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Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat 

prövningstillstånd är om ett visst område ska anses som kyrkotomt enligt 

4 kap. 2 § tredje stycket kulturmiljölagen (1988:950). 
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BAKGRUND 

Uppsalahem AB har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 4 kap. 

kulturmiljölagen (1988:950), KML, att uppfora flerbostadshus och lokaler 

for förskola och andra verksamheter inom planområdet Mikaelskyrkan med 

omgivande park. Länsstyrelsen beslutade den 9 april2015 att avslå ansökan. 

YRKANDEN M.M. 

Uppsalahem AB yrkar att kammarrätten bifaller ansökan. Om 

kammarrätten inte bifaller ansökan yrkar Uppsalahem att kammarrätten 

definierar en avgränsad kyrkatomt i enlighet med det av Uppsalahem 

markerade området på bilagerad karta (se bilaga B) eller i vart fall att 

kammarrätten definierar en avgränsad kyrkotomt. Uppsalahem for fram bl.a. 

följande. 

Kyrkotomtens avgränsning 

Uppsalahem har inte ansökt om tillstånd for bebyggelse inom kyrkatomt 

utan om tillstånd enligt 4 kap. KML för planerad bebyggelse inom 

planområdet Det är felaktigt att utgå från att hela Mikaelsplan är 

kyrkotomt. Att parken anlades i samband med uppforandet av kyrkan 

innebär inte att hela parken ska anses som kyrkotomt. Parken anlades som 

en del i de samtida parkstråken utefter järnvägen. I dag återstår endast 

enstaka träd i allen varav de flesta kommer att kunna bevaras när den nya 

bebyggelsen uppförs. Parken anlades ursprungligen som en kommunal 

offentlig stadspark och inte som en sammankopplad enhet till 

Mikaelskyrkan. Hela Mikaelsplan har därför inte ett samband med 

kyrkobyggnadens funktion och miljö. 
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Ett bifall till ansökan innebär inte att Mikaelskyrkans kulturhistoriska 

värde minskas eller förvanskas 

I fårarbetena till KML har det fårutsatts att tillsynsmyndigheten vid 

prövningen av fåreslagna byggnadsåtgärder ska bedöma om kyrkan 

kommer att fylla sin funktion i fårsamlingens gudstjänstliv. Kyrkans 

kulturhistoriska värden tillvaratas bäst när kyrkan fortsatt kan användas får 

sitt ursprungliga syfte gudstjänster. Förvaltningsrätten har bortsett från de 

kulturpolitiska målen och kulturmiljövårdens arbete. 

En fårändring är en fårutsättning får bevarandet av den kulturhistoriskt 

värdefulla Mikaelskyrkan. Parken och kyrkan kommer att vara tillgängliga 

från flera håll. Möjligheten att i dag uppleva kyrkan på håll från Skolgatan 

och Kungsgatan är redan mycket begränsad på grund av de träd som 

skymmer kyrkobyggnaden. Från Råbyvägen är det inte möjligt att se 

kyrkan. Ä ven om en stor del av marken kommer att tas i anspråk får 

bostadsbebyggelse kommer stora delar av parken att bevaras som en allmän 

kommunal park. Anslutningsbyggnaden ska enligt detaljplaneforslaget 

utformas med hög arkitektonisk kvalite och med hänsyn till den befintliga 

kyrkan. 

Uppsalahem ger in yttrande från Svenska kyrkan och Upplandsmuseet 

Länsstyrelsen anser att överklagandet ska avslås och får fram bl.a. 

fåljande. Enligt 4 kap. KML utgörs kyrkotomt av ett område kring en 

kyrkobyggnad som hör samman med byggnadens funktion och miljö. 

Parkens tidigare samband till övrig stads- och parkmiljö i Uppsala är av 

underordnad betydelse. Parken har i dag en stor tillgänglighet som ligger i 

linje med kyrkatomtens avsiktliga miljö. Om Uppsalahems ansökan beviljas 

kommer tillgängligheten liksom det visuella intrycket att påtagligt 

begränsas. Ett upprätthållande av skyddet får Mikaelskyrkan kan inte anses 
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som oproportionerligt får fastighetsägaren med hänsyn till kyrkans och 

kyrkatomtens stora kulturhistoriska värde. 

Kammarrätten har den 18 oktober 2016 hållit syn på stället i partemas 

närvaro. 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENs AVGÖRANDE 

Frågan i målet 

För att kunna ta ställning till om tillstånd kan beviljas måste kammarrätten 

forst ta ställning till om tillstånd överhuvudtaget krävs, dvs. om den 

planerade bebyggelsen är tillståndspliktig enligt KML. 

Tillståndsplikt enligt KML 

Enligt 4 kap. 3 § KML får kyrkobyggnader som är uppförda och 

kyrkatomter som har tillkommit före utgången av år 1939 inte på något 

väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. I fråga om en 

kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd for rivning, flyttning eller ombyggnad 

av byggnaden liksom for ingrepp i eller ändring av dess exteriör med dess 

fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt for ändring av dess 

färgsättning. I fråga om en kyrkatomt krävs alltid tillstånd for utvidgning av 

tomten samt for uppforande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, 

portaler eller andra fasta anordningar på tomten. 

En kyrkobyggnad definieras i 4 kap. 2 § KML som byggnader som före den 

l januari 2000 har invigts for Svenska kyrkans gudstjänst och den l januari 

2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av dess 

organisatoriska delar. Begreppet kyrkatomt definieras i samma bestämmelse 

som ett område kring en kyrkobyggnad som hör samman med byggnadens 

funktion och miljö och som inte är begravningsplats. 
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Begreppet kyrkatomt infordes i lagstiftningen 1961 och omfattade då även 

begravningsplats. I slutet på 1980-talet infordes en snävare definition vilken 

fortfarande gäller. I forarbetena till den lagändringen fareslogs den statliga 

tillsynen gälla- utöver själva kyrkobyggnaden- sådana områden omkring 

skyddsvärda kyrkor, som tillsammans med byggnaden bildar kyrkomiljö, 

utan att området samtidigt är begravningsplats (se prop. 1987/88:104 s. 58). 

Som exempel på en kyrkatomt angavs en park utan gravplatser runt en 

kyrka eller ett område med en klockstapel som inte ligger omedelbart intill 

själva kyrkan (a. prop. s. 96). 

Enligt Riksantikvarieämbetets vägledning for tillämpning av KML 

(2014-12-18) forknippas kyrkatomter framforallt med de kyrkor och kapell 

som uppfordes i städer och stadsnära lägen under 1900-talet. Det ska finnas 

ett funktionellt sammanhang mellan kyrkobyggnaden och kyrkotomten. 

Kyrkatomt enligt KML kan forstås som den mark som används for 

kyrkobyggnaden och sådan mark som ligger i anslutning till denna och 

behövs får att kyrkobyggnaden ska kunna användas for avsett ändamål. 

Kyrkatomt inom områden med sammanhållen bebyggelse är i allmänhet 

lika med berörd fastighet. Ägandet ska inte tillmätas någon betydelse for 

avgränsningen av kyrkotomten. Det område som avses är alltså inte alltid 

del av samma fastighet som kyrkobyggnaden. I de fall kyrkatomten inte 

sammanfaller med fastighetsgräns, måste länsstyrelsen utgå ifrån den 

enskilda kyrkobyggnadens funktionella och miljömässiga sammanhang, for 

att precisera vilket område som är aktuellt. 
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Kammarrättens bedömning 

Kammarrätten konstaterar att Mikaelskyrkan uppfordes före utgången av 

1939. Uppsalahems planer på en anslutningsbyggnad till Mikaelskyrkan är 

att anse som en sådan ändring av kyrkobyggnadens exteriör som alltid 

kräver tillstånd enligt 4 kap. 3 § KML. 

När det gäller tillståndsplikten for byggplanerna i övrigt kan kammarrätten 

konstatera att begreppet kyrkatomt är vagt och att det saknas vägledning i 

praxis hur begreppet ska tolkas. Underinstanserna har ansett att hela 

Mikaelsplan är kyrkotomt. 

Förvaltningsrätten tog, på länsstyrelsens begäran, in ett yttrande från 

Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet bedömde, i likhet med 

länsstyrelsen, att hela området är att betrakta som kyrkotomt. Som skäl 

angav Riksantikvarieämbetet att områdets struktur och vegetation är intimt 

forknippade med Mikaelskyrkans funktion och miljö och utgör inte 

begravningsplats. 

Upplandsmuseet har yttrat sig över forslaget till detaljplan for Mikaelsplan. 

Museet ställde sig positiv till att platsen kring kyrkan bebyggs men 

uttryckte en oro for att möjligheten att uppleva kyrkan från främst 

Kungsgatan skulle reduceras. Upplandsmuseet, som i sitt svar inte tog 

ställning till frågan om platsen avsåg kyrkotomt, framhöll att de högresta 

träd som bildar en alle från Kungsgatan mot kyrkans entre har stort 

kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. 

Svenska Kyrkan uttrycker sitt stöd får det som anförs i Uppsalahems 

överklagan till kammarrätten men har inte tagit ställning till frågan om en 

avgränsning av kyrkotomten. Kyrkan säger bl.a. följande i ett yttrande som 

är daterat den22mars 2016. För att kulturarvet ska kunna bevaras måste det 

forvaltas väl och tillåtas att utvecklas får vår tids behov. 
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Parterna är överens om att parken anlades i samband med att kyrkan 

byggdes. Kammarrätten anser att stöd for bedömningen av kyrkotomtens 

avgränsning kan hämtas från dokument som beskriver kyrkans tillkomst. I 

målet finns en Kulturmiljöanalys, daterad den l juni 2014, med en sådan 

beskrivning. A v analysen framgår att kyrkobyggnaden, som aldrig varit 

avsedd att vara en forsamlingskyrka, uppfordes med nyttjanderätt på ofri 

grund. I det sydvästra hörnet i korsningen Kungsgatan och Skolgatan har 

det funnits bebyggelse som revs i början av 1970-talet. 1974 får 

Mikaelskyrkan en egen avgränsad tomt. 

Inledningsvis anser kammarrätten att den vegetation som finns runt kyrkan i 

dag inte ger stöd for att hela parken ska anses vara kopplad till 

kyrkobyggnadens funktion och miljö. Kammarrätten bedömer i stället att 

den avgränsning som gjordes i samband med att Mikaelskyrkan fick en egen 

tomt är en naturlig avgränsning av kyrkotomten. Kammarrätten har då 

särskilt beaktat att kyrkan i samband med avstyckningen fick en skaftväg 

och en parkeringsplats. Kammarrätten anser dock att kyrkotomten även bör 

omfatta den mark där allen som leder upp från Kungsgatan mot 

Mikaelskyrkans entre är placerad, eftersom den enligt kammarrätten hör 

samman med kyrkobyggnadens funktion och miljö. Kammarrätten menar 

alltså att kyrkotomten inkluderar fastigheten 55: l och den del av området 

som framgår av bilaga C. 

Med den avgränsning av kyrkotomten som kammarrätten anser bör göras 

krävs tillstånd enligt 4 kap. 3 § KML även for den planerade bebyggelsen 

som enligt ritningarna är placerad på fastigheten 55: l. Detsamma gäller for 

den planerade bebyggelsen längs med Kungsgatan inom det markerade 

området som kammarrätten bedömt är kyrkotomt. 
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Kammarrättens bedömning av vad som är kyrkatomt innebär att den 

bebyggelse som är planerad enligt ansökan till stora delar inte är 

tillståndspliktig enligt KML. Det betyder att frågan om tillstånd enligt KML 

är en helt annan än den som prövades av länsstyrelsen och 

forvaltningsrätten. Kammarrätten bör inte som fårsta instans göra denna 

prövning utan ärendet bör tas upp på nytt av länsstyrelsen. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga D (formulär 1). 

Cecilia Silfverhjelm 
kammarrättsråd kammarrättsråd 
ordforande referent 

Mona Aldestam 
kammarrättsråd 
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Mikaelskyrkan är belägen i en park i det som i dag är centrala Uppsala, 

benämnd Mikaelsplan. Kyrkan, tidigare benämnd Mikaelskapellet, uppfor

des med hjälp av en donation, Mikaelsfonden, och invigdes av ärkebiskopen 

i oktober 1892. Marken som Uppsala stad anvisat för kyrkan disponerades 

ursprungligen med tomträtt. Parken är i dag indelad i två fastigheter där 

Uppsala Svartbäcken 55: l som kyrkan och det intilliggande forsamlings

hemmet Mikaelsgården uppförd 1974 står på ägs av Uppsala pastorat (tidi

gare Uppsala kyrkliga samfållighet). Resten av parken tillhör fastigheten 

Uppsala Svartbäcken 46:7 som ägs av Uppsala kommun. Kyrkan byggdes 

for att vara en plats for de fattiga i Svartbäcken som inte kände sig väl

komna i den restaurerade domkyrkan. Kyrkan är uppförd i nygotisk stil efter 

ritningar av arkitekten Axel Kumlien. 

