
OP
CfO Riksantikvarieämbetet

ALLMÄNNA RÅD FRÅN RAÄ

Antikvarisk kontroll
c

Byggnadsminnen, kyrkor m.m.



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 

inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET





ALLMÄNNA RÅD FRÅN RAÄ 1999:1

Antikvarisk kontroll





ALLMÄNNA RÅD FRÅN RAÄ 1999:1

Antikvarisk kontroll
Byggnadsminnen, kyrkor m.m.

Allmänna råd för antikvarisk kontroll vid tillämpningen av 
3 kap. 14 § och 4 kap. 3 och 13 §§ lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. samt 5 och 17 §§ förordningen 

(1993:379) om bidrag till kulturmiljövård

0*0 Riksantikvarieämbetet



Riksantikvarieämbetets förlag
Box 5405, 114 84 Stockholm 

Tel. 08-5191 8000 

Fax 08-5191 8083 

www.raa.se

Projektansvarig Elisabeth Nyström Kronberg 

Redaktör Agneta Modig 

© 1999 Riksantikvarieämbetet 

1:1

ISSN 1403-4816 

ISBN 91-7209-162-2

Tryck Novum Grafiska AB, Stockholm, 1999



Innehåll

Inledning 7
Allmänt 7
Behovet av antikvarisk medverkan i byggprocessen 7 
Villkor avseende antikvarisk medverkan 8

Allmänna råd 9
1. Vad innefattar kontrollantens arbete? 9

1.1 .Allmänt 9
1.2. Avvikelser 10
1.3. Byggmöten 10
1.4. Igångsättningen 10

2. Val av antikvarisk kontrollant 7 7
2.1. Vem kan utses till kontrollant? 11
2.2. Kontrollantens kompetens 11
2.3. l/em utser kontrollant? 11

3. Kostnaden för kontrollen 12
3.1. Beräkning av kostnaden 12
3.2. l/em betalar? 12
3.2.1. Allmänt 12
3.2.2. Ändring enligt 3 kap 14 § eller 4 kap 3 eller 13 §§ KML
3.2.3. Bidrag enligt 5 och 17 §§ bidragsforordningen 12

4. Länsstyrelsens beslut 73

5. Bilaga 14

6. De allmänna rådens giltighet 14
6.1. Ikraftträdande 14
6.2. Äldre allmänna råd 14

12

5





Antikvarisk kontroll

Allmänna råd för antikvarisk kontroll vid tillämpningen av 3 kap. 14 § och 4 kap. 3 och 
13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 §§ förordningen 
(1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

Beslutade den 28 september 1999

Inledning

Allmänt
Ändring av ett byggnadsminne eller av en kyrkobyggnad, kyrkotomt eller 
begravningsplats kräver länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsen kan också be
vilja bidrag till arbeten på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Dessa allmänna råd bör tillämpas då länsstyrelsen finner det erforderligt 
att som villkor för tillstånd eller bidrag kräva kontroll av arbetena från anti
kvarisk synpunkt, s.k. antikvarisk kontroll. De är i första hand avsedda att 
tillämpas i samband med stora och sammansatta byggnadsprojekt.

Råden vänder sig i första hand till länsstyrelser och länsmuseer/motsva
rande samt konsulter, fastighetsägare och entreprenörer.

Behovet av antikvarisk medverkan i byggprocessen
För att uppnå ett gott resultat vid restaurering eller ombyggnad av en kultur
historiskt värdefull byggnad eller anläggning är det angeläget att antikvarisk 
expertis medverkar under hela byggprocessen - från det att projektet aktuali
seras till den avslutande besiktningen.

I programskedet, då man går igenom syftet med och konsekvenserna av de 
planerade åtgärderna, är det viktigt att antikvarisk expertis anlitas för att ta 
fram ett för projektet erforderligt kulturhistoriskt underlag. Varken lagen 
(1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) eller förordningen (1993:379) om 
bidrag till kulturmiljövård (bidragsforordningen) ålägger uttryckligen bygg
herren att ta fram ett sådant underlag, men länsstyrelsen kan för sitt beslut 
kräva handlingar som redogör för byggnadens förutsättningar. Om de anti
kvariska intressena beaktas redan från början underlättas såväl projek
teringsprocessen som länsstyrelsens prövning och många misstag - som kan 
vara både svåra och dyrbara att rätta till undviks.
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Under projekteringsskedet bör en byggnadsantikvarie - lämpligen den 
som medverkat under programskedet - anlitas för antikvarisk rådgivning i 
projekteringen.

