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Inloggning i KBR
För att kunna se och använda KBR måste du ha tillgång till kyrknätet och inloggning till KBR. Den lokala behörighetsadministratören ger behörighet till KBR.
Inloggning till KBR finns på intranätet under fliken IT-system
http://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=21703&ptid=0

När du klickat på Kyrkobyggnadsregister under rubriken Inloggningar kommer du till inloggningssidan. Logga in med användarnamn och lösenord.
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Hur man ser om det finns en vård- och underhållsplan registrerad för
kyrkan eller begravningsplatsen
Klicka på byggnaden i menyn Byggnader eller Begravningsplatsen i menyn Begravningsplatser

Om Vård och underhållsplan finns registrerad för byggnaden eller begravningsplatsen står meningen
”Vård och underhållsplan Visa VU-plan” längst ner under fliken Administrativ uppgift. Finns ingen
plan registrerad visas inte meningen eller länken.
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Registrera och uppdatera uppgifter för VU-plan
I menyn Vård- och underhållsplaner visas en lista med de VU-planer du har behörighet till. Klicka på
raden för att visa detaljer. Om listan är lång kan du söka i resultatet genom att fylla i rutan Sök i
resultatet. Listan filtreras och bara de VU-planer som uppfyller angett sökord visas i listan.

Registrering av ny VU-plan börjar med att grunduppgifterna fylls i.
Fyll i fälten. De rosa fälten är obligatoriska.
• Namn: Ange VU-planens fullständiga namn.
• Nuvarande ägare: Här är namnet på den enhet du har behörighet till angivet. Om du har
behörighet till flera enheter, till exempel flera församlingar inom en samfällighet, välj rätt ägare i
listan.
• Antagningsdatum: Ange datum för VU-planens antagande som ekonomiskt styrdokument av
kyrkoråd eller kyrkonämnd.
Klicka på knappen Skapa vård- och underhållsplan för att komma vidare.
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Fliken Grunduppgifter

Fyll i uppgifterna i grunduppgifter och spara innan du går till nästa flik för att välja vilka byggnader
eller begravningsplatser VU-planen omfattar.

Fält
Namn
Nuvarande ägare
ID
Antagningsdatum

Förklaring
Ange VU-planens fullständiga namn. Ange särskilt i namnet om VUplanen även omfattar inventarier.
Uppgiften genereras automatiskt.
Uppgiften genereras automatiskt.
Ange antagningsdatum för VU-planens antagande som ekonomiskt
styrdokument av kyrkoråd eller kyrkonämnd.

Datum för senaste
revidering av VU-plan

Ange datum för senaste revidering av VU-planen.

Datum för senaste
revidering av VU-plan –
Kommentar

Förtydliga uppgiften om så behövs.

Totalkostnad (tusen kronor) Ange den totala kostnaden för upprättandet av VU-planen, avrundat
till tusentals kronor.
Varav kyrkoantikvarisk
ersättning (tusen kronor)

Ange andelen kyrkoantivarisk ersättning för upprättandet av VUplanen, avrundat till tusentals kronor.

VU-plan – Kommentar
Kulturhistorisk
karaktärisering av
kyrkobyggnad

Förtydliga uppgiften om så behövs. Här kan man ange om planen även
omfattar byggnader som inte är invigda för gudstjänst.
Ange om det finns kulturhistorisk karaktärisering av kyrkobyggnaden,
och om den ingår i VU-planen.
– Ja, ingår i planen
– Ja, finns men ingår inte i planen
– Nej, finns inte

VU-planens omfattning

Här visas vilka byggnader och begravningsplatser som ingår i planen.
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Fliken Ändra planens omfattning

I fliken Ändra planens omfattning lägger man till planens omfattning det vill säga vilka byggnader
eller begravningsplatser som ingår i planen.
De anläggningsdelar som tillhör vald enhet och som du har behörighet till visas som valbara i listan.
För att lägga till en anläggningsdel till VU-planen, välj den i listan och klicka på knappen Lägg till
anläggningsdel. Upprepa tills alla anläggningsdelar planen omfattar lagts till i listan. Glöm inte att
spara när du är klar.
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För att ta bort en anläggningsdel ur VU-planen markeras den i listan, klicka på Ta bort och sedan på
Spara.
Vanliga frågor

Jag hittar inte alla anläggningsdelar som ingår i planen i rullistan;
1. kontrollera att anläggningsdelen är registrerad under fliken Byggnader eller under fliken
Begravningsplatser;
2. kontrollera att anläggningsdelen har ägarkategorin Svenska kyrkan under fliken Administrativ
uppgift fortsättning;
3. är anläggningsdelen en icke invigd kyrklig byggnad på begravningsplats eller kyrkotomt som
omfattas av 4 kapitlet 13 eller 14 paragrafen KML visas dessa inte i rullistan trots att de
enligt riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 2012:2) ska omfattas av en VU plan. Det är
en känd felaktighet i systemet som kommer att åtgärdas . Tills vidare kan man ange i fältet
VU-plan kommentar att VU-planen även omfattar eventuella övriga kyrkliga byggnader.

Planen finns registrerad men länken Visa VU-plan finns inte för anläggningsdelen längst ner under
fliken Administrativ uppgift
Kontrollera att omfattning registrerats för planen.
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Att skriva ut en rapport över vård och underhållsplaner
Under fliken Rapporter välj Kyrkobyggnadsregister och rapporten Alla uppgifter för VU-planer i
rullistan. Markera enhet och välj Rapportformat samt klicka på Visa knappen.

Ett formulär för rapportbeställning öppnas. Välj enhet samt vård och underhållsplan. Välj
rapportformat och klicka på Visa.
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