RÅDGIVNING
& INFORMATION

KULTUR
MILJÖ

Liselotte Jumme, enhetschef bebyggelseenheten
0480-45 13 89 liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se

Richard Edlund, antikvarie
0480-45 13 43 richard.edlund@kalmarlansmuseum.se

Susann Johannisson, antikvarie
0480-45 13 42 susann.johannisson@kalmarlansmuseum.se

UNDERLAG

Magnus Johansson, antikvarie
0480-45 13 79 magnus.johansson@kalmarlansmuseum.se

PLAN- & BYGGFRÅGOR

Magdalena Jonsson, antikvarie
0480-45 13 13 magdalena.jonsson@kalmarlansmuseum.se

Jan Westergren, antikvarie, byggnadsingenjör
0480-45 13 18 jan.westergren@kalmarlansmuseum.se

Ellen Olsson, antikvarie
0480-45 13 71 ellen.olsson@kalmarlansmuseum.se

VI UTFÖR ”KUL-KONTROLL”, SAKKUNNIG
KONTROLL AV KULTURVÄRDEN ENLIGT PBL.
För referensuppdrag se hemsidan, under byggnadsvård.

2019-01-20

VÄLKOMMEN
ATT KONTAKTA OSS!

BEBYGGELSEENHETEN
KALMAR LÄNS MUSEUM

ENKEL

BAS

FÖRDJUPNING

13 000 kr exkl moms*. Kan avse PBL 9 kap 21 § men
även andra typer av mindre uppdrag.

20 000–24 000 kr exkl moms*. Inkluderar det som
ingår i ENKEL-varianten samt en (1) av nedanstående
tjänster. Om så önskas kan ytterligare tjänster läggas till för
en kostnad av 5 000–8 000 kr exkl moms/tjänst.

32 000–100 000 kr exkl moms* enligt offert. Baseras
på ett urval av nedanstående tjänster efter överenskommelse.

Beslutsunderlag/antikvarisk förundersökning inför t ex
bygglov, rivningslov.


Antikvarisk konsekvensanalys
Kulturhistorisk värdering

PBL 2 kap. Allmänna och enskilda intressen.

Kulturhistorisk karaktäristik av
området och dess delområden.

6 § ”skydd för bebyggelseområdens särskilda värden”.

Beskrivning av områdets
byggnader.

Förslag/synpunkter på områdes
bestämmelser eller detaljplan

Karaktärsdrag i området som
bör bevaras eller förstärkas.

Färgundersökning och
färgsättningsförslag

Utpekanden av kulturhistoriskt
särskilt värdefulla byggnader.

Antikvariska synpunkter
på ritningsförslag

Rekommendationer för utvecklingsoch detaljplanearbete.

Fördjupad historik. Beskrivning
av fastighetens utveckling utifrån
äldre kartmaterial

Kulturhistorisk konsekvens
beskrivning.

PBL 8 kap. Krav på byggnadsverk, bygg
produkter, tomter och allmänna platser.

Dokumentation inför rivning
Antikvariskt anpassade skissförslag för ökad tillgänglighet
Kort historik



Kort historik

Kort byggnadsbeskrivning



Kort byggnadsbeskrivning

Kort rekommendation utifrån kulturvärden



Kort rekommendation utifrån kulturvärden

*resekostnad tillkommer

Beskrivning av områdets historiska
utveckling baserad på arkivstudier.

*resekostnad tillkommer

DIVE-analyser.
Vård- och underhållsplan.
Stadsdelskarakteriseringar.
Påverkan på riksintresse.
Fördjupad riksintressebeskrivning.
*resekostnad tillkommer

ER VALDA
PRODUKT

