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KAMMARRATTEN DOM
I JÖNKÖPING

Mål nr 568-16

YRKANDEN M.M.

Genom Linköpings stift yrkar Svenska kyrkan (härefter stiftet) att för-

valtningsrättens dom ska upphävas och målet återförvisas till länsstyrelsen.

Riksantikvarieämbetet motsätter sig bifall till överklagandet.

Kammarrätten har den 8 september 2016 hållit muntlig förhandling med syn

i målet.

VAD PARTERNA ANFÖR

Stiftet

I anslutning till en kyrka måste det kunna finnas såväl begravningsplats som

kyrkotomt. Riksantikvarieämbetets föreskrifter innebär en inskränkning av

begreppet kyrkotomt som är oförenlig med 4 kap. 2 § tredje stycket KML

och saknar stöd i förarbetena (prop. 1987/88:104 och Ds C 1986:11). I för-

arbetena anges endast vissa exempel på vad som kan utgöra kyrkotomt, vil-

ket inte utesluter att andra fall kan finnas. Den mark som stenhuset står på

hör otvetydigt samman med kyrkans historiska funktion och miljö, och har

gjort det sedan medeltiden. Kyrkan och stenhuset antas på grund av bygg-

nadstekniska faktorer vara tillkomna samtidigt.

Det är inte riktigt att kulturmiljölagen skyddar objekt snarare än miljöer.

Riksantikvarieämbetets tolkning innebär att den kyrkoantikvariska ersätt-

ningen inte kommer att utgå enligt vad som är avsett. Om stenhuset inte

anses ligga på kyrkotomt riskerar dess betydande kulturhistoriska värden att

minska eller gå förlorade. Det vore av flera anledningar kontraproduktivt att

i stället byggnadsminnesförklara stenhuset.
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Riksantikvarieämbetet

Det är tveksamt om stiftet över huvud taget är klagoberättigat, eftersom för-

valtningsrättens dom inte kan anses ha gått stiftet emot. Genom domen till-

låts stiftet göra det som det ansökt om, nämligen att lägga om taket på den

aktuella byggnaden.

Kulturmiljölagen skyddar objekt snarare än miljöer. När lagen trädde i kraft

avsåg lagstiftaren att begreppet kyrkotomt skulle snävas in, så att begrav-

ningsplatser inte skulle omfattas. På grund av att Svenska kyrkan numera är

ett enskilt rättssubjekt kan tolkningen av begreppet kyrkotomt inte vara en

förhandlingsfråga mellan länsstyrelsen och kyrkan, bl.a. med hänsyn till

egendomsskyddet i regeringsformen och proportionalitetsprincipen i Euro-

pakonventionen. Tolkningen ska i stället ske enligt vad ämbetet anfört i för-

valtningsrätten.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Partsställningen

Kammarrätten beslutade den 7 juni 2016 dels att avslå Riksantikvarie-

ämbetets yrkande om att stiftets överklagande skulle avvisas, dels att avvisa

länsstyrelsens överklagande av förvaltningsrättens dom. Inget nytt har

framkommit som ger kammarrätten anledning att nu göra någon annan be-

dömning.

Kyrkotomt

Den huvudsakliga frågan i målet är om stenhuset i fråga ligger på kyrko-

tomt. 14 kap. 2 § tredje stycket KML definieras kyrkotomt som ett område

kring en kyrkobyggnad som hör samman med byggnadens funktion och

miljö och som inte är begravningsplats.
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Kammarrätten konstaterar att det i 5 § Riksantikvarieämbetets föreskrifter

(KRFS 2012:2) om kyrkliga kulturminnen anges att vissa områden hör till

kyrkotomt. Eftersom något sådant område som nämns i bestämmelsen inte

är aktuellt i detta mål, och då det inte anges att uppräkningen är uttöm-

mande, finner kammarrätten att bestämmelsen inte är direkt tillämplig i må-

let.

Riksantikvarieämbetets tolkning innebär att en kyrkobyggnad - som inte

har en fristående klockstapel - inte skulle kunna ha både kyrkotomt och

begravningsplats. Enligt kammarrättens mening är denna tolkning inte för-

enlig med lydelsen av 4 kap. 2 § tredje stycket KML. Riksantikvarie-

ämbetets tolkning har inte heller stöd i bestämmelsens förarbeten. Vad som

anges i ämbetets vägledning föranleder ingen annan bedömning. Kammar-

rätten anser således att den aktuella kyrkobyggnaden i och för sig kan ha

kyrkotomt, trots att den också har begravningsplats.

En förutsättning för att stenhuset ska anses ligga på kyrkotomt är, enligt

kammarrättens mening, att det står på ett område kring kyrkobyggnaden

som hör samman med dess funktion och miljö (prop. 1987/88:104 s. 58).

För en sådan samhörighet talar att stenhuset rent visuellt och upplevelse-

mässigt ingår i ett större sammanhang, i vilket även kyrkobyggnaden kan

sägas ingå. Detta samband avser emellertid endast miljön. Ett sådant natur-

ligt funktionsmässigt samband som finns mellan exempelvis en kyrkobygg-

nad och en klockstapel saknas. Till detta kommer att stenhuset inte ligger i

omedelbar anslutning till kyrkobyggnaden, och dessutom skiljs från denna

av en grusväg. Sammantaget anser kammarrätten att stenhuset inte ligger på

kyrkotomt. Det har därmed, såsom förvaltningsrätten funnit, saknats grund

för länsstyrelsens beslut om tillstånd enligt 4 kap. 3 § KML. Överklagandet

ska således avslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).

Kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist (ordförande) samt kammar-
rättsråden Ola Holmen (referent) och Anders Davidson har deltagit i av-
görandet.

Föredragande: Kammarrättsfiskalen Max Uhmeier
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VAD PARTERNA BEGÄR

Riksantikvarieämbetet överklagar Länsstyrelsen beslut och begär att be-

slutet undanröjs. Det åberopas i huvudsak följande. Bestämmelserna i 4 kap

KML är objektsfokuserade och de objekt som skyddas är kyrkobyggnader,

kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser. Kapitlet ger alltså

inget generellt skydd för kyrkomiljöer i allmänhet. Det innebär att objekt

som kyrkbyar, sockenmagasin, prästgårdar, kyrkstallar och liknande inte är

skyddade av 4 kap KML även om de hör samman med kyrkobyggnadens

funktion och miljö, såvida de inte står på en begravningsplats eller kyrko-

tomt. Sådana byggnader kan däremot byggnadsminnesförklaras i enlighet

med 3 kap KML om de har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. En

kyrkotomt är enligt lagtexten ett tomtområde kring en kyrkobyggnad som

hör samman med kyrkobyggnadens funktion och miljö och som inte är be-

gravningsplats (Jmfr. dom av Kammarrätten i Jönköping i mål nr 834-14). I

enlighet med uttalanden i lagförarbeten innefattar begreppet kyrkotomt ett

område omkring en kyrkobyggnad som saknar begravningsplats, eller som

har en begravningsplats som lagts ned. Det finns inte stöd i förarbeten för att

ett område kring en kyrkobyggnad som har en begravningsplats som är i

bruk ska anses vara en kyrkotomt. Tvärtom framgår det av prop. 1987/88:

104 sid 58 att ett område kring en kyrkobyggnad som är en begravningsplats

inte samtidigt kan vara en kyrkotomt. Detta hör samman med att begrav-

ningsplatser som har anlagts före utgången av 1939 har ett särskilt skydd (se

4 kap 13 § första stycket l KML) och omfattas enligt 4 kap 2 § tredje styck-

et uttryckligen inte av kyrkotomtsområdet. En kyrkobyggnad har alltså som

huvudregel antingen kyrkotomt eller en begravningsplats som är i bruk och

inte både och. Området som omger en begravningsplats utgör inte heller

kyrkotomt såvida det inte rör sig om ett område kring en fristående klock-

stapel. - Vreta klosters kyrka har en begravningsplats som är i bruk och har

därmed inte kyrkotomt. Därför är omläggningen av taket på den aktuella

byggnaden inte tillståndspliktig eftersom byggnaden inte står på en kyrko-
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tomt. Länsstyrelsen har alltså gått utöver sina befogenheter när man till-

ståndsprövat den ansökta åtgärden.

Länsstyrelsen motsätter sig en ändring av sitt beslut och skriver bl a föl-

jande.

Vreta kloster är Sveriges äldsta kloster och grundades troligen före 1110,

först som benediktinsk kommunitet, på platