05.

Ruiner är rester av byggnader och byggnadsverk som övergivits 
och befinner sig i ett tillstånd av förfall. De skyddas enligt 2 
kap. lagen (1988: 950) om kulturminnen m.m. (KML) som fas
ta fornlämningar i den mån de tillkommit genom äldre tiders 
bruk och är varaktigt övergivna. Länsstyrelsen får meddela sär
skilda föreskrifter till skydd för en fast fornlämning.

Skyddsföreskrifter skall enligt 3 kap. lagen (1988: 950) om 
kulturminnen m.m. (KML) och förordningen (1988:1229) om 
statliga byggnadsminnen m.m. upprättas för alla byggnadsmin- 
nen. Skyddsföreskrifterna anger hur byggnaden skall vårdas 
och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras. 
Skyddsföreskrifterna kan innehålla bestämmelser om att ett om
råde kring byggnaden skall hållas i sådant skick att utseende 
och karaktär inte förvanskas. Tillstånd krävs vid åtgärder i 
bebyggelse som omfattas av skyddsföreskrifter.

Slutrapport skall lämnas av den kulturhistoriska kontrollanten 
och arkitekten efter byggnadsarbetenas avslutande. Den skall 
innehålla en sammanställning av dokumentation under byggti
den såsom fotografier, uppmätningar, provtagningsresultat, re- 
lationsritningar, beskrivning av eventuella avsteg från arbets
handlingarna etc. Rapporten skall lämnas till RAÄ, länsstyrel
sen, berört museum och ägaren/förvaltaren.
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Statligt Byggnadsminne, SBM, förr byggnadsminnesmärke, 
BMM, är en byggnad eller byggd miljö i statlig ägo, som skyd
das enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsmin- 
nen m.m. Frågan om en förklaring för statligt byggnadsminne 
prövas av regeringen efter framställan från Riksantikvarie
ämbetet. För en byggnadsminnesförklaring krävs att byggna
den/den byggda miljön är "synnerligen märklig genom sitt kul
turhistoriska värde".

Vid byggnadsminnesförklaringen fastställs skyddsföreskrif
ter för det skyddade objektet. Riksantikvarieämbetet har tillsyn 
över de statliga byggnadsminnena. Förslag till avsteg från 
skyddsföreskrifterna skall prövas av ämbetet eller i vissa fall av 
regeringen för eventuellt godkännande.

Underhåll omfattar åtgärder som behövs för att vidmakthålla 
en byggnads eller anläggnings tekniska egenskaper eller utse
ende (jfr t.ex. restaurera och renovera). För att uppnå målet 
"vittnesbörd om gången tids byggnadsskick" är kontinuerligt 
underhåll och konservering nödvändiga.

Underhållsplan/vårdplan är en beskrivning av ätgärdsbehovet 
för att en byggnads, en byggd miljös eller ruins tekniska och 
estetiska kondition skall vidmakthållas över tiden. I planen 
anges vad som behöver göras och med vilket tidsintervall samt 
vad det beräknas kosta.

Upprustnings- och restaureringsprogram är en bygghandling 
som upprättas om större åtgärder i en byggnad, byggd miljö 
eller ruin behöver vidtas. Denna handling skall baseras på gäl
lande skyddsföreskrifter, målsättning och studier av historiken.

Vårdprogram beskriver önskvärt skick och önskvärd vård av en 
byggnad, en byggd miljö eller ruin. Det skall innehålla de upp
gifter som behövs för att den som sköter det kontinuerliga 
underhållsarbetet och driften skall veta vad som bör göras i 
olika situationer, t.ex. uppgifter om särskilt skyddsvärda delar 
och särskilda risker, om material, kulörer, konstruktioner och 
fabrikat samt skyddsföreskrifter, målsättningar och historik. 
Om stora åtgärder behöver vidtas t.ex. på grund av eftersatt 
underhåll eller funktionsforandring, måste vårdprogrammet 
kompletteras med ett upprustningsVrestaureringsprogram re
spektive ombyggnadsprogram.
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Bilaga la
RIKSANTIKVARIEÄMBETET 
RAPPORT ÖVER ÅTGÄRDER / MISSIV 
VID RENOVERING / OMBYGGNAD 
RESTAURERING I KONSERVERING 
KYRKOBYGGNADER

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

upprättat av vid/genom j datum

landskap län I stad eller socken

församling ort

ägare eller förvaltare (annan än Svenska kyrkan)

adress

OM- OCH TIU8YOCNAD / RENOVERINO t KONSERVERING

period / år arkitekt/konsult konservator

2 Åtgärd

byggrtadsd^V mvtwtarmm
Testend fore renovering t omtyggnad 
restaurering / konservering

Vidtagna åtgärder ^rrted angivande av 
materiat, metoder, awikeksertrån program)



Berörd
byggnadsdel / inventarium restaurering ł konservering material, metoder, avvikelser från program)

3 KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)

4 BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev kommande publikation)

5 BILAGOR TILL RAÄ

..

Młte”ath0S

Nummer Btago, länsstyrelsen ;

dokumentation före åtgärder

program för åtgärder

arbetsbeskrivning

ritningar med förteckning

protokoll

fynd från byggnadsarkeologisk undersökning

prover från byggnadsarkeologisk undersökning

byggnadshistorisk utredning

färgprover, produktbeskrivning av material

fotografier med förteckning

negativ med förteckning

konserveringsrapport

Underskrift



Bilaga lb,
RIKSANTIKVARIEÄMBETET 
RAPPORT ÖVER ÅTGÄRDER / MISSIV 
VID RENOVERING / OMBYGGNAD 
RESTAURERING / KONSERVERING 
PROFANA BYGGNADER

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
upprättat av vid/genom

landskap kommun

stad eller socken församling

stadsdel eller trakt

ekonomisk karta koordinat x koordinat y

ägare eller förvaltare

OM- OCH TH.U3YCCNAD / RENOVERING t KONSERVERING

period / år arkitekt/konsult konservator

2 Åtgärd

Berörd
byggnadsdel / inventarium

Tdfstånd före renovering t ombyggnad 
restaurering i konservering

Vidtagna åtgärder {med angivande av 
materiat, metoder, avvikelser från program}



byggnadsdel /«wbróin
Tillstånd for« renovering i ombyggnad 
restaurering ł konservering

Vidtagna åtgärder (med angivande av 
material, metoder, avvikelser fran program)

3 KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)

4 BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev kommande publikation)

5 BILAGOR TILL RAÄ
Material hos

Nummer BBagor länsstyrelsen länsmuseet

dokumentation före åtgärder

program för åtgärder

arbetsbeskrivning

ritningar med förteckning

protokoll

redogörelse för byggnadsarkeologisk undersökning

fynd från byggnadsarkeologisk undersökning

prover från byggnadsarkeologisk undersökning

byggnadshistorisk utredning

färgprover, produktbeskrivning av material

fotografier med förteckning

negativ med förteckning

konserveringsrapport

Underskrift



Bilaga 2

RIKSANTIKVARIEÄMBETET KYRKOBYGGNADFR
BYGGNADSREGISTRET KYRKOGÅRDSBYGGNADER

RAÄ-nr (ifylls av RAÄ) 
-K-

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
upprättat av I vid/genom

i
l

otqekf

landskap län socken eller stad

församling ort

ägare eller förvaltare (annan än Svenska kyrkan)

adress

I komplettering eller ändring av tidigare uppgifter

2. SKYDDSFORM, BYGGNADS KATEGORI
SKYDDSFOW TYP OCH BELÄGENHET STATUS

KML 4 kap (kyrkobyggnad) ! fristående med kyrkogård församlingskyrka

KML 3 kap (byggnadsminne) BM fristående med kyrkotomt distrikts kyrka

KML 2 kap (fornminne) fristående säsongskyrka

statligt byggnadsminne SBM ingår i bebyggelsecentrum gravkapell

ingår i församlingshem slotts- eller gårds ka peli

sammanbyggt med församlingshus kyrkolokal inom institution

ingår i institutionsbyggnad ödekyrka

ingår i bostadshus kyrkoruin

gudstjänstlokal, annat samfund

kyrkolokal, tillhörande frikyrkosamfund

____
3. KORT KARAKTÄRISTIK AV MIUÖN OCH KYRKOBYGGNADEN_________________________________

KORT KASAKTARISTIK AV MILJÖN OCH KYRKOBYGGNADEN (Väsentliga drag i utfonromg ock lustona. eventuell kulturttstonskvarderingjfr, text



imitoÉpSIDE ^ILÉP0K>:1|||||| ERIÖR. I-INTERIÖR

medeltid rokoko trägotik jugend

romanik gustaviansk nyrenässans neoldassicism

gotik nyklassicism nyrokoko 20-tals klassicism

renässans empire nybarock funktionalism

barock nyromanik historiserande biandstil modernism

karolinsk nygotik nationalromantik

4. HISTORISKA UPPGIFTER
HISTORISKA UPPGIFTER 

Kungl. Majrts godkännande: 

UPPFORANDE

invigningsdatum:

period / år arkitekt byggmästare

HELA KYRKAN

LÅNGHUS

KOR

ABSID

SAKRISTIA

VAPENHUS

SIDOSKEPP

KORSARM/AR

SIDOKAPELL

GRAVKOR

TORN

T ORNÖVBYGGN

byggherre (annan än Svenska kyrkan) för perioden

byggherre för perioden

E 1 period / ar arkitekt/konsult åtgärder

_______

_______

—

byggherre (annan än Svenska kyrkan) för perioden

byggherre för perioden



RAÄ-nr (ifylls av RAÄ)
OBJEKT -K- -

5. BYGGNADSTYP, MATERIAL, DEKORATIONER
PLANTYP, KYRKORUMMET PLANTYP, KORET TORNTYP

enskeppig salkyrka rak avslutning västtom

enskeppig med smalare kor halvrunt östtorn

tvåskeppig tresidigt, polygonalt indraget torn

treskeppig absid centraltom

flerskeppig sidoställt tom

latinsk korsplan UPPBYGGNAD dubbeltorn

centralplan, rund salkyrka gaveltorn

centralplan, polygonal hallkyrka takryttare

centralplan, korsformig basilika

oregelbunden planlösning pseudobasilika

VADERST RÄCK KOR | -GAKRtSTiA | -VAPENHUS -GRAVKOR | -TORN

SOCKEL

saknas II ij&l ii
***:

kallmur

hörnsten

murverk 1

puts '11

■

STOMME YTTERVÄGG

murverk

natursten
II

tegel

konststen

gjuten betong :
trä

liggtimmer ii

resvirke m § : II

p:|

FASADBEKLÄDNAD

saknas

puts
ii
ii

fasadtegel

sten

träpanel
m.

span 1

YTTERTAK. FORM

sadeltak

valmat sadeltak

pulpettak

säteritak

mansardtak

kupol

huv

huv med lantemin ::

spira i V ■

•i ■

TAKTÄCKNING
:

1 ertegel iii

betongtegel

skiffer

spån

bräder

papp

plåt

järnplåt ii

kopparplåt

ski vtäckning

bandtäckning

små format

normalformat II 1
1 II



OOLVMATERlAi.

trä ■ *

sten 1
tegel 1
betong

_ II II
ii IL

VAOSBEKtAONAD, INTERIÖR

saknas 11

puts

tegel j|

sten n n

träpanel

*1

IhfrtBTTAK, FORM

öppen takstol

vinldat tak : ’
plant tak

tredingstak
:

spegelvalv

tunnvalv

kryssvalv

stjärnvalv

hjälmvalv II II

kupol

1

S? S ; “ 5 < 9 g
IU<0D<<90QK00
IU2C<C/)>(0X(/)Ot-l-

INNERTAK, MATERIAL

trä §!

sten :
tegel U 1

betong

puts : 1

DEKORATIONER. EXTERIÖR

portalskulptur 1

annan skulptur

arkitekturelement

blindering ill

relief

ristning 1

medeltida dekoration ■

1 i

DEKORATIONER, INTERIOR

kalkmalning, medeltida

kalkmalning e medeltid

maln pa trä, medeltida II

maln pi trä e medeltid

glasmiln, medeltida

glasmiln e medeltid II

Stuckatur II

liliiKULOR FARG1~YP, FASAD YTTERTAK, KULÖR

ej färgad kalkfärg gra

faluröd kalkcementfärg röd

vit silika tfärg svart

gra tjära grön

gul slamfärg brun

gulockra linoljefärg

brun alkydfärg

röd latexfärg o. d. UPPVÄRMNING

rosa impregneringsfärg saknas

grön kakelugn, kamin, spis

bli vattenburen centralvärme

svart direktverkande el

varmluft

RAA:s kalkfärgslikare: RAA:s
linoljefärgsamling
1990:

