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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

• Objekt:  
Dagsås kyrka, Dagsås socken, Varbergs kommun

• Länsstyrelsens dnr:  
433-7857-18, 433-7858-18, 433-7860-18, 433-7861-18

• Kulturmiljö Hallands dnr:  
2019-47

• Kulturmiljö Hallands foton:  
Film nr 2021-28, foton tagna av Charlotte Skeppstedt och Britt-Marie Lennartsson.

• Beställare:   
Tvååkers pastorat

• Entreprenörer och hantverkare:  
Projektering: Jeff Electronics 
Installation: Donalds El AB, Tvååker 

• Antikvarisk medverkan:  
Charlotte Skeppstedt och Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland

• Utförandeperiod:  
september 2021

• Fältbesök:  
14/12 2020 inför arbetena, 12/10 2021 slutbesiktning.

• Antikvariskt utlåtande:  
Arbetena har utförts på ett kulturhistoriskt riktigt vis i enlighet med länsstyrelsens beslut 
och i stort i enligt de anvisningar som Kulturmiljö Halland lämnat såsom antikvarisk kon-
trollant. De frånsteg som gjorts från anvisningarna är väl grundade och skadar inga kultur-
historiska värden.
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INTYG OCH RAPPORT 

Tvååkers pastorat har installerat klimatstyrningssystem i församlingens fyra kyr-
kor, däribland Dagsås kyrka. Åtgärden härrör från rapporten Energi – och klimat 
i Tvååkers pastorat 2015-2017 vilken syftade till att förbättra inomhusklimatet i 
kyrkorna.

Arbetena i Dagsås kyrka har utförts under september 2021. Åtgärden krävde inte 
tillstånd från Länsstyrelsen under förutsättning att kulturhistoriska värden inte 
påverkas. Tvååkers pastorat har sökt bidrag från kyrkoantikvarisk ersättning och 
Göteborgs stift har därför ställt krav på antikvarisk medverkan. Den antikvariska 
medverkan innefattar kulturhistorisk kontroll och dokumentation, samt sam-
manställning av kulturhistorisk rapport över åtgärderna. Den antikvariska med-
verkan inför arbetena har utförts av Charlotte Skeppstedt, Kulturmiljö Halland, 
och slutbesiktning har utförts av Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland, 
som även svarat för föreliggande intyg och rapport. 

Tvååkers pastorat har tillsammans med projektör och entreprenör samrått med 
antikvarie från Kulturmiljö Halland om placering av komponenter och möjliga 
ledningsdragningar vid möte på plats 2020-12-14. 

Arbetena slutbesiktigades av antikvarisk medverkande 2021-10-12. Arbetena har 
utförts i enlighet med instruktioner från antikvarisk medverkande och har utförts 
på ett professionellt och tillfredställande sätt, varför vi inte har något att erinra 
ur antikvarisk synpunkt.

Arkivmaterial och digitala fotofiler förvaras hos Kulturmiljö Halland, Tollsgatan 
7 i Halmstad, film 2021-28, d nr 2019-47. Fotodokumentationen från antikva-
risk medverkan i detta projekt är utförd av Charlotte Skeppstedt och Britt-Marie 
Lennartsson.
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UTFÖRDA ARBETEN

Systemet som har installerats är CC Kyrka från Jeff 
Electronics. Det har kopplats på befintligt värmesystem.

Styrskåp har placerats i pannrummet i källaren. Led-
ningsdragning har gjorts längs redan befintliga lednings-
dragningar, dolt eller med diskret placering. 

Trådlösa givare för styrning/övervakning av temperatur 
och relativ luftfuktighet har installerats på olika platser 
i kyrkan. De följer inte helt de överenskomna placering-
arna men ändringarna är fullt godtagbara ur kulturhis-
torisk synvinkel. Inga kulturhistoriska värden har påver-
kats negativt. Placeringarna är valda för att var diskreta 
och ofta intill andra befintliga modernare installationer. 
Givarna är placerade på följande ställen:

• En givare för den främre delen av kyrkan har place-
rats på det främre skranket mot koret, på det norra 
bänkkvarteret. 

• I den bakre delen av kyrkorummet har givaren pla-
cerats på väggen intill det lilla mixerbordet, längst 
bak i det södra bänkkvarteret. Här sitter givaren 
intill några andra moderna installationer för olika 
funktioner. 

• I sakristian har en givare placerats intill den befint-
liga strömbrytaren vid dörren in till kyrkorum-
met. En givare har även placerats i ett skåp för 
textilförvaring.

• På orgelläktaren har en givare placerats på läktar-
barriären nära orgeln. En givare sitter även inne i 
orgelhuset, precis innanför en lucka på orgelhusets 
norra sida.

• Utegivare sitter intill ingången till pannrummet i 
källaren.

• Förutom ovannämnda givare placeras givare i 
krypgrunden och på kyrkvinden, vilka inte har 
besiktigats.

Styrskåpet, till höger i bild, är placerat i pannrummet i 
källaren.

Givaren i bakre delen av kyrkorummet sitter på väggen 
intill mixerbordet.
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I sakristian sitter en givare vid dörren till kyrkorummet, 
fotot till vänster, och en sitter inne i ett skåp för 
textilförvaring, fotot ovan.

En givare sitter på läktarbarriären, fotot till vänster, 
och en sitter inne i orgelhuset, fotot ovan.
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• Antenner för trådlös kommunikation har placerats 
ovanpå pentryskåpet längst bak i kyrkorummet och 
bakom radiatorn under fönstret i sakristian. Dessa 
är knappast synliga ens om man känner till att de 
finns. En antenn är också placerad utomhus, ovan-
för dörren till pannrummet i källaren.