Sedan en ansökan om tillstånd inlämnats till länsstyrelsen för prövning 
fattar länsstyrelsen beslut om tillstånd, under förutsättning att åtgärderna kan 
godtas från antikvarisk synpunkt. I beslutet kan ställas villkor, bl.a. om att 
arbetet skall utföras under antikvarisk kontroll och dokumentation.

Om så skall ske följs arbetet under byggskedet av en antikvarisk kontrol
lant, vars uppgift framför allt är att garantera att arbetet utförs i enlighet med 
länsstyrelsens beslut.

En viktig uppgift under byggskedet är ofta att dokumentera byggnadsdelar 
och detaljer som ändras eller tas bort. Denna dokumentation utförs normalt 
av den antikvariska kontrollanten. I vissa fall kan det dock vara önskvärt att 
t.ex. för forskningsändamål göra en mer omfattande dokumentation, som 
kräver särskild expertis.

I den mån byggmöten hålls bör den antikvariska kontrollanten delta i 
dessa.

Det ingår också i den antikvariska kontrollantens uppgifter att delta i den 
slutbesiktning som normalt avslutar arbetet.

När det gäller arbeten som kräver bygglov enligt 8 kap. plan- och bygglagen 
fPBL) eller bygganmälan enligt 9 kap. PBL krävs i vissa fall s.k. fristående 
sakkunniga kontrollanter som skall bevaka att samhällets krav enligt 3 kap. 
PBL uppfylls. Kraven - som dels kan gälla dels tekniska egenskaper, såsom 
brandsäkerhet, tillgänglighet och ventilation, dels varsamhet - preciseras i 
byggnadsnämndens beslut om kontrollplan. Dessa kontrollanter anlitas av 
byggherren på kommunens begäran. Den som är fristående sakkunnig för 
varsamhet enligt PBL kan vara samma person som är antikvarisk kontrollant 
enligt KML.

Villkor avseende antikvarisk medverkan
I KML finns regler om tillstånd till ändring av byggnadsminnen i 3 kap. 14 § 
och av kyrkobyggnad och begravningsplats i 4 kap. 3 och 13 §§. I beslut om 
tillstånd får länsstyrelsen ställa de villkor som är skäliga med hänsyn till de 
förhållanden som föranleder ändringen.

Enligt förarbetena till KML (prop. 1987/88:104 sid. 93 och 97) kan villko
ren även innebära att arbetet skall följas av antikvarisk expertis.

Med stöd av 5 § bidragsforordningen kan statsbidrag lämnas till vissa 
kulturhistoriskt motiverade överkostnader. Ett sådant beslut får enligt 17 § 
bidragsforordningen förenas med villkor om bl.a. antikvarisk medverkan.
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Allmänna råd
I det följande benämns den för vars räkning arbetena utförs byggherren. Den 
som utför arbetena på byggherrens uppdrag kallas entreprenören. Sökanden 
är den som ansöker om tillståndet. Byggherren, entreprenören och sökanden 
kan vara samma person eller företag.

1. Vad innefattar kontrollantens arbete?

7. A Allmänt
Hur omfattande den antikvariska kontrollantens uppdrag blir varierar i hög 
grad mellan olika projekt. Det kan innefatta allt från att enbart göra enstaka 
besiktningar till att kontinuerligt följa arbetena och delta i samtliga bygg- 
möten. Vad som skall ingå i kontrollen i varje enskilt projekt skall framgå av 
ett program som fastställs av länsstyrelsen (jfr 3.1.).

I kontrollantens uppgifter bör normalt ingå att:
— Kontrollera att arbetet utförs i enlighet med länsstyrelsens beslut.
— Kontrollera att villkoren i länsstyrelsens beslut uppfylls.
— Bevaka vad som framkommer under arbetet, t.ex. när ytskikt eller senare 

tillägg avlägsnas eller murverk friläggs, samt dokumentera iakttagelser 
av byggnadshistorisk art.

— Lämna detalj anvisningar.
— Anmäla planerade och gjorda avvikelser från tillståndsbeslutet till läns

styrelsen och sökanden samt dokumentera dessa skriftligt.
— Bevaka att material som skall återanvändas demonteras varsamt och för

varas på lämpligt sätt tills det återmonteras.
— Delta i slutbesiktningen.
— I de fall byggnadsvårdsbidrag eller kyrkobyggnadsbidrag beviljats: lämna 

intyg till länsstyrelsen respektive församlingen/pastoratet om att arbetet 
utförts i enlighet med länsstyrelsens beslut.

— Sammanställa rapport efter avslutat arbete och se till att rapporten till
ställs länsstyrelsen, länsmuseet och Riksantikvarieämbetet samt - om 
denne så önskar - sökanden.

I kontrollantens uppdrag ingår att vid behov lämna anvisningar om detaljer 
inom ramen för tillståndet, t.ex. den exakta dragningen av en ledning eller 
placeringen av en nytillkommande byggnadsdetalj. Skulle byggherren och 
kontrollanten inte vara överens måste frågan dock överlämnas till länsstyrel
sen för prövning.

Vissa arbeten är av sådan art att länsstyrelsen beslutat att en särskild spe
cialist skall anlitas för en del av kontrollen. Det kan t.ex. gälla vid kontroll 
av konservering av måleri eller stenarbeten, restaurering av en orgel, istånd- 
sättning av den maskinella utrustningen i en industribyggnad eller åtgärder
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på begravningsplats eller i en trädgård. Det ingår då i huvudkontrollantens 
ansvar att bevaka att länsstyrelsens beslut följs också i detta avseende.

Utöver den egentliga kontrollen bör under arbetets gång utföras erforderlig 
dokumentation, t.ex. av dittills dolda byggnadsdelar och ytskikt. Det är i 
regel lämpligt att kontrollanten står också för denna insats, men i vissa fall 
kan länsstyrelsen även här besluta att en särskild expert skall anlitas. 
Kontrollanten ansvarar då för att dokumentationen utförs.

När det gäller åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan kan den 
som utsetts som antikvarisk kontrollant vid sidan av detta uppdrag också 
vara utsedd till fristående sakkunnig för varsamhet enligt PBL. Det är då 
viktigt att kontrollanten håller isär de båda rollerna och informerar alla be
rörda (byggherre, entreprenör och ev. konsulter) om vad som gäller.

1.2 Avvikelser
Om det under arbetets gång blir nödvändigt att göra avvikelser från länssty
relsens beslut ingår det i kontrollantens uppgifter att se till att frågan över
lämnas till länsstyrelsen för en eventuell ändring av beslutet. Detsamma gäl
ler om något oförutsett dyker upp som kan ge anledning till omprövning av 
länsstyrelsens beslut. Om det i beslutet angivits att tillståndet gäller endast 
under de förutsättningar som är kända är sökanden skyldig att ansöka om 
nytt tillstånd hos länsstyrelsen.

Om det vidtagits åtgärder som strider mot beslutet skall kontrollanten sna
rast underrätta byggherren och länsstyrelsen.

Kontrollanten har rätt att själv stoppa pågående arbete endast då det gäl
ler åtgärder som vidtas med tillstånd enligt KML och om länsstyrelsen givit 
kontrollanten en sådan befogenhet i tillståndsbeslutet. I andra fall kan 
kontrollanten uppmana byggherren att stoppa ett arbete som kontrollanten 
inte anser sig kunna godkänna eller som bör utredas vidare. Stoppas då inte 
arbetena skall kontrollanten anmäla saken till länsstyrelsen.

1.3 Byggmöten
Kontrollanten bör kallas till samtliga byggmöten och delta i mötena i den 
omfattning som krävs för att de kulturhistoriska intressena skall kunna beva
kas. Vid behov bör kontrollanten göra minnesanteckningar. Kontrollanten 
bör få ta del av samtliga byggmötesprotokoll.

1.4 Igångsättningen
Kontrollanten bör i god tid av byggherren eller entreprenören underrättas om 
vid vilken tidpunkt arbetena skall sättas igång. Det är lämpligt att kont
rollanten innan ombyggnadsarbetet påbörjas informerar alla berörda på 
byggarbetsplatsen om vari byggnadens kulturhistoriska värde består samt 
syftet med kontrollen och vad den kommer att innebära.
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2. Val av antikvarisk kontrollant

2.11/em kan utses till kontrollant?
Uppdraget att svara för den antikvariska kontrollen kan ges till såväl ett 
länsmuseum eller ett kommunalt museum som till en privat konsult. Det som 
i första hand bör avgöra valet är att den person som utför kontrollen har 
erforderlig kunskap och erfarenhet samt är lämplig för uppgiften. I andra 
hand bör valet styras av kostnaden. Om någon har medverkat under pro
gramskedet är det som regel lämpligt att samma person anlitas för den anti
kvariska kontrollen. Kontrollanten får dock inte stå i ett sådant förhållande 
till byggherren, entreprenören eller sökanden att hans opartiskhet kan ifråga
sättas.

Det museum eller företag som anlitas svarar för att den person inom mu
seet/företaget som får kontrolluppdraget uppfyller kraven.

2.2 Kontrollantens kompetens
Ett grundläggande krav är i de flesta fall att kontrollanten har en adekvat 
högskoleutbildning, t.ex. en akademisk examen med de traditionella musei- 
ämnena eller en utbildning med bebyggelseantikvarisk inriktning. Komplette
rande utbildning i restaurering är av stort värde.

Kontrollanten behöver ha kunskaper om byggnadsvård, d.v.s. byggnads
teknik, material och metoder. Det är också viktigt att kontrollanten är inför
stådd med hela byggprocessen för att rätt kunna bedöma när kontrollinsatser 
erfordras.

Erfarenhet av antikvarisk kontroll bör vara ett krav. Sådan erfarenhet kan 
kontrollanten ha fått antingen genom egna uppdrag tidigare eller genom att 
ha utfört kontroll under sakkunnig ledning. Uppgifterna bör givetvis ha full
gjorts på ett sätt som visar att kontrollanten är lämplig.

Slutligen skall kontrollanten ha kännedom om berörd lagstiftning, i första 
hand KML, men också plan- och bygglagen (PBL) och annan speciallagstift
ning som kan bli aktuell i ett konkret fall.

2.3 Vem utser kontrollant?
Länsstyrelsen skall i sitt beslut anvisa en namngiven person, institution eller 
företag som kontrollant. Hänsyn bör så långt möjligt tas till sökandens önske
mål om vem som skall utses. Om kontrollen skall utföras av en institution 
eller ett företag kan det vara nödvändigt att ange vilken person där som skall 
fullgöra kontrollarbetet.

För sitt beslut bör länsstyrelsen utgå från en kravspecifikation, d.v.s. en 
redogörelse för uppdragets inriktning och vilken kompetens som behövs i det 
enskilda fallet.

Byggherren eller entreprenören står för beställningen av kontrollen. Kost- 
nadsregleringen blir en fråga mellan dessa och den person, institution eller 
företag som skall utföra kontrollen.
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Om en kontrollant lämnar sitt uppdrag eller inte utför sina arbetsuppgifter 
på ett tillfredsställande sätt bör länsstyrelsen se till att en annan kontrollant 
utses.

3. Kostnaden för kontrollen

3.7 Beräkning av kostnaden
Kostnaden för den antikvariska kontrollen bör - liksom kostnaden för övrig 
antikvarisk medverkan - beräknas i ett tidigt skede för att kunna ingå i pro
jektets kostnadskalkyler och budget och i ett eventuellt underlag för ansökan 
om bidrag.

Innan länsstyrelsen slutligen fattar beslut om antikvarisk kontroll och vem 
som bör utföra den bör ett program och en kostnadsberäkning för kontrollen 
föreligga. Det bör vara klarlagt vad kostnaden täcker, t.ex. om resor och 
slutrapport ingår. Om en särskild specialist, såsom konservator, byggnads- 
arkeolog eller trädgårdshistoriker, skall anlitas för någon del av kontrollen 
bör kostnaden för denna vara inräknad.

I det fall länsstyrelsen vill utnyttja tillfället - t.ex. då ett murverk friläggs 
- att låta utföra en mer omfattande dokumentation än vad som kan anses 
erforderligt bör det i god tid bestämmas vem som skall stå för kostnaden.