strilvärme



6. INREDNING OCH INVENTARIER
INREDNING OCH INVENTARIER period / år arkitekt mästare

altare __________
altarskåp

altaruppsats/altarprydnad

altartavla

dopfunt

predikstol

bänkinredning

läktare

orgel

orgelfasad

__________
7. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

8. ÖVRIGA BYGGNADER
ÖVRIGA BYGGNADER period / år INHÄGNADER period / år

stig lucka saknas

kastal kallmur

klockstapel, klocktorn murverk

gravkapell järnstaket

barhus trästaket

gravkor häck

benkammare

förråd, ekonomibyggnad

tiondebod

sockenmagasin —

sockenstuga

fattigstuga

skola

kyrkstugor

kyrkstallar



9. RITNINGAR
RITNtNGAR

AT A landsarkivet i:

RA.ÖIA länsmuseet i:

RA. ED kyrkoarkivet i:

stadsarkivet i:

10. LITTERATUR OCH ANDRA KÄLLOR
urreRATtiR OCH AMORA KÄLLOR* text

publicerad i SvK (volym och ar):

vägledning:

annan litteratur:

11. DOKUMENTATIONSBEHOV 12. VÅRDBEHOV
DOKÜMENTATfONSBEHOV

arkivgenomgång

beskrivning

fotografering

uppmätning, ritning

totalupprustning

grund, sockel

stomme, yttervägg

fasad

yttertak

takstolar

exteriör, detaljer

fönster

interiör

inredning

dekorationer, interiör

installationer

murar, skorstenar

mark, yttre anläggningar

park, trädgård



Bilaga 3

RIKSANTIKVARIEÄMBETET PROFANA BYGGNADER
BYGGNADSREGISTRET
RAA-nr (ifylls av RAÄ)

-P- - -

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
upprättat av I vid/genom datum

objekt

landskap län kommun

stad eller socken församling ort

stadsdel eller trakt adress

kvader ekonomisk karta koordinat x koordinat y

fawrhetspeteomrrng

ägare eller förvaltare

adress

I komplettering eller ändring av tidigare uppgifter

2. SKYDDSFORM, BYGGNADS KATEGORI
SKYDDSFORM HÄNSYNSREGLER ÄGARKATEGORI

KML 3 kap (byggnadsminne), BM anpassningsbest i dp/ob staten

Bm-fråga väckt föreskrifter i naturvårdsområde landstingskommun

KML 3 kap 6 §, förordnande borgerlig kommun

statligt byggnadsminne, SBM INTRESSEN kyrklig kommun

samråd enligt 12 § förordning SBM värdefull miljö enligt ö. p. bolag

bestämmelser enligt 8 § LFKJ riksintresse nr förening eller stiftelse

res skydds riv best PBL enskild person

områdesbestämmelser enligt PBL FORVALTNINGSFORM

föreskrifter i tomträttsavtal avtal vAroplan

skyddsbestämmelser i naturreservat museum, hembygdsförening datum

KATEGORIINDELNING

FUNKTION tkötorhfstorfsk. ursprunglig) kod (RAÄ) ANDRA KÄNDA FUNKTIONER

ANLÄGGNINGSTYP

HUVUDGRUPP

NUVARANDE FUNKTION ÖVERLOPPSBYGGNAO

som ovan helt

ny delvis



3. KORT KARAKTÄRISTIK AV MIUÖN OCH BYGGNADEN
KORT KARAKTÄRISTIK AV MUÖN OCH BYGGNADEN (Väsentliga drag t utformning och historia, ev. kutturtnstonsk värdering) fh text

DOMINERANDE STILEPOK E=EXTERIOR, {«INTERIOR

medeltid rokoko trägotik jugend

romanik gustaviansk nyrenässans 20-tals klassicism

gotik nyklassicism nyrokoko funktionalism

renässans empire nybarock modernism

barock nyromanik historiserande biandstil

karolinsk nygotik nationalromantik

4. HISTORISKA UPPGIFTER
HISTORISKA UPPGIFTER

Kungl. Maj:ts godkännande: - - 1 invigningsdatum: -

UPPFÖRANDE

period / ar ^ arkitekt
byggmästare byggherre

OM- OCH TILLBYGGNAD, RENOVERING E-EXTERtÖR. MNTERIÓR 
........ 1.... ■:.................................. ;......'""".............. ................ ..........
E I I period / ar arkitekt/konsult åtgärder

i

5. BYGGNADSTYP, MATERIAL OCH DEKORATION
ANTAL VÄNiNGAR

PLAITrYP. BOSTADSHUS SOCKE3. KÄLLARE

enrumsstuga saknas saknas

enkelstuga torpargrund, kallmur under hela huset

parstuga hörnsten under del av huset

enkelrad murverk

dubbelrad huggen sten

korsformig plan konststen

sexdelad plan betong
--------------------------------------------------------------~—

karolinsk plan betongplint

rokokoplan puts

vinkel byggnad

fri planlösning

_________



STOMME YTTERVÄGG FASADKULÓR YTTERTAK. FORM

murverk, natursten ej färgad sadeltak

murverk, tegel faluröd valmat sadeltak

sandsten vit säteritak

kalksten :gri mansardtak

tegel gul pulpettak

lera gulockra tälttak

konststen brun sågtak

slaggsten röd plant tak

gjuten betong rosa välvt tak

trä grön kupol

liggtimmer blå huv

resvirke svart spira

stolpar, regelverk

skiftesverk

plank

kubb TAKTÄCKNING

korsvirke RAÄ:s calkfärgslikare: lertegel

metall betongtegel

pelare och balkar RAÄ:s noljefärgssamling:

eternit

FÅRGTYP, FASAD spån

FASADBEKLÄDNAD kalkfärg bräder

saknas kalkcementfärg ved

puts silikatfärg torv

fasadtegel tjära halm, vass. ag

natursten slamfärg papp

sandsten linoljefärg plit

kalksten alkydfärg järnplåt

skiffer latexfärg o. d. kopparplåt

plit impregneringsfärg förzinkad plit

___ eternit ski vtäckning

träpanel bandtäckning

spån små format

normalformat

UPPVÄ RMNFNG

DEKORATIONER. EXTERIÖR saknas

arkitekturelement kakelugn, kamin, spis YTTERTAK KULÖR

portalskulptur vattenburen centralvärme grå

annan skulptur direktverkande el röd

relief varmluft svart

ristning strålvärme grön

målning brun



6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR fri text

7. RITNINGAR
RfTNiNGAR

ATA landsarkivet i:

RA, ÖIA länsmuseet i:

RA. ED stadsarkivet i:

stadsmuseet i:

8. LITTERATUR OCH ANDRA KÄLLOR
LITTERATUR OCH ANDRA KÄLLOR fri text

9. ATA________________________ 10. ARKIV (utom ATA)
ATA

bildsamlingen

skriftliga handlingar

enskilda samlingar

ARKIV (utom ATA)

arkivinstitution ark,v serie / vol

11. DOKUMENTATIONSBEHOV 12. VÅRDBEHOV
DOKUMENTATIONSBEHOV

arkivgenomgång

beskrivning

fotografering

litteratursökning

uppmätning, ritning

VÅRDBEHOV

totalupprustning

grund, sockel

stomme, yttervägg

fasad

yttertak

takstolar

exteriör, detaljer

fönster

interiör

inredning

dekorationer, interiör

installationer

murar, skorstenar

mark, yttre anläggningar



Bilaga 4

RIKSANTIKVARIEÄMBETET BYGGNADSREGISTRET
ATGARDSREGISTER KYRKOBYGGNADER/KYRKOGARDSBYGGNADER

RAÄ-nr (ifylls av RAÄ) Rapport, RAA:s dnr.
-K- -

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
upprättat av vid/genom

1 ,
datum

SlIiMll! ;

i ;
landskap län stad eller socken

OM- OCH TILLBYGGNAO; RENOVERING / KONS€RV5R:tiG

period/år arkitekt/konsult konservator

____________________________________________________________

2. ÅTGÄRD

5 § 
¥ 3

M i ^ < 2 >

*<M^(/j°t50h-£-

OM- OCH TILLBYGGNAD

ombyggnad
: :

i:

tillbyggnad III
..
Il

nybyggnad 1
handikappanpassning

i
:
11

GRUND, SOCKEL

utbyte, delvis

reparation II II

förstärkning

dränering Ü
fuktskydd, isolering Ii

...
1!