En sändare är placerad på pentryskåpet längst bak i 
kyrkorummet. En sändare sitter bakom radiatorn inne i 
sakristian. 

En sändare sitter ovanför dörren till pannrummet 
i källaren, röd ring. På väggen intill sitter också 
utomhusgivaren, blå ring.
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2021:17 Inför ny vatten- och elledning. Falkenberg. Arkeologisk schaktningsövervakning.

2021:18 Frillesås–Rya 3:77. Kungsbacka kn. Arkeologisk förundersökning

2021:19 Valhalla 5, antikvariskt utlåtande

2021:20 Försörjningshemmet 18, antikvariskt utlåtande

2021:21 Påarps gravfält, Trönninge sn, Halmstads kn, Arkeologisk schaktningsövervakning

2021:22 Marbäck, Halmstad, Snöstorps sn. Arkeologisk utredning

2021:23 Fibernedläggning vid treuddar, en stensättning och en boplats i Bexets stugby, Trönninge sn, Halmstad. Ark. schaktningsövervakning

2021:24 Kv. Postmästaren, Esplanadparken och Norra Vallgatan - kulturmiljöutredning

2021:25 Spannarps kyrka, Styrsystem - antikvarisk medverkan

2021:26 Sibbarps kyrka, Styrsystem - antikvarisk medverkan

2021:27 Tvååkers kyrka, Styrsystem - antikvarisk medverkan

2021:28 Dagsås kyrka, Styrsystem - antikvarisk medverkan

2021:29 Flickskolan 6, Var berg, antikvarisk förundersökning

2021:30 Gästgivaren 10, Varberg, antikvarisk förundersökning

2021:31 Societetshuset i Varberg, antikvarisk medverkan

2021:32 Alfshögs kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

2021:33 Askome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

2021:34 Vessige kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

2021:35 Lyngåkra 6:8, Rivningsdokumentation

2021:36 Gamlestugan i Morup, Morup 27:1, antikvarisk medverkan

2021:37 Hägareds gård, fönsterbyte, antikvarisk medverkan

2021:38 Köinge kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

2021:39 Okome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

2021:40 Svartrå kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

2021:41 Tjärby kyrka, konstglasfönster, antikvarisk medverkan

2021:42 Tjärby kyrka, invändig renovering, antikvarisk medverkan

2021:43 Varbergs idrottshall, antikvarisk förundersökning

2021:44 Dagsås kyrka, exteriör renovering

2021:45 Kirsten Munks hus, Byte av butiksfönster, antikvarisk medverkan

2021:46 Flundran 5, Inredning av vind, Antikvarisk förundersökning

2021:47 Västra bageriet, Svärdet 6, Antikvarisk förundersökning

2021:48 Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10, Arkeologisk utredning, Skummeslövs socken, Laholms kn 

2021:49 Fornlämningar vid Stafsingevägen, Stafsinge sn, Arkeologisk efterundersökning 2021

2021:50 Staffens, Olofsbo hembygdsgård, halmtak, antikvarisk medverkan

2021:51 Mjellby konstmuseum, antikvariskt utlåtande inför om- och tilbyggnad

2021:52 Vessinge sandhedar, Veinge sn. Arkeologisk. utredning

2021:53 Hanhals övre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan

2021:54 Hanhals nedre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan

2021:55 Spannarps kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan

2021:56 Fjällaregården 2:22, Dokumentation av ekonomibyggnad

2021:57 Åkrabergs gård, renovering av verandan, antikvarisk medverkan

2021:58 Wallens slott, murrenovering och byte av stolparmaturer, antikvarisk medverkan

2021:59 Edenberga brandstation, renovering av slangtornet, antikvarisk medverkan

2021:60 Lottens, Västralt 2:10, ommålning av bostadshuset, antikvarisk medverkan

2021:61 Rudan 3, Gårdshus, antikvarisk förundersökning

RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ HALLAND 2021
2021:1 Tjärby grustäkt, Arkeologisk utredning

2021:2 Båtsmans, del av Lahall 2:13, flytt av byggnad

2021:3 Skummeslövs kyrka, utvändig renovering

2021:4 Sankta Gertruds kapell, utvändig renovering

2021:5 Broktorp 4, Antikvarisk förundersökning 

2021:6 Brovakten 4, Antikvarisk förundersökning

2021:7 Landeryds godsmagasin -renovering av tak och syll

2021:8 Brons- och järnålder vid Holms kyrka, Holm 2:3, Arkeologisk undersökning 

2021:9 Hotell Mårtensson, Gillestugan 1, Skyltning mm. Antikvarisk förundersökning

2021:10 Bocken 18 och Bocken 20. Förslag till planbestämmelser för kulturvärden.

2021:11 Kemisten 5, Antikvariskt utlåtande.

2021:12 Råmebo hembygdsgård. Vård- och underhållsplan

2021:13 Befästningsrester i Norre Katts park. Arkeologisk schaktningsövervakning.

2021:14 Öringe fiber, Getinge sn, fast. Öringe 1:5, Arkeologisk schaktningsövervakning.

2021:15 Hotell Mårtensson, Takkupor, rev förslag. Konsekvensbeskrivning

2021:16 Busskur Stora Torg, Arkeologisk undersökning (schaktningsövervakning)
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