Kontrollprogrammet fastställs av länsstyrelsen, men utarbetas lämpligen 
av kontrollanten i samråd med sökanden och länsstyrelsen. Sökanden måste 
under alla omständigheter ges tillfälle att yttra sig över programförslaget.

3.2 Vem betalar?
3.2.1 Allmänt
Länsstyrelsen måste ha förvissat sig om att byggherren är beredd att stå för 
kontrollkostnaden innan länsstyrelsen fattar beslut om antikvarisk kontroll. 
Beslutet om kontroll innebär dock inte i sig att byggherren blir betalnings- 
skyldig gentemot kontrollanten. Kostnadsansvaret bör därför regleras i avtal.

3.2.2 Ändring enligt 3 kap. 14 § eller 4 kap. 3 eller 13 § § KML 
Byggherren står ytterst för kostnaden för den antikvariska kontrollen vid änd
ring av byggnadsminne eller kyrkligt kulturminne. Kostnaden måste dock 
vara skälig i sammanhanget. Skäligheten skall bedömas främst utifrån hur 
angeläget det är att vidta åtgärden (prop 1987/88:104, sid. 93 och 97).

I fråga om byggnadsminnen kan i vissa fall kostnaden för kontrollen helt 
eller delvis täckas med statliga bidrag enligt bidragsforordningen.

När det gäller kyrkor där kyrkobyggnadsbidrag beviljas kan kontroll
kostnaden medräknas i den totala projektkostnaden.

3.2.3 Bidrag enligt 5 och 17 §§ bidragsforordningen
Om arbeten på en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller anläggning utförs 
med statsbidrag enligt bidragsforordningen får kostnaden för den antikva-
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riska kontrollen helt eller delvis täckas av bidragsmedlen. Bidrag kan även 
ges till enbart kontrollkostnaden.

4. Länsstyrelsens beslut
Den antikvariska kontrollen skall garantera att länsstyrelsens beslut följs. 
Beslutet bör därför formuleras så att det inte kan uppstå någon tvekan om 
vilka åtgärder som får vidtas och hur arbetet skall utföras. För detta krävs att 
de arbetshandlingar och arbetsbeskrivningar som ligger till grund för beslutet 
är väl genomarbetade och detaljerade.

I beslutet bör anges vilken eller vilka ritningar och övriga handlingar - 
nummer, beteckning och datum - som godkänts.

Beslutet måste vara tydligt och inte ge för stora tolkningsmöjligheter, för 
att inte kontrollantens arbete skall försvåras. Allmänna formuleringar som 
att en nytillkommande byggnadsdetalj skall ”anpassas till byggnadens karak
tär” bör undvikas.

Då antikvarisk kontroll krävs bör i tillämpliga delar följande framgå av be
slutet:
— Att arbetet skall utföras under antikvarisk kontroll.
— Att kontrollanten skall beredas tillfälle att utföra erforderlig dokumenta

tion.
— Syftet med kontrollen.
— Vem som skall vara kontrollant.
— Den beräknade kostnaden för kontrollen och vad kostnaden täcker.
— Vem som skall stå för kostnaden.
— Vad kontrollantens arbete skall innefatta, vid behov uttryckt som ett av 

länsstyrelsen godkänt kontrollprogram.
— Om särskild specialist skall anlitas för en del av kontrollen eller dokumen

tationen.
— Om kontrollanten vid behov får lämna detalj anvisningar.
— Att kontrollanten skall underrättas om byggherren vill göra avvikelser 

från länsstyrelsens beslut.
— Om kontrollanten skall ha befogenhet att stoppa pågående arbete.
— Att kontrollanten i god tid skall kallas till byggmöten och slutbesiktning.
— Att kontrollanten i god tid skall underrättas om vid vilken tidpunkt arbe

tena skall igångsättas.
— Att kontrollanten skall hållas fortlöpande informerad om vad som fram

kommer under arbetets gång och tillkallas så snart något inträffar som 
kan påverka det tidigare lämnade tillståndet.

— Att tillståndet till ändring endast gäller under de förutsättningar som är 
kända när tillståndet ges och att det kan komma att omprövas om nya 
omständigheter framkommer under arbetet.

