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Bidrag till vård av värdefull kulturmiljö: 
Bondrumsgården, restaureringsåtgärder, 
fastigheten Bondrum 13:19, Tomelilla kommun

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till nedan angivna åtgärder med högst 90 
procent av de kulturhistoriskt motiverade kostnaderna, dock högst 215 910 kronor 
för 2021, 121 725 kronor för 2022 och 118 215 kronor för 2023. Därtill beviljas 
bidrag för antikvarisk medverkan högst 100 procent av de kulturhistoriskt 
motiverade kostnaderna, 26 700 kronor för 2021, 22 950 kronor för 2022 och 
19 200 kronor för år 2023. Bidraget inkluderar moms.

Bidrag har beviljats för nedanstående åtgärder:
2021: 

 Två fönster på boningshusets norra sida renoveras.
 Boningshusets skorsten lagas, fogas om och kalkavfärgas.
 Den inre delen av bakugnen rensas och säkerställs genom en bakre vägg.
 Gavelanslutningen mellan norra och östra längan lagas.
 Halmtaket lagas vid ovan nämnda gavel och kring skorstenen.
 Nyligen lerklinade fack kalkavfärgas utvändigt.

2022:
 Fem fack med cementfyllning ersätts med lerklining och kalkavfärgas.
 Nyligen lerklinade fack kalkavfärgas utvändigt.
 Skadad panel i norra längans västra gavelröste ersätts, i möjligaste mån med 

befintlig panel. 
 Halmklädnaden på östra längans östra del och södra gavel ses över och 

ytterligare två fack på den östra sidan kläs med halm.
 Översyn av samtliga takfall och komplettering av ryggning och ryggaträn.
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2023:
 Fem fack med cementfyllning ersätts med lerklining och kalkavfärgas.
 Nyligen lerklinade fack kalkavfärgas utvändigt.
 Skadad panel på östra längans norra gavelvägg ersätts, i möjligaste mån med 

befintlig panel. 
 De två facken närmast hörnet i norr på den östra längans östra långsida kläs 

med panel. 
 Översyn av samtliga takfall och komplettering av ryggning och ryggaträn.

Villkor för beslutet

Hur ska arbetena utföras och dokumenteras?

 Arbetet ska utföras enligt de villkor som ställs i Länsstyrelsens beslut från 
den 2021-02-19, dnr 432-6894-2021. 

 Arbetena ska utföras under antikvarisk medverkan av Erik Blomqvist, 
OscarsHus AB. Bidragstagaren ska kontakta Erik Blomqvist i god tid före 
arbetes igångsättning - minst tre veckor i förväg - samt inför samtliga 
byggmöten och slutbesiktning. Närmare villkor för antikvarisk medverkan finns i 
bilaga. 

 Den redovisning för bidragets användning som lämnas till länsstyrelsen, får 
länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet tillgängliggöra för allmänheten inom 
ramen för myndigheternas verksamhet. 

Hur sker rekvisition och utbetalning av bidraget? 

 Rekvisition av bidragen ska göras på särskild blankett, se bilaga eller 
Länsstyrelsens webb. Sökanden ska i samband med rekvireringen insända 
kopior till länsstyrelsen på fakturor (se nedan under information) samt 
verifikationer på att dessa är betalda. Slutrekvisitionen ska signeras och 
skickas in i original på papper. 

 Sökande ansvarar för att antikvarisk medverkan inför rekvirering lämnar in 
en kortfattad rapport över utförda arbeten till Länsstyrelsen. Rapporten ska 
skickas digitalt till skane@lansstyrelsen.se. Hänvisa till detta besluts 
diarienummer samt kulturmiljöenheten i ämnesraden.   

 Arbetena måste vara avslutade och bidragen ska vara rekvirerat från Länssty-
relsen senast den 29 oktober 2021, 28 oktober 2022 och 27 oktober 
2023. Om rekvisitionen inte kommer in i tid kan inte bidraget betalas ut. 
Bidraget står därefter inte längre till förfogande. 

 Delar av bidraget utgår från den bemyndiganderam som länsstyrelsen erhållit 
av Riksantikvarieämbetet. Dessa medel beslutas under 2021 men får 
rekvireras först under 2022 och 2023.

mailto:skane@lansstyrelsen.se
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 Bidraget betalas ut sedan de åtgärder och kostnader som bidraget avser har 
godkänts av Länsstyrelsen.

För bidraget gäller vidare vad som anges i 19-21 §§ förordningen (2010:1121) om 
bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Beskrivning av ärendet 

Ni har ansökt om bidrag till fasad- och takarbeten på byggnadsminnet 
Bondrumsgården i enlighet med ansökan som inkom den 14 oktober 2020 och 
kompletterades med offerter och arbetsbeskrivningar den 30 oktober, 2 november 
och 12 februari 2021. Handlingarna har upprättats av Knadriks Kulturbygg AB.

Bondrumsgården är en fyrlängad korsvirkesgård med fack av lerklining och tegel och 
stråtak. Gården återuppfördes efter en brand och dendrokronologiska 
undersökningar och andra spår i byggnaden visar på att gården återuppfördes under 
första delen av 1800-talet. Sedan början av 2000-talet har gården restaurerats bland 
annat genom att lerklining har återställts, paneler har lagats och taket har återigen 
lagts med halm. Med vård- och underhållsplanen, antikvariska rapporter och de 
projekt som utförts på gården har kunskapen om gårdens historia och traditionell 
byggnadsteknik ökat.

Ni har angivit Erik Blomqvist, OscarsHus, som antikvarisk expert. Länsstyrelsen 
bedömer att denne har nödvändig kompetens för uppdraget. 

Skäl till länsstyrelsens beslut 

Bondrumsgården är skyddad som byggnadsminne sedan 1963. Gården ägs och 
förvaltas av Albo härads hembygdsförening som håller den öppen för besök och 
visningar. Åtgärderna syftar till ett varsamt omhändertagande och är väl anpassade 
för ett långsiktigt bevarande av gårdens kulturhistoriska värden.

Utifrån ovanstående väljer Länsstyrelsen att bevilja bidrag till åtgärderna.

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en hållbar 
samhällsutveckling. Detta bidrag medverkar till att nå de nationella 
kulturmiljömålen: 

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 
används och utvecklas

Samt de nationella miljömålen:

 God bebyggd miljö
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Information

Meddela snarast Länsstyrelsen om ni inte godtar villkoren för detta bidrag.

Ni som bidragsmottagare är uppdragsgivare och svarar själv för att alla berörda 
informeras om villkoren i detta beslut.

Om bidraget inte avses att utnyttjas inom villkorad tid ska sökande meddela detta till 
Länsstyrelsen i så god tid som möjligt så att medlen kan omfördelas till annat 
projekt.

I en faktura som lämnas vid rekvisition av bidraget ska förutom uppgifter om säljare, 
kund, belopp och datum även framgå vad fakturan avser, varornas mängd och art 
eller tjänstens omfattning och art, säljarens registreringsnummer för moms mm. 
Ytterligare information finns på www.skatteverket.se.

För bidraget gäller de regler för återbetalningsskyldighet som anges i 20 § 
Förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Detta beslut kan inte enligt 23 § förordningen (2010:1121) om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer överklagas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Peter Cavala med antikvarie Anna Rabow som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsantikvarie Britta Roos 
medverkat.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
Rekvisitionsblankett

Kopia till
Antikvarisk expert
Tomelilla kommun
Regionmuseet Skåne
Riksantikvarieämbetet

http://www.skatteverket.se/
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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