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1 kap. Inledande bestämmelser  
1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för 
detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet 
mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på 
kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas. 2 § I denna lag finns bestämmelser 
om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen samt om utförsel 
och återlämnande av kulturföremål. Länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i 
länet. Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturminnesvården i landet. 
Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol eller annan myndighet enligt 
denna lag. Lag (2000:265).  
… 
2 kap. Fornminnen  
Fasta fornlämningar och fornfynd  
1 § Fasta fornlämningar är skyddade enligt denna lag. Fasta fornlämningar är följande 
lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom 
äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna  
1.  gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra 

begravningsplatser,  
2.  resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och bilder 

samt andra ristningar eller målningar,  
3.  kors och minnesvårdar,  
4.  samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål,  
5.  lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som 

uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter 
arbetsliv och näringsfång,  

6.  ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av 
andra märkliga byggnader och byggnadsverk,  

7.  färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och 
likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter,  

8.  skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått sedan skeppet blev vrak. 
Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner 
eller märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig kult. 

… 
 
4 kap. Kyrkliga kulturminnen  
1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel. Kyrkobyggnader 
och kyrkotomter  
2 § Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. 
Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 1 januari 2000 har invigts 
för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av 
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar. Kyrkotomt är ett område 
kring en kyrkobyggnad som hör samman med byggnadens funktion och miljö och som 
inte är begravningsplats. Lag (1999:304).  



3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången 
av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. I fråga 
om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av 
byggnaden liksom för ingrepp 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 byggnader, murar, portaler eller andra fasta anordningar på 
tomten. Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till 
de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras 
samt den dokumentation som behövs. Lag (1995:560).  
4 § Om riksantikvarieämbetet beslutar det, skall bestämmelserna i 3 § om 
tillståndsprövning tillämpas också i fråga om en kyrkobyggnad eller en kyrkotomt som 
har tillkommit efter utgången av år 1939 och som är märklig genom sitt kulturhistoriska 
värde.  
5 § Sedvanliga underhållsarbeten eller brådskande reparationsåtgärder får utföras utan 
tillstånd. Sådana åtgärder skall utföras med material och metoder som är lämpliga med 
hänsyn till byggnadens eller anläggningens kulturhistoriska värde.  
 
Kyrkliga inventarier  
6 § Inventarier av kulturhistoriskt värde, som hör till kyrkobyggnad eller annan kyrklig 
byggnad, kyrkotomt eller begravningsplats, skall förvaras och vårdas väl. Lag 
(1999:304).  
7 § För varje församling skall det finnas en förteckning över inventarier som avses i 6 §. 
I förteckningen skall anges om ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än 
församlingen och om det förvaras på någon annan plats än i kyrkan. I varje församling 
skall det utses två personer som har ansvar för att föra förteckningen. De skall också se 
till att föremålen förvaras och vårdas väl. Församlingen skall anmäla till länsstyrelsen 
vilka som har utsetts. Lag (1999:304).  
8 § Stiftet skall minst vart sjätte år kontrollera att alla föremål i förteckningen finns kvar. 
Sådan kontroll skall också göras vid byte av någon av de personer som har utsetts 
enligt 7 § andra stycket. Efter varje kontroll skall en kopia av förteckningen sändas till 
länsstyrelsen. Lag (1999:304).  
9 § I fråga om ett föremål i förteckningen, som inte ägs av någon enskild person eller 
släkt, krävs tillstånd från länsstyrelsen  
1. för att avyttra det,  
2. för att avföra det från förteckningen,  
3. för att reparera eller ändra det, eller  
4. för att flytta det från den plats där det sedan gammalt hör hemma. Länsstyrelsen får, 

i fråga om första stycket 3 och 4, ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med 
hänsyn till de förhållanden som föranleder åtgärden. Villkoren får avse hur åtgärden 
skall utföras samt den dokumentation som behövs. Tillstånd krävs inte för mera 
obetydliga reparationer. Sådana reparationer får inte utföras så, att föremålets 
kulturhistoriska värde minskas. Lag (1999:304). 

10 § Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet får besikta kyrkliga inventarier. 
Länsstyrelsen får också besluta att ett föremål skall tas upp i förteckningen. Om det 
finns allvarlig fara för att ett föremål skadas, får länsstyrelsen tills vidare ta hand om det 
eller vidta någon annan nödvändig åtgärd för att skydda eller vårda det. Innan en sådan 
åtgärd vidtas, skall samråd ske med stiftet och, om föremålet ägs av någon enskild, 
med denne. Lag (1999:304).  
 



Begravningsplatser  
11 § I vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en del av vår kulturmiljö 
beaktas. Begravningsplatserna skall vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas.  
12 § Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller utrymmen som 
avses i 1 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144). Bestämmelserna om 
begravningsplatser omfattar också sådana byggnader på begravningsplatsen som inte 
är kyrkobyggnader samt fasta anordningar såsom murar och portaler. Lag (1990:1146).  
13 § I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939 krävs 
tillstånd av länsstyrelsen 1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra 
begravningsplatsen, 2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller 
riva eller väsentligt ändra befintlig byggnad eller fast anordning. Länsstyrelsen får ställa 
de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder 
ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som 
behövs. Lag (1999:304).  
14 § Om riksantikvarieämbetet beslutar det, skall bestämmelserna i 13 § tillämpas 
också i fråga om en begravningsplats som tillkommit efter utgången av år 1939, om 
begravningsplatsen ligger invid en kyrkobyggnad som uppförts dessförinnan eller är 
märklig genom sitt kulturhistoriska värde.  
15 § Om det på en begravningsplats eller i en byggnad på en begravningsplats som ägs 
och förvaltas av en borgerlig kommun finns föremål av kulturhistoriskt värde, tillämpas 
bestämmelserna i 6, 7, 9 och 10 §§ också på sådana föremål. Kommunen skall därvid 
ansvara för förteckningen samt förvaringen och vården av föremålen. I stället för vad 
som sägs i 7 § skall i förteckningen anges om ett föremål ägs eller förvaltas av någon 
annan än kommunen. Beredskapsförberedelser 15 a § Svenska kyrkan och dess 
organisatoriska delar skall vidta de beredskapsförberedelser som under höjd beredskap 
behövs för vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Lag (1999:942).  
 
Ersättning till Svenska kyrkan  
16 § Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade 
kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Svenska 
kyrkan beslutar om fördelning av ersättningen mellan stiften. Stiftet beslutar om 
fördelning inom sitt område. Riksantikvarieämbetet skall ges tillfälle att yttra sig över 
fördelningen i landet. Länsstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i 
länet. Lag (1999:304).  
 
Ingripande för att åstadkomma rättelse  
17 § Länsstyrelsen får förelägga den som är ansvarig för förvaltningen av ett kyrkligt 
kulturminne att vidta rättelse eller avbryta pågående åtgärder för att säkerställa 
efterlevnaden av föreskrifter och beslut enligt detta kapitel. Ett sådant föreläggande får 
förenas med vite. I de fall som avses i första stycket får länsstyrelsen i stället hos 
kronofogdemyndigheten begära särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om 
betalningsföreläggande och handräckning mot den som ansvarar för förvaltningen av ett 
kyrkligt kulturminne. Lag (1999:304). Överklagande 18 § Beslut som anges i 3, 4, 9, 10, 
13 och 14 §§ samt 17 § första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1999:304).  
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