


Om Riksantikvarieämbetet

• En av Sveriges äldsta myndigheter.

• Finns i Stockholm, Visby, Tumba, Glimmingehus, Gamla 

Uppsala.

• Omkring 250 anställda.
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Bevara, använda och

utveckla kulturarvet



Kulturmiljövårdsanslaget



Sammanfattning

Kulturmiljövårdsbidraget kommer från anslaget 7:2 
som Riksantikvarieämbetet tilldelas årligen

Den största delen fördelas till länsstyrelserna som 
handlägger och beslutar. Det är till dem man ställer 
sin ansökan.

Man kan söka medel för 
• vård av byggnader, landskap och fornlämningar
• kunskapsunderlag inför vårdåtgärder och för 

samhällsplaneringssyften
• olika typer av tillgänglighetsåtgärder



Kommunala kulturmiljöprogram 
- tryckta…



… eller på webben
Regionala program





Digitala projekt: 
Västerbotten: Informationsportaler ”Spår från 10 000 år” och ”Hålla hus” i samarbete med länets museer
Stockholm: Bidrag har lämnats till Stockholms läns museum för VR-filmer om Stora Vika och Sickla gruva. 
Skåne: 3D-modell av Landskrona gamla kyrka. 
Norrbotten: Rödockragrav i Ligga. Dokumentation och analys med modern 3D-teknik av erosionsskadad stensättning/grav som också är en 
fornvårdsmiljö.

Seminarier: 
Kronoberg: Kulturmiljödagens tema ”PBL och kulturvärden”
Örebro: Utställning vid Ramundeboda ruin har en utställning tagits fram om Antoniterkonventets verksamhet. 

Länsövergripande projekt: 
Örebro/Västmanland: Satsning på kulturvägar i samverkan med Trafikverket samt kommunerna Örebro, Arboga och Lindesberg samt lokala 
föreningar.

Kulturmiljöprogram
Västra Götaland: Kulturmiljöprogram - Tibro kommun - kommunövergripande kulturmiljöprofil vars tre huvudsakliga utvecklingsskeenden tar 
stöd i landskapet. 

Värmland: Arvika tätort

Katalogisering: 
Värmland: kategorisera och digitalt lagra handlingar som gestaltar Kulturreservat krigsflygfält 16 under flygfältets operativa beredskapsår. 

Exempel på projekt



PBL och kulturvärden - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pbl-akademin/pbl-webbutbildningar/kultur/


Anslagets syfte

• Syftet med anslaget är att åstadkomma största 

möjliga effekt och nytta för kulturmiljön med 

avseende på kulturmiljömålen.

• att möjliggöra ändamål som regleras i kulturmiljölagen.

• Anslaget är av avgörande betydelse för 

kulturmiljöarbetets måluppfyllelse och för att en 

mångfald av kulturmiljöer bevaras och 

tillgängliggörs.

• Kopplar till kulturmålen, kulturmiljömålen samt 

miljömålen



Men nu lite hårda fakta

• 2020: 267 542 000 kronor

• Ap.1= KMV = 258 542 000 kronor

• Ap.2= Bidrag till kulturarvsarbete (9 000 000 kr)

• vårdåtgärder: byggnader, landskap, fornlämningar

• kunskapsunderlag

• information och tillgängliggörande

• viss arkeologisk verksamhet samt konservering

• intrångsersättningar vid bildande av kulturreservat 

och byggnadsminnen

• ersättning för och konservering av hembudspliktiga 

fynd

Ska räcka till ALLT – från akuta lagningar av tak till 

tillgänglighet till kunskapsunderlag till vissa arkeologiska 

åtgärder. Anslaget räcker inte till. 



• Riksantikvarieämbetet ansvarar för 

anslaget

• Den största delen fördelas till 

länsstyrelserna som beslutar om hur 

medlen ska användas

• Riksantikvarieämbetet reserverar 

medel för bl a oförutsedda händelser
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Vad styr?
Kulturmiljölagen  (1988:950) 

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda 

kulturmiljön.

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som 

myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot 

kulturmiljön.

Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador 

på kulturmiljön undviks eller begränsas.

Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra 

nuvarande och kommande generationer tillgång till en 

mångfald av kulturmiljöer.

Riksantikvarieämbetets regleringsbrev

Förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av 

värdefulla kulturmiljöer 



Förordning (2010:1121) om bidrag till 

förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

I mån av tillgång på medel får statsbidrag enligt denna 

förordning lämnas till

1. vård av värdefulla kulturmiljöer,

2. tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer,

3. framtagande av kunskapsunderlag,

4. arkeologisk undersökning vid bostadsbyggande, och

5. arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag.



Medel som reserveras på 

Riksantikvarieämbetet

• Arkeologi vid bostadsbyggande i städer med kulturlager
• Intrångsersättningar vid bildande av kulturreservat eller 

byggnadsminnen

• Extraordinära insatser

• Konservering av arkeologiskt material
• Ersättning för hembudspliktiga fynd

• Ersättningar enligt KML för vissa arkeologiska undersökningar



Tack!
anna.ostling@raa.se