Det pågår ett arbete med framtagande av en ny detaljplan för Mikaelspiarr 

med syftet att möjliggöra byggandet av cirka 180 lägenheter samt cirka 500 

kvm lokaler för forskola och andra verksamheter med Uppsalahem AB 

(Uppsalahem) som förvärvare av fastigheterna och byggherre. 

Uppsalahem ansökte hos Länsstyrelsen i Uppsala län (länsstyrelsen) om 

tillstånd enligt 4 kap. 3 § KML till att uppfora nya flerbostadshus samt loka

ler for forskola och annan verksamhet inom kyrkotomten, samt till- och om

byggnad av kyrkobyggnaden. 

Länsstyrelsen beslutade den 9 april2015 att avslå ansökan med den huvud

sakliga motiveringen att den föreslagna exploateringen av kyrkatomten 

skulle innebära irreversibla skador på den kyrkliga kulturmiljön och forstå

elsen av dess historiska sammanhang. 

Sida2 
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Länsstyrelsen bedömde att hela Mikaelsparken utgör kyrkatomt utifrån kyr

kobyggnadens funktionella och miljömässiga sammanhang och a.n.Iorde att 

kyrkan och omkringliggande park har gestaltats i ett sammanhang och att 

delarna förutsätter varandra. Parken har bevarat mycket av den ursprungliga 

struktur och karaktär som den gavs i samband med kyrkans uppforande och 

samtliga äldre träd har sannolikt planterats i samband med parkens anläg

gande. En exploatering på sådant sätt som anges i ansökan, med en kring

byggnad av kyrkan med flerbostadshus i fem och sex våningar, skulle slå 

sönder den helhet som befmtlig kyrkamiljö utgör. För att klara kraven på 

bullernivåer måste kvarteret slutas. De öppningar som fmns mellan husen 

byggs till stora delar igen med höga bullerskärmar vilket innebär att möjlig

heten att uppleva kyrkan och parken från Kungsgatan respektive Skolgatan 

blir mycket begränsad. Mikaelskyrkan är byggd for att ses på avstånd i en 

öppen parkliknande milj ö och utgör ett av få exempel i länet på periodens 

kyrkabyggande och det enda av karaktären kyrka i park. Planerad exploate

ring innebär också att marken närmast norr om kyrkan tas i anspråk som 

forskalegård vilket sannolikt innebär en kraftig omgestaltning av området. 

Den anslutningsbyggnad som planeras att byggas samman med kyrkans 

norra långsida skulle få stor påverkan på kyrkobyggnadens fasad och skulle 

innebära ingrepp i såväl stomme som fasad. 

YRKANDEN M.M. 

Uppsalahem överklagar länsstyrelsens beslut och yrkar i forsta hand att 

forvaltningsrätten upphäver länsstyrelsens beslut och beviljar tillstånd i en

lighet med ansökan. I andra hand yrkar Uppsalahem att forvaltningsrätten 

defmierar ett avgränsat område kring kyrkobyggnaden som ska utgöra kyr

katomt enligt 4 kap. 2 §tredje stycket KML. 

Till stöd for överklagandet anfor Uppsalahem huvudsakligen följande grun

der. Utifrån de historiska uppgifterna är det inte riktigt att som länsstyrelsen 

defmiera hela Mikaelspiarr som kyrkatomt Parken var inte tänkt att vara 

Sida3 
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kyrkotomt från början, vilket vinner stöd av hur olika aktörer behandlat 

marken genom åren. Parken har inte heller något funktionellt samband med 

kyrkan. 

De planerade åtgärderna för Mikaelskyrkan och Mikaelspiarr främjar ett 

levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Om Mikaelskyrkan 

får fortsätta att förfalla skulle en rivning av kyrkan kunna bli aktuell på sikt. 

Den planerade bebyggelsen bidrar till att öka möjligheterna att uppleva kyr

kan och parken i en levande och lugn parkmiljö i enlighet med ursprunglig 

intention och funktion. De planerade åtgärderna bidrar till att Mikaelskyr

kans kulturhistoriska värde och historiska sammanhang bevaras genom att 

kyrkan fortsatt kommer att användas för sitt ursprungliga syfte. 

Uppsalahem hänvisar till ansökan och de handlingar rörande det pågående 

arbetet med ny detaljplan för Mikaelsplan som bifogats ansökan, bland an

nat en kulturmiljöanalys daterad den 1juni 2014. Vidare åberopas de nya 

nationella kulturpolitiska målen som antagits av riksdagen (prop. 2009/10:3, 

betänkande 2009/1 O:KrU5) samt Riksantikvarieämbetets vägledning för 

tillämpning av 4 kap. 1-18 §§ KML, den 18 december 2014. 

Länsstyrelsen anser att överklagandet ska avslås. Som huvudsaklig grund 

för inställningen anges att den föreslagna exploateringsgraden innebär att 

den befmtliga parkmiljön slås sönder. Stora delar av parkmarken tas i an

språk för bostadsbebyggelse och upplevelsen av kyrkobyggnaden begränsas. 

De fdreslagna åtgärderna är så genomgripande att man inte kan tala om ett 

bevarande av kulturarvet utan åtgärderna innebär en irreversibel skada på 

kulturarvet. Det fortsatta bruket utgör en viktig del i bevarandet av kulturar

vet men måste sättas i relation till graden av påverkan en åtgärd har på en 

lagskyddad byggnad eller kulturmiljö. 
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Förvaltningsrätten har, efter begäran av länsstyrelsen, inhämtat yttrande från 

Riksantikvarieämbetet. 

Riksantikvarieämbetet anfor i yttrandet att det område som avses tas i an

språk for uppforande av flerbostadshus är att betrakta som kyrkatomt enligt 

4 kap. 2 § KML. Områdets struktur och vegetation är intimt förknippade 

med Mikaelkyrkans funktion och miljö och utgör inte begravningsplats. De 

förslagna åtgärderna innebär att kyrkobyggnadens och kyrkatomtens kultur

historiska värden påtagligt skulle minska och deras utseende och karaktär 

forvanskas. 

Förvaltningsrätten har den 27 januari 2016 hållit syn på platsen och muntlig 

forhandling i målet. 

VADPARTERNAANFÖRT 

Uppsalahems talan 

Mikaelskyrkans verksamhet 

Uppsala pastorat har inte haft någon egen verksamhet i Mikaelskyrkan se

dan år 2004. Både kyrkobyggnaden och den intilliggande samlingslokalen 

har hyrts av Diakonistiftelsen. stadsmissionen bedriver sin verksamhet i 

lokalerna. En grupp ur Evangeliska F asterlandsstiftelsen hyr kyrkan for sin 

verksamhet och det forekoromer också körövningar. Hyran har varit så låg 

att Uppsala pastorat inte fått täckning for löpande underhåll och drift. Nu är 

kyrkan i behov av renovering och Uppsala pastorat anser inte att det är for

svarbart att använda medlemmarnas medel för att renovera en kyrka där 

Uppsala pastorat inte bedriver någon egen verksamhet. 

Då Uppsala pastorat idag inte bedriver eller har for avsikt att börja bedriva 

någon egen verksamhet i Mikaelskyrkan skulle skötsel och drift bli helt bi

dragsberoende. Att driva och underhålla Mikaelskyrkan med kyrkaantikva

risk ersättning är ingen långsiktigt hållbar lösning. 
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Mikaelskyrkan uppfördes som en mindre kyrka och var omsluten av en ro

fylld park som kunde nås från gatorna på alla sidor. Vid Kungsgatan fanns 

det en koppling via allen mot Svartbäckstorg som inte längre finns kvar. 

Med tiden har Mikaelsplan blivit avskuren från sitt samband med omgiv

ningen och staden. Råbyvägen och den planskilda korsningen med j ärovä

gen har skurit av parken från två håll och den ökade trafiken haT medfört 

stora bullerstörningar. Kulturmiljöanalysen lyfter fram viieten av att åter 

göra parken och kyrkan tillgänglig från flera håll och återskapa en grön oas 

och samlingspunkt. 

Planernaför framtida verksamhet i Mikaelskyrkan 

I maj 2012 beslutades att fastigheten Svartbäcken 55:1 skulle säljas. Erbju

dandet gick först till Diakonistiftelsen som tackade nej då kostnaderna för 

drift och underhåll av kyrkobyggnaden bedömdes vara för höga. Uppsala 

pastorat gjorde då bedömningen att det allmännyttiga företaget Uppsalahem 

var en bra köpare. Samtal mellan Uppsala pastorat och Uppsalahem visade 

att båda parter var intresserade av en förskola i Uppsala pastorats regi i 

Mikaelskyrkan. Uppsala pastorat vill hyra lokaler för att bedriva förskola i 

Mikaelskyrkan. Uppsala pastorat vill även behålla gudstjänstrummet som ett 

invigt kyrkorum för kyrkliga handlingar. Uppsala pastorat ser en unik möj

lighet att få en levande kyrka i området. stadsmissionen ska erbjudas nya 

lokaler i kvarteret. I kvarteret som helhet kommer diakonin och allmännyt

tan att gå hand i hand. Uppsalahem kommer att äga och förvalta kyrkan. 

Uppsala pastorat kommer att hyra lokaler och har även för avsikt att hyra ut 

delar av kyrkan i andra hand till Uppsala stadsmission. Ett samverkansavtal 

ska upprättas mellan Uppsala pastorat och stadsmissionen så att både för

skola, kyrkliga handlingar och diakoni kan rymmas inom Mikaelkyrkans 

väggar. 
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Konsekvenser av om tillstånd inte beviljas 

Om tillstånd inte beviljas måste Uppsala pastorat söka en annan köpare än 

Uppsalahem. Man kommer inte med lätthet att hitta en köpare som kan upp

rätthålla statuterna i donationen, det vill säga att kyrkan ska vara tillägnad 

diakoni och vara öppen dagtid. Då kyrkan är i behov av renovering skulle en 

:framtida köpare förmodligen behöva exploatera kyrkan för andra ändamål 

än det diakonala. Utmed Kungsgatan har de andra kyrkorna som byggdes 

under samma tid som Mikaelskyrkan byggts om till kontor. Om Uppsala 

pastorat inte hittar en lösning på finansieringen av kyrkans drift och under

håll kommer kyrkobyggnaden att förfalla eller exploateras för andra ända

mål än det diakonala. Uppsala pastorat vill slippa sälja kyrkan till använd

ning av kyrkorummet som inte är förenlig med trossamfundets värdegrund. 

Om Uppsala pastorat inte hittar en köpare som kan upprätthålla statuterna i 

donationen kommer Mikaelskyrkans kyrkorum inte längre att kunna använ

das för gudstjänster. Detta medför att Uppsala pastorat tvingas ta kyrko

byggnaden ur bruk. Att ta en kyrkobyggnad ur bruk eller att avyttra en kyr

kobyggnad är ett genomgripande beslut som helt och hållet är ett inomkyrk

ligt ställningstagande. A v Riksantikvarieämbetets vägledning för tillämp

ning av 4 kap. 1-18 §§ KML framgår att det vid ställningstaganden om al

ternativt bruk och avyttring av kyrkobyggnader är önskvärt att på ett tidigt 

stadium involvera flera alctörer, t. ex. kommunala insatser och allmänheten i 

vid mening i syfte att undersöka möjligheterna att med en ny användning 

tillvarata kyrkobyggnaden som ett offentligt rum dit alla har tillträde. I detta 

fall har aktörerna Uppsala pastorat, Uppsala kommun, Uppsalahem och 

stadsmissionen involverats och de ser alla positivt på att samverka i 

Mikaelskyrkan. 

Planfårslaget för Mikaelsplan syftar till att skydda den kulturhistoriskt vär

defulla Mikaelskyrkan och göra det möjligt att använda den för andra ända

mål. 
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Om Mikaelskyrkan fortsättningsvis inte används i någon större utsträckning 

eller underhålls utan får forfalla skulle en rivning av kyrkan kunna bli aktu

ell på sikt. I RÅ 2005 ref 55 biföll Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, 

rivningen av Maglarps nya kyrka som stått oanvänd och utan underhåll un

der lång tid. I domen väger HFD de kulturhistoriska värdena mot forsam

lingens svårigheter att bekosta en restaurering. 

A v Riksantikvarieämbetets vägledning framgår att kulturmilj ö vårdens ar

bete handlar om att finna balans och dynamik i relationen mellan bevarande 

och utveckling. Förändring kan ibland vara en forutsättning for bevarande. 

Genom forändringar som dessa är det möjligt att på samma gång bevara, 

använda och utveckla kulturarvet. Kulturmiljövården ska i sin lagtillämp

ning ta hänsyn till samhällets skiftande behov. Alla kyrkor behöver inte an

vändas på samma sätt. Vissa kyrkor kan göras mer flexibla och anpassas till 

nyare gudstjänstsformer eller inrymma nya verksamhetsutrymmen medan 

andra är mer känsliga for förändringar. Många församlingar och samfållig

heter tillämpar redan i dag ett varierat bruk av sina kyrkobyggnader (a. väg

ledning s. 12). 

I den alctuella situationen är en forändring en förutsättning for bevarandet av 

den kulturhistoriskt värdefulla Mikaelskyrkan. A v stiftelseurkunden framgår 

att Mikaelskyrkan skulle ha en mer fristående ställning och inte vara en för

sarnlingskyrka. Att inrymma andra verksamheter i Mikaelskyrkan strider 

alltså inte mot stiftelseurkunden. 

Definition och avgränsning av kyrkatomten 

Kyrkatomt är enligt lagtexten ett område kring en kyrkobyggnad som hör 

samman med kyrkobyggnadens funktion och miljö och som inte är begrav

ningsplats. Någon entydig definition av begreppet ges inte i KML. Av 

Riksantikvarieämbetets vägledning (s. 32) framgår att det ska finnas ett 
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funktionellt samband mellan kyrkobyggnaden och kyrkotomten. Som fram

går av vägledningen (s. 34) avser inte 4 kap. KML att ge ett skydd för kyrk

liga kulturmiljöer, utan är specifikt inriktat på kyrkobyggnader, kyrkotom

ter, begravningsplatser och inventarier. 

Uppsalahem delar inte länsstyrelsens uppfattning att hela parken utgör kyr

kotomt. I kulturmiljöanalysens historiska tillbakablick framgår att Uppsala 

stad år 1889 upplät mark vid forna Svartbäckstorg där Mikaelskyrkan kom 

att uppföras. Kyrkobyggnaden uppfördes med nyttjanderätt på ofri grund, 

det vill säga ingen särskild kyrkotomt. Uppsala stad var fortfarande ägare 

till fastigheten som kapellet kom att stå på. Parken runt kyrkan som troligen 

anlades vid kyrkans tillkomst var sannolikt avsedd som en offentlig stads

park tillgänglig för boende i staden och närområdet. När parken anlades var 

den alltså en del av ett parkstråk och inte en avgränsad kyrkotomt. Av kul

turmiljöanalysen framgår att det sydvästra hörnet vid Kungsgatan och Skol

gatan tidigare varit bebyggt och att marken övergick till att bli parkmark 

först år 1970. Inte förrän 1974 får Mikaelskyrkan en egen avgränsad tomt i 

samband med att. Mikaelsgården byggs intill kyrkan. Utifrån de historiska 

uppgifterna är det inte riktigt att som länsstyrelsen definiera hela Mikaels

plan som kyrkotomt. 

Det finns ett behov av att definiera en kyrkatomt för att klargöra vilka åt

gärder som är tillståndspliktiga enligt KML. Det är rimligt att avgränsa kyr

katomten enligt fastighetsgränsen. 

Upplevelsen av kyrkan 

Om Uppsalahems ansökan om åtgärder beviljas kommer allmänhetens möj

ligheter att kunna uppleva en levande kyrka i en lugn parkmiljö att öka. Par

ken är idag utsatt för järnvägsvibrationer och trafikbuller. Planen innebär att 

bullernivåerna kommer att sänkas genom bullerskyddet vilket leder till att 

en lugn parkmiljö för vistelse och rekreation återskapas. Den tillkommande 
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bebyggelsen kommer att innebära att fler människor kommer att röra sig 

genom området vilket bidrar till att platsen kommer att upplevas som tryg

gare. 

Planforslaget tar delvis parkmark i anspråk för bostadsbebyggelse men stora 

delar av parken kommer att behållas som allmän park för att säkerställa till

gängligheten för allmänheten med entre från Kungsgatan och Skolgatan (se 

plankartan for Mikaelsplan, granskad 12 juni 2014). Skolgatan kommer att 

breddas så att det blir plats for en utökad gång- och cykeltrafik s~t trans

porter. 

Planforslaget innebär att bostadshusen placeras på ett avstånd med cirka 20 

meter från kyrkan för att inte dominera och skymma vyn från Råbyvägen. 

Från Kungsgatan ser man in mot kyrkan från en 50 meters sträcka. Det 

kommer visserligen att behövas ett bullerskydd men planforslaget ställer 

krav på att bullerplanket delvis ska vara genomskinligt. Det kommer alltså 

fortsatt att finnas goda möjligheter att uppleva parken från Kungsgatan samt 

via portikerna mot Skolgatan. 

Mikaelspiarr kan med en ny bebyggelse återta och utveckla ursprungliga 

intentioner och funktioner som social träffPunkt i en lugn parkmiljö som 

inramning till kyrkan. 

Fortsatt användningför det ursprungliga syftet 

Det är de kyrkliga kulturminnenas kulturhistoriska värden som är skyddade 

enligt KML. För bevarandet av det kulturhistoriska värdet är det väsentligt 

att kyrkan fortsatt kan användas for gudstjänster och andra kyrkliga förrätt

ningar. Det har också i forarbetena till KML förutsatts att tillsynsmyndig

heten vid prövningen av föreslagna byggnadsåtgärder ska bedöma om kyr

kan kommer att fylla sin funktion i församlingens gudstjänstliv. Kyrkans 
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kulturhistoriska värde tillvaratas bäst när kyrkan fortsatt kan användas för 

sitt ursprungliga syfte. 

Länsstyrelsens talan 

Kyrkatomten 

Vad gäller frågan om kyrkatomten påpekar länsstyrelsen att KML inte hän

visar till fastighetsgränser utan att definitionen av kyrkatomt är ett område i 

relation till byggnadens funktion och miljö. Ibland finns det en fast gräns 

men det är inte nödvändigt att fastställa en sådan i vmje fall. Länsstyrelsens 

inställning är att kyrkan och parken är en enhet. Kyrkan och parken har till

kommit i ett samband och parken forhåller sig till kyrkan. Det innebär att 

åtgärder i parken är tillståndpliktiga. 

Det fortsatta underhållet 

V ad gäller det fortsatta underhållet ifall försäljningen inte kommer till stånd 

villlänsstyrelsen påpeka att särskilda medel har avsatts får vård och under

håll av kulturhistoriskt värdefulla kyrkomiljöer, den s.k. kyrkaantikvariska 

ersättningen. Denna ersättning varierar beroende på vilka vård- och under

hållsåtgärder som är aktuella. Driftskostnader är normalt inte ersättnings

grundande men kan utgå till objekt helt utan inomkyrklig användning som 

endast bevaras av kulturhistoriska skäl. Egendom som sålts eller på annat 

sätt överlåtits till annan ägare än Svenska kyrkan kan inte bli aktuell for 

ersättning. 

Förslagets påverkan på kyrkamiljön 

De verksamheter som Uppsalahem anger att man har for avsikt att kombi

nera ställer sannolikt mycket olika krav på kyrkobyggnaden. Enbart fårsla

get att ansluta kyrkobyggnaden till bostadskomplexet norr om kyrkan med 

en lägre anslutnings byggnad, vilket Uppsalahem angett är en fårutsättning 

får att kunna använda kyrkan for förskoleverksamhet, innebär ett mycket 

stort och irreversibelt ingrepp i kyrkobyggnaden. Länsstyrelsen har vägt in 
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de övriga aspekter som behovet av bostäder, bullret i parken etc. Länsstyrel

sen har även beaktat frågan om att kulturarvet ska användas och utvecklas. 

Detta ska dock inte ske på bekostnad av de värden som kulturarvet besitter. 

Länsstyrelsen ifrågasätter inte att parkens lmderhåll är eftersatt och att en 

förändring behövs. Länsstyrelsens bedömning är dock att det aktuella för

slaget medför en påverkan som inte är förenlig med lagstiftningens skydds

intentioner och är för ingripande. 

DOMSKÄL 

Rättslig reglering m.m. 

I 4 kap. KML finns bestämmelser om skydd för kulturhistoriska värden i 

kyrkobyggnader m.m. Kyrkatomt är ett område kring en kyrkobyggnad som 

hör samman med byggnadens funktion och miljö och som inte är begrav

ningsplats. Kyrkobyggnader och kyrkatomter ska vårdas och underhållas så 

att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär 

inte förvanskas (2 §). 

En kyrkobyggnad som är uppförd och en kyrkatomt som har tillkommit före 

utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av 

länsstyrelsen. I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd till bl. a. om

byggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör. 

För kyrkatomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten samt för uppfö

rande eller ändring av byggnader, murar, portaler eller andra fasta anord

ningar på tomten. Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är 

skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren 

får avse hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som behövs 

(3 §). 

Enligt 7 §Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 2012:2) om kyrkliga 

kulturminnen ska en åtgärd bedömas som en väsentlig ändring om den på

verkar det kulturhistoriska värdet hos en kyrkobyggnad, kyrkatomt eller 
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begravningsplats. Åtgärdens omfattning avseende tid, resurser eller fysisk 

påverkan ska inte vara avgörande for om ändringen är väsentlig. 

Förvaltningsrättens bedömning 

Kyrkatomtens avgränsning 

Uppsalahem har i förvaltningsrätten gjort gällande att ett mer begränsat om

råde runt kyrkobyggnaden är att anse som kyrkotomt. Förvaltningsrätten 

prövar därfor först frågan om vad som ska anses utgöra kyrkotomt och i 

vilken utsträckning de ansökta åtgärderna är tillståndspliktiga enligt 4 kap. 

3 § KML. 

Avgränsningen av vad som utgör kyrkotomt enligt 4 kap. 2 § KML utgår, 

for kyrkor utan tillhörande begravningsplats ifrån kyrkobyggnadens 

funktion och miljö, vilket innebär att bedömningen av vad som ska anses 

utgöra kyrkotomt i hög grad beror på förhållandena i det enskilda fallet. Det 

innebär vidare att indelningen i registerfastigheter saknar betydelse för av

gränsningen. 

Det är klarlagt i målet att parken tillkom i anslutning till att kyrkan uppfor

des på 1890-talet. Parken har kvar delar av den ursprungliga struktur och 

karaktär som den då gavs. Det finns välutvecklade gamla träd som står fritt 

placerade i grupper på gräsområdet Den alle som anlades upp mot kyrkans 

entre från Kungsgatan är, i vart fall delvis bevarad, liksom allen med ham

ladelindarlängs järnvägen. 

Förvaltningsrätten konstaterar att parterna i fråga om parken har olika upp

fattningar om syftet med parkens tillkomst och relationen mellan parken och 

kyrkobyggnaden. Länsstyrelsen har betonat att Mikaelskyrkan och den om

liggande parken har gestaltats i ett sammanhang, att delarna forutsätter 

varandra och att parken förhåller sig till kyrkan. Uppsalahem har å sin sida 

betonat att parken anlades som allmän park och var den en del av ett park-
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stråk längs med järnvägen. Uppsalahem har påpekat att i hörnet mot 

Skolgatan-Kungsgatan tidigare varit bebyggt. I kulturmiljöanalysen anges 

att marken övergick till att bli parkmark år 1970 och att det samband med 

detta planterades nya träd i hörnet som skapar en avgränsning mot gatan. 

Uppsalahem har även argumenterat för att de siktlinjer som inramas av alle

erna försvagats, vilket förvaltningsrätten återkommer tilllängre fram under 

rubriken om Mikaelskyrkans kulturhistoriska värde. 

I kulturmiljöanalysen anges att större delen av parken anlades vid kyrkans 

uppförande på 1890-talet och att samtliga äldre träd kan antas ha planterats i 

samband med kyrkans uppförande. Vidare anges att parken syns på stads

kartan år 1909 tydligt illustrerad med de för det sena 1800-talet karaktärist

iska slingrande formerna och gångvägar som vidgar sig i knutpunkterna. 

Allen som kantar parkvägen längs järnvägen kan antas ha varit en komplett 

dubbelsidig alle. Liknande alleer från samma tid finns och har funnits även i 

parkrummen längs järnvägen in mot stationen. I kulturmiljöanalysen anges 

även att platsen fick namnet Mikaelsplan 193 2 och namnet finns även på 

stadskartan från 1943. 

Enligt Förvaltningsrättens bedömning är hela parken i dag att anse som kyr

kotomt. De ursprungliga parkelement som bevarats har en tidsmässig kopp

ling till kyrkans tillkomst och vissa element som alleema har en tydlig rela

tion till kyrkobyggnaden. Att byggnaden är placerad i en park har således 

betydelse för byggnadens kulturhistoriska värde. Platsen har också genom 

namnet en tydlig koppling till kyrkan. Att parken knyter an till andra park

rum i närområdet föranleder enligt förvaltningsrättens mening inte någon 

annan bedömning än att kyrkobyggnaden och hela den nuvarande parken är 

att anse som en enhet. Förvaltningsrätten bedömer att de åtgärder som om

fattas av ansökan medför att kyrkatomten förändras på ett väsentligt sätt. 

Förvaltningsrätten flnner därför att de åtgärder ansökan omfattar, såväl inom 
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kyrkatomten som rörande kyrkobyggnaden, är tillståndspliktiga enligt 4 

kap. 3 § KML. 

Mikaelkyrkans kulturhistoriska värde och särskilda bevarandeintresse 

Nästa fråga förvaltningsrätten har att bedöma är huruvida tillstånd ändå kan 

medges får åtgärderna. Avgörande får den frågan är den påverkan åtgär

derna medför på kyrkobyggnadens och kyrkatomtens kulturhistoriska värde. 

Det finns därfår anledning att först sammanfatta vad som framkommit i må

let om Mikaelskyrkans kulturhistoriska värde. 

Kulturhistoriskt värde kan omfatta både objektiva faktorer, som till exempel 

byggnadshistoriskt intressanta fåreteelser, och subjektiva upplevelsevärden, 

som till exempel "skönhet" och "ålderdomlig patina" (se SOU 1997:43 s. 89 

och Riksantikvarieämbetets rapport, Översyn av regelverket om de kyrkliga 

kulturminnena, Redovisning av Ku2013/1343/KA, s. 40). 

Mikaelskyrkan är ritad av arkitekten Axel Kumlien, som även ritat Grand 

Hötel och Jernkontoret i Stockholm. Fasaderna är av tegel med inslag av 

ljusa putsade partier. Kyrkan består av ett långhus med huvudskepp och två 

sidoskepp. Kyrktornet är asymmetriskt placerat i kyrkans sydvästra hörn 

och entrefasaden har ett stort rosettfönster. 

Länsstyrelsen har i det överklagade beslutet anfårt att Mikaelskyrkan är 

uppförd i en arkitekturstil vars byggnader var tänkta att ligga fritt och kunna 

vara synliga från alla håll. Byggnadens fasader och vyer över hörn är tänkta 

att kunna ses från visst avstånd, gäma snett över ett hörn så att de katedral

lika dragen och byggnadsvolymen med det på tidens sätt "pittoreskt" 

asymmetriskt placerade tornet, de rytmiskt placerade kontrefarterna (sträv

pelare) och spetsbågiga fönstren samt fasademas materialväxlingar skulle 

framträda i sin helhet. Enligt kulturmiljöanalysen kan Mikaelskyrkan sägas 
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vara den forsta stadsdelskyrkan som byggdes i Sverige, innan begreppet var 

känt. 

När det kornmer till de mer objektiva faktorerna är det utrett i målet att mil

jön som helhet är byggnadshistoriskt intressant då den utgör ett av få exem

pel i länet på periodens kyrkabyggande och den enda av karaktären kyrka i 

park. 

Vad gäller upplevelsen anges i kulturmiljöanalysen att Mikaelspians få sikt

linjer, inramade av alleer, med tiden har forsvagats och forlorat sina blick

fång och kopplingar från kyrkan mot omgivningen. I planen från 1961 kan 

man se hur kyrkans mittaxel byggts bort i och med brandstationen på andra 

sidan Kungsgatan. Den tidigare kopplingen till Svartbäcks torg är ett viktigt 

historiskt sammanhang för Mikaelsplan. Platsen låg åtkomlig från alla håll, 

med kyrkans mittaxel mot det tidigare öppna Svartbäcks torg. Svartbäcks 

tulllåg strax utanfor 1600-talets rutnätsstad och där korn senare Svartbäcks 

torg, som under sin tid får ses som en knutpunkt från stadens norra delar. 

Allen längsmed j ämvägen har forlorat sina kopplingar till omgivningen och 

är idag helt avskuren. Idag återstår enstaka hamlade träd i allen. 

Avseende tillgängligheten anges i kulturmiljöanalysen att Mikaelsplan tidi

gare har varit tillgänglig från tre sidor, men att den nu är kraftigt avskuren 

av järnvägen och Råbyleden. I kulturmiljöanalysen anges bl.a. foljande for

hållningssätt inför det fortsatta planarbetet Utformningen av utemiljön bör 

främja passage genom området - for de boende, allmänheten och besökande 

for kyrkans kommande verksamheter. Parkens historiska utformning med 

flera accesspunkter bör om möjligt återskapas för att bjuda in och välkomna 

allmänhet och boende till kvarteret. Vidare anges att utemilj ön bör upplevas 

som en helhet och verksamheter bör integreras i miljön så att de ursprung

liga ideema kring parkmiljön finns bevarade- en lummig och lugn plats 

öppen för alla. Den sena 1800-talsparkens (engelska parkens) parkelement 
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med stora friväxande träd och ett böljande gångsystem av grus bör stå som 

förebild och utgångspunkt får att integrera gårdsutformning och ursprunglig 

park. 

Förvaltningsrätten konstaterar att Mikaelskyrkan och dess kyrkatomt-trots 

att områdets omgivningar har forändrats på olika sätt- har ett stort kulturhi

storiskt värde och därmed ett stort bevarandeintresse. 

Hur påverkas det kulturhistoriska värdet av den förslagna bebyggelsen? 

I den planbeskrivning som Uppsalahem åberopat anges foljande angående 

tillgänglighet. För att lyfta fram kyrkan och säkra sikten begränsas byggrät

ten närmast kyrkobyggnaden. För att göra området tillgängligt planläggs en 

stor del av området som park. Parken kan nås huvudsakligen från Kungsga

tan och Skolgatan men planen ställer även krav på mindre portiker från Rå

byvägen, järnvägen och Skolgatan-Kungsgatan. I planbeskrivningen anges 

även att befmtliga träd som hamnar på bostadsmark skulle skyddas genom 

infarande av lovplikt får trädfällning. 

Det framgår av utredningen i målet att den fåreslagna bebyggelsen kommer 

att påverka möjligheten att både se in mot kyrkan och parken och hur till

gänglig den kyrkliga kulturmiljön skulle bli. Länsstyrelsen och Uppsalahem 

har olika uppfattningar om påverkans omfattning och om tillgängligheten 

ökar eller minskar. Länsstyrelsen anser att påverkan är för ingripande. Enligt 

Uppsalahem har förslaget säkrat siktlinjerna i tillräcklig omfattning. Vidare 

anser Uppsalahem att forslaget ger möjlighet till både bevarande och ut

veckling av kulturvärdena kopplade till kyrkan och därmed även till ökad 

tillgänglighet. Uppsalahem lyfter fram att parken som bevaras kommer att 

bli tystare eftersom den skärmas av från trafikbuller. 

Vad gäller de mer subjektiva värdena är forvaltningsrättens uppfattning att 

den föreslagna exploateringen skulle få en negativ påverkan på upplevelsen 
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av kyrkamiljön avseende helheten kyrka i parkmiljö både från Kungsgatan 

och från Skolgatan. Förvaltningsrätten bedömer vidare att den planerade 

anslutningsbyggnaden med tillhörande fårbindelsegång innebär ett stort 

ingrepp i kyrkobyggnaden som klart påverkar kyrkobyggnadens utseende 

och karaktär. 

Förvaltningsrätten bedömer vidare att det fårhållandevis slutna kvarteret och 

utformningen av ytorna runt kyrkan skulle påverka den uppfattade tillgäng

ligheten till kyrkamilj ön. I samband med att relationerna mellan staten och 

Svenska kyrkan fårändrades i januari 2000, betonades att kyrkobyggnaderna 

också i fortsättningen ska vara tillgängliga får alla, får såväl gudstjänstfi

rande och enskild andakt som får att man skall kunna ta del av kyrkorum

mens stillhet och de stora kulturhistoriska värden som anläggningarna repre

senterar (se prop. 1989/99: 38 s. 135 och Riksantikvarieämbetets vägledning 

till4 kap. KML s 12). Förvaltningsrätten konstaterar att planfårslaget visser

ligen har beaktat olika tillgänglighetsaspekter gällande både parken och 

kyrkan men rätten anser ändå att tillgängligheten till själva kyrkamiljön på

verkas negativt. Vad Uppsalahem anfårt om hur kyrkobyggnaden skulle 

kunna komma att användas och vad detta skulle tillfåra det kulturhistoriska 

värdet uppväger enligt fårvaltningsrätten inte denna negativa påverkan. 

I likhet med länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet finner fårvaltningsrät

ten därfår att de aktuella åtgärderna skulle innebära att kyrkobyggnadens 

och kyrkatomtens kulturhistoriska värden påtagligt skulle minska och deras 

utseende och karaktär fårvanskas. 

Exploatering som förutsättning för bevarande och proportionalitet 

Uppsalahem har även gjort gällande att fårändring i enlighet med fårslaget 

är en fårutsättning får bevarandet Mikaelskyrkan och har i denna del åbero

pat RÅ 2005 ref. 55. I avgörandet, som gällde tillstånd enligt 4 kap. 3 § 

KML får rivning av Maglarps nya kyrka, rörde det sig om en liten fårsam-
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ling med underhållsansvar får sju andra kyrkor och svårigheter att bekosta 

en renovering där kostnaden får att återställa kyrkan enligt fårsamlingen 

uppskattades till cirka 30 miljoner. Församlingen hade sedan år 1968 under

låtit att vårda och underhålla byggnaden och byggnaden hade inte använts 

på 24 år. HFD vägde in församlingens svårigheter att, även med kyrkaantik

varisk ersättning och kyrkobyggnads bidrag, fmansiera även en mindre reno

vering och att även andra intressenters saknade de ekonomiska fårutsätt

ningar som krävdes. Den till kyrkan hörande kyrkogården som alltjämt var i 

bruk ställde även särskilda krav på hur kyrkobyggnaden användes, vill<:et 

begränsade möjligheterna till en alternativ användning. Även med beak

tande av kyrkobyggnadens kulturhistoriska värde bedömde HFD att sär

skilda skäl för rivning förelåg. 

Förvaltningsrätten konstaterar att såvitt framkommit är renoveringsbehovet 

inte närmelsevis lika omfattande i nu aktuellt mål, där kyrkobyggnaden är i 

fullt brukbart skick. Vidare torde Uppsalahem som fårvärvare av kyrkan ha 

ekonomiska resurser att underhålla kyrkan på vederbörligt sätt. För det fall 

kyrkan fårblir i Svenska kyrkans ägo kan kostnaderna får underhåll och 

renoveringar till viss del kompenseras genom den kyrkaantikvariska ersätt

ningen. Till skillnad från vad som var fallet får Maglarps kyrka anser för

valtningsrätten att de ekonomiska fårutsättningarna får framtida underhåll 

och renoveringar av Mikaelskyrkan inte har någon större tyngd får bedöm

ningen i det fårevarande målet. 

Enligt förvaltningsrättens bedömning medfår ett upprätthållande av skyddet 

för kyrkan inte ekonomiska konsekvenser får fastighetens ägare - oavsett 

om det är Svenska kyrkan eller Uppsalahem- som är oförsvarbara eller 

oproportionerliga med hänsyn till kyrkobyggnaden och kyrkatomtens kul

turhistoriska värde. 
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Förvaltningsrätten finner sammanfattningsvis- vid en avvägning mellan 

kyrkobyggnadens och kyrkatomtens kulturhistoriska värde och Uppsala

hems intressen rörande den aktuella markens användning - att åtgärderna 

skulle minska de kulturhistoriska värden som skyddas av 4 kap. KML i så

dan grad att de inte bör tillåtas. Länsstyrelsen har därmed haft fog för sitt 

beslut och överklagandet ska därför avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 31 09/1A) 

u(fl~ fOl~t~ 
Elisabet Andersson 

rådman 

I avgörandet har även nämndemännen Ulrika J ansson (skiljaktig i fråga om 

motiveringen), Ulla Malutchenko (skiljaktig) och Shpetim Pirraku deltagit. 

Målet har handlagts av föredraganden Peter Wilen. 

Nämndemannen Ulla Malutchenkos skiljaktiga mening 

J ag anser att exploateringen av Mikaelsplan enligt förslaget i ansökan inte 

medför en inverkan på kyrkamiljön av den omfatti,ringen att kyrkans sam

mantagna kulturhistoriska värden minskar. Både kyrkan och parken är i dag 

i behov av upprustning. Förslagets påverkan på upplevelsen av kyrkan vägs 

upp av den ökade användning och tillgänglighet till kyrkamilj ön förslaget 

skulle innebära. I detta fall finns utöver fastighetsägarens intressen även 

flera allmännyttiga intressen som talar för uppförandet av bebyggelsen på 

kyrkatomten och som väger upp det allmänna intresset av att bevara kyrko

byggnadens befintliga kulturhistoriska värden. Länsstyrelsens beslut att av

slå ansökan är oproportionerligt. Överklagandet ska därför bifallas. 
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Nämndemannen ffirika Janssons skiljaktiga mening i fråga om moti

veringen. 

J ag anser att uppforandet av de två bostadshusen enligt forslaget i ansökan 

inte i sig skulle medfora en inverkan på kyrkamiljön av den omfattningen 

att dess sammantagna kulturhistoriska värden minskar. Den lägre anslut

ningsbyggnad med tillhörande förbindelsegång som enligt förslaget ska 

byggas samman med kyrkans norra långsida medför dock så stor inverkan 

på kyrkobyggnadens karaktär att kyrkans utseende förvanskas. Denna på

verkan på upplevelsen av kyrkamilj ön är så stor att forslaget sammantaget 

är att bedöma som for ingripande. Överklagandet ska därfor avslås. 
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