Förslag till arbetsgang vid större
förandringar i kyrkörum
❶ Församlingens behov och önskemål
- Vilka funktioner önskas?
- Hur stora utrymmen behövs?
- Vilka samband krävs mellan funktionerna?
- Beakta särskilt barn och ungas användning av kyrkan.
- Vilka utrymmen ska kunna värmas separat
- Behöver man särskilt tänka på ljudisolering mellan några funktioner?
- Vilken budget kan tänkas för projektet? Både för arbetet fram till tillståndsansökan och för själva
genomförandet.
- Ambitionsnivå. Vilken standard önskas för de nya funktionerna? Vilken arkitektonisk ambition har man
med de nya tilläggen? Ska de skapa ett värde på lång sikt eller tillfredsställa ett mer kortsiktigt behov?
Kräver ingreppen i kyrkorummet särskilt stor omtanke vid utformningen?
❷ Tidigt samråd /Antikvarisk förundersökning
- Historik och kulturhistoriska värden för kyrkan finns sedan tidigare framtaget i den kulturhistoriska
karaktäriseringen som finns för stiftets alla kyrkor.
- Kalla länsstyrelsen och stiftet till tidigt samråd i på plats i kyrkan. Från församlingen deltar 2-4 personer,
tex Kyrkoherde och fastighetsansvarig/projektledare.
Mötet dokumenteras i enkelt PM: Minnesanteckningar från tidigt samråd.
❸ Förslagsritning & Konsekvensbedömning
- Anlita arkitekt
- Anlita antikvarie, helst med KUL-certifiering
- Arkitekten arbetar i dialog med församlingen och antikvarien.
- Arkitekten tar fram förslagsritningar, inkl enkel rumsbeskrivning
- Antikvarien skriver antikvarisk konsekvensbedömning för ombyggnadsförslaget. Den ska redovisa
församlingens argument för åtgärden, förslagets påverkan på de kulturhistoriska värdena, redovisning av
ställningstaganden samt förslag till villkor och kontrollpunkter. Det är viktigt att även bortvalda alternativ
redovisas för att påvisa att de är utredda.
❹ Tillståndsansökan

- Kyrkorådet tar beslut om att söka tillstånd.
- Tillståndsansökan med blankett + ritningar och beskrivning + antikvarisk konsekvensbedömning skickas
till länsstyrelsen.

❺ Projektering och budgetering
Efter att tillstånd beviljas ska ett beslut tas i kyrkorådet om att gå vidare med projektet. Beslutsunderlaget
ska innehålla en finansieringsplan. Därefter kan arkitekten ta fram ett fullständigt förfrågningsunderlag.
Kontrollera också om kommunalt bygglov behövs (om det ingår utbyggnad eller exteriöra materialbyten).
❻ Upphandling och genomförande
Gå vidare med upphandling och entreprenad.
Den antikvarie som anlitas för antikvarisk medverkan i projektet behöver inte vara densamma som skrivit
konsekvensbedömningen.

