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Kulturmiljölagen (1988:950) 
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljöla-
gens 4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kul-
turminne. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser tillkomna före 1940 får 
inte på något väsentligt sätt ändras utan till-
stånd från länsstyrelsen. Detta gäller även 
vissa yngre kyrkobyggnader och begrav-
ningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbe-
tet.

För att få genomföra väsentliga föränd-
ringar som kan påverka det kulturhistoriska 
värdet behövs tillstånd från länsstyrelsen. 
Tillstånd krävs t.ex. för utvidgning, uppfö-
rande eller ändring av byggnader, murar, 
portaler eller andra fasta anordningar samt 
större förändring av plantering, trädbestånd 
och beläggning av gångar. Länsstyrelsen ger 
besked om vad som behöver tillståndsprö-
vas. Enskilda gravanordningar såsom grav-
vårdar, staket eller stenramar har ett skydd 
såsom en del av kyrkogårdens helhet och 
karaktär. 

Inom fornlämningsområdena är alla in-
grepp i mark utöver den normala gravgräv-
ningen tillståndspliktiga då de kan beröra 
under mark dolda fornlämningar. Eventuella 
fynd av fornlämningar måste rapporteras till 
länsstyrelsen. 

Plan- och bygglagen (PBL)
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska under-
hållas så att de särskilda värdena bevaras. 
Ändring och flyttning av en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör beva-
ras på grund av byggnadens eller bebyggel-
sens kulturhistoriska värde. Planläggning 
och bygglov handläggs av kommunen och 
ska ske med hänsyn till byggnadens kul-
turhistoriska värden så att dessa skyddas. 
De kulturhistoriska värdena ska säkerstäl-
las genom skydd i detaljplan i tätbebyggt 
område eller av områdesbestämmelser på 
landsbygden. 

I detaljplan eller områdesbestämmelse 
kan byggnader skyddas mot rivning samt 
mot förvanskning så att dess karaktärsdrag 
bevaras. Byggnader är då märkta med ett q 
eller k i planen. Även träd och andra land-
skapselement kan vara skyddade. 

Lagskydd och regelverk för kultur- och naturmiljö

Miljöbalken (1998:808)
Riksintressen för natur- och kulturmiljö-
vård regleras genom miljöbalken och finns 
för att skydda och värna om att Sveriges 
mark, vatten och fysiska miljö används på 
ett långsiktligt och hållbart sätt. Områden av 
riksintresse för kulturmiljö- eller naturvård 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada natur- eller kulturmiljön. En miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, kan vara nödvän-
dig för att klargöra hur planerade åtgärder 
påverkar natur- eller kulturmiljön i området. 

Bestämmelser om biotopskydd finns i 7 
kap 11 § miljöbalken samt i 5-8 §§ förord-
ningen (1998:1252) om områdesskydd en-
ligt miljöbalken m.m. På kyrkogårdar är det 
oftast  alléer som omfattas av det generella 
biotopskyddet.

I de fall där det finns fridlysta arter på 
kyrkogården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt le-
vande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss, grod- och kräldjur är djurgrupper 
som är vanliga på kyrkogårdar. Samtliga ar-
ter av fladdermöss, grodor, paddor, ormar, 
ödlor och vattensalamandrar är fridlysta i 
Sverige.












      





   

   

     
   




      

      
      
      
         










 





       

     
 




      





    
    
     
     
 
      







 
     






 
   



   





      

       

     


    

         














   
      




     







        
      




 
 






     
      



















  
















      

 

   

    

      



      
   

    


     


       





















   



      
     
      









      
     
      
    

  
       

 



       






    



  
 
       























      






     

      




 















     
      


       
      
































   
         



        

     








    



 






      

















        


      


  



    


    

    







    

       



   




       




      





       
    




    
      
      
 
















  
        









     
   
      






      
     

  





      
       
    















 

 










       
       
     



 

 



      




       
       

   

   







 



        

 



      
    


 






     


    

      







 

      


       

 
        


   
 




      
      


















       
        

  

   
      
     

  



    



     
     

       


      
    


      
     
    



 

     


    
 
 



   




  
      

  



        
     

    




  










  





  



      
      


   
    



    

     








      
   
    








       
















     













       



  
  
     
   
      


     
      
    





       




     


       
      

       




   






   













      
      
       
     



      
      
       































     

       

       


    

    



  




 
 
 
 












       
       

     


       
      
 



 
 











        
      
        
  
     



    


    






 


     
     
      

   


     



       





       















      



   
    
    
     
      


    





   
       
      




 
 
 



























   
        














    

















 
    

   
     













    
      



 
 
 
 

















  

     

      










    
     



     
      




        

   
     
        
     
      












   

      
       
    
   
     
      


     


       







 





 
 
 
 























   








     

       
  
   



        
      



 


 


     
  
        
      







  


    


  
       
      

      

 
       




  



 
 
 
 














        
   









   



       













     
      













     
       
    

     


      




 
 
 




















       


      



 





  




    
       



      


 











    

        


   
        
      

  
  
     
       
 


     



       
    
      






 



      



      



















     
        







 



      




  
      
      










       

      
        



      

 


    



       

        
      

      














Rik grönska i form av träd, 
häckar och planteringar.

Inramande trädkrans

De enskilda gravvårdarna 
underordnar sig helheten.

Öppna grässådda ytor

Glest stående 
gravvårdar 
av varierande slag

Inramande trädkrans

Gravvårdar i litet format

Ålderdomlig sträcka av 
kyrkogårdsmuren med 

skålgropar

Betydande andel äldre 
gravvårdar

Inramande trädkrans

Rester av äldre 
struktur av inramande 
häckar

Spridda solitära träd

Tydlig huvudaxel genom kyrkogården 
med rätvinkligt gångsystem

Visuellt framträdande 
del av kyrkogården

Skarp gräns mot 
omgivande 
odlingslandskap
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Åtgärdsbehov
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