11

STOMME, YTTERVÄGG

utbyte, delvis 1

reparation

förstärkning i! 111
■

tilläggsisolering isi

FASAD

upprustning, hel
il
SSi:

8

upprustning, delvis
|| II

smärre reparationer

byte material i ytskikt 11

axrfärgning, målning ill
in

putsning Ii ; II]

< 5 ^ i üj k >
F I y K b= o O

<0S<<909S00
J^<W>(0^0(I)HI-

11
5 z K <5

YTTERTAK

ombyggnad r
omläggning, hel "
omläggning, delvis

smärre reparationer

reparation av underlag

utbyte av underlag

byte av täckmaterial 1
målning

TAKSTOLAR

ombyggnad

utbyte, helt

utbyte, delvis

smärre reparationer ■

sanering 1 1

brandskyddsåtgärder

il :

il 1 ii
GOLV

utbyte, helt

utbyte, delvis

reparation

byte material i ytskikt
III

ytbehandling n

isolering

■



EXTERIÖR

TRAPPHUS. TRAPPA

ENTRÉPARTI

DÖRRAR

SNICKERIER

TAKLIST

INTERIOR

TRAPPHUS.TRAPPA

VÄGGAR

DÖRRAR

SNICKERIER

TAK. VALV

TAKLIST

LÅKTARUNDERBYGGNAD

INREDNING. INVENTARIER

ALTARE

ALTARPRYDNAD

DOPFUNT

PREDIKSTOL

BÄNKINREDNING

LÄKTARE

ORGEL

ORGELFASAD

SKAPINREDNING
rr

INSTALLATIONER

ELDSTAD/RÖKGANG

VÄRME

VATTEN OCH AVLOPP

MEK. VENTILATION

HISS

EL

BELYSNING

LJUDANLÄGGNING

1—

MARK, YTTRE ANLÄGGNINGAR

PARK, PLANTERING

VÄGAR

STÖDMURAR

HÄGNADER, STAKET

GRIND, INGÅNGAR

TRAPPOR

FÖNSTER

utbyte, helt

utbyte, delvis

reparation

avfärgning, målning

DEKORATIONER, INTERIÖR

borttagning

reparation

rengöring

avfärgning, målning

konservatorearb.

DEKORATIONER. INTERIÖR

borttagning

reparation

rengöring

avfärgning, målning

konservatorearb.



Bilaga 5

RIKSANTIKVARIEÄMBETET BYGGNADSREGISTRET
Åtgärds register profana byggnader

RAÄ-nr (ifylls av RAÄ) Rapport, RAÄ:s dnr.
-P- - -

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

—
obiekt

- '
■:

...............................

landskap län stad eller socken

OM-OCH TILLBYGGNAD / RENOVERING / KONSERVERING

period / ar arkitekt/konsult konservator byggherre

2. ÅTGÄRD
GRUND SOCKEL FASAD YTTERTAK

utbyte, delvis upprustning, hel ombyggnad

reparation upprustning, delvis omläggning, helt

förstärkning smärre reparationer omläggning, delvis

dränering byte av material i ytskikt smärre reparationer

fuktskydd, isolering avfärgning, malning reparation av underlag

putsning utbyte av underlag

byte av täckmaterial

STOMME, YTTERVAGG TAKSTOLAR målning

utbyte, delvis ombyggnad

reparation utbyte, helt

förstärkning utbyte delvis

tilläggsisolering smärre reparationer

sanering mot insekter

brandskyddsåtgärder



EXTERIÖR

TRA WUS, TRAPPA: || §
ENTRÉRART} j § :

DORRAR :J 1

SNICKERäER i 1
FÖNSTER

TAKUST i
IHp^rioNeR

il

m

1
INTERIÖR

TRAPPHUS, TRAPPA K
GOLV 11 8!
VÄGGAR il
DÖRRAR

SNICKERIER II

FÖNSTER 1
TAK. VALV »

TÄMJ ST II

DEKORATIONER;

INSTALLATiOfsBER

ELDSTAD, RÖKGÄNG
li i Ii

VARNE
g

VATTEN OCH AVtOPP
—

MEKANISK VENTILATION

HISS

EL
r~

BELYSNING

MARK, YTTRE ANLÄGGNINGAR ilSlililiiillll

PARK, PLANTERING 11
VÅGAR

11 III

STÖDMURAR

HÄGNADER, STAKET li

GRIND, INGÅNGAR

TRAPPOR

I]1



FÖRTECKNING ÖVER FYND/MATERIALPROVER.
BILAGA....................TILL RAPPORT, UPPRÄTTAD AV........................................................................................................... DATUM.

län landskap socken objekt

nr vol fynd/materialtyp anm förvaras inv.nr dnr

...................

....................

....

.....

....................

R,UL 1994-05-1)3
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