Till registrator@raa.se
”Remisyttrande dnr 1.1.2-2060-2013”
Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av regleringen
avseende de kyrkliga kulturminnena och dess tillämpning samt vid behov föreslå
förändringar i regleringen (Ku2013/1343/KA). Enligt regleringsbrevet skall remissarbetet
utföras i samråd med Svenska kyrkan och andra berörda aktörer. Nordiska
konservatorförbundet - Sverige, NKF-S, sänder härmed våra synpunkter på de remitterade
förslagen.
I lagen eller de förordningarna och vägledningar som är publicerade vid tillämpningen av
kulturmiljölagen samt i förordningar om bidrag till kulturmiljövård ställs inga krav på
utbildning och relevant kompetens inom konservering, varken för utförande konservator
eller antikvarisk medverkande vid konservering. NKF-S noterar att det, i remissförslaget, inte
föreslås ändringar på detta.
I dag hanteras ärenden som rör konservering på olika sätt vilket NKF-S som ser som mycket
problematiskt. Det finns en anmärkningsvärd diskrepans mellan lagens tydliga skydd av
kyrkliga kulturminnen och avsaknaden av krav på kompetens när dessa objekt skall hanteras
eller konserveras. I och med att yrkestiteln ”Konservator” inte är skyddad kan vem som helst
kalla sig konservator och utföra dessa arbeten.
Med få undantag utförs i dag antikvarisk medverkan av antikvarier som inte har någon
utbildning inom konservering vilket kan få negativa konsekvenser när konservatorsarbeten
skall utföras.
NKF-S anser att man nu ska göra tillägg i regleringen där Länsstyrelserna i framtiden får
ansvaret för att ställa krav på konservatorskompetens av den utförande konservatorn samt
av den expert som ansvarar för antikvarisk medverkan i projektet.
NKF-S anser att det behövs en undersökning av hur frågorna sköts på länsstyrelserna, vilka
krav som ställs på kompetens både på utförare och som medverkande vid
konserveringsärenden. NKF-S planerar att genomföra en sådan, gärna i samverkan med RAÄ.
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