— Att kontrollanten inom en bestämd tid efter avslutat arbete skall samman
ställa en rapport som tillställs länsstyrelsen samt länsmuseet, Riksantik
varieämbetet och sökanden.
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— Att en rapport angående konservering, byggnadsarkeologisk dokumenta
tion eller annan medverkan av särskild specialist sammanställs och över
lämnas till länsstyrelsen, länsmuseet och Riksantikvarieämbetet samt 
eventuellt sökanden.

5. Bilaga
I bilagan, sidan 15, finns mallar som länsstyrelserna kan använda för beslut 
om antikvarisk kontroll.

6. De allmänna rådens giltighet

6.11kraftträdande
Dessa allmänna råd gäller för ärenden där ansökningen om tillstånd kom in 
till länsstyrelsen efter den 1 januari 2000.

6.2 Äldre allmänna råd

Sjunde stycket om kontroll och dokumentation på sid. 89 i Byggnadsminnes- 
förklaring - Allmänna råd till 3 kap. lagen om kulturminnen m.m. (Underrät
telser från riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 1991:3) skall 
inte gälla för ärenden som avses under 6.1.

Erik Wegrceus
Elisabeth Nyström Kronberg
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Bilaga

Exempel på formulering av villkor och övriga upplysningar 
angående antikvarisk kontroll och dokumentation

Under några av nedanstående rubriker finns flera alternativ till formulering.

Villkor

Allmänt
— Arbetet skall utföras under antikvarisk kontroll och dokumentation.

Val av kontrollant
— Till kontrollant har utsetts NN/länsmuseet i ...........................................

Om särskild expertis krävs
— För den del av kontrollen/dokumentationen som avser ...........................

skall NN anlitas.

Kontrollantens uppgifter
— Kontrollanten skall följa arbetet och vid behov lämna detaljanvisningar 

samt delta i byggmötena.
— Kontrollen skall utföras i enlighet med ett av länsstyrelsen godkänt pro

gram.
— Kontrollanten skall beredas tillfälle att utföra erforderlig byggnadshisto- 

risk dokumentation.

Avvikelser m.m.
— Om det blir nödvändigt att göra avvikelser från beslutet om tillstånd skall 

kontrollanten underrättas och frågan överlämnas till länsstyrelsen för 
nytt beslut.

— Kontrollanten skall hållas fortlöpande informerad om vad som framkom
mer under arbetets gång och tillkallas så snart något inträffar som kan 
påverka det tidigare beslutet om tillstånd.

— Kontrollanten har rätt att stoppa pågående arbete om hittills okända bygg
nadsdelar framkommer eller förutsättningarna för tillståndet ändras på 
annat sätt.

— Beslutet om tillstånd gäller endast under de förutsättningar som är kända 
när tillståndet ges. Om nya omständigheter framkommer under arbetet 
kan beslutet komma att omprövas.

Byggmöten och slutbesiktning
— Kontrollanten skall i god tid kallas till byggmöten och slutbesiktning.
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Rapport
— Senast ......... månader efter avslutat arbete skall kontrollanten skicka in

en slutrapport till länsstyrelsen, länsmuseet, Riksantikvarieämbetet och 
sökanden.

— Senast......... månader efter avslutat arbete skall kontrollanten och kon-
servatorn/byggnadsarkeologen skicka in slutrapporter till länsstyrelsen, 
länsmuseet, Riksantikvarieämbetet och sökanden.

Igångsättning
— Kontrollanten/museet skall i god tid underrättas om vid vilken tidpunkt 

arbetet skall igångsättas.

Övriga upplysningar

Allmänt
— Syftet med kontrollen är att garantera att arbetena utförs i enlighet med 

länsstyrelsens beslut.

Kostnaden
— Kostnaden för den antikvariska kontrollen och dokumentationen inkl. re

sor och slutrappport har beräknats uppgå till högst ......... kronor inkl.
moms. Denna kostnad får anses som skälig. Församlingen/Ni har förkla
rat sig/Er beredd att stå för kostnaden.

Länsstyrelsen har den ....... beslutat att lämna kronor ....... av bidragsmedel
för kontrollen och dokumentationen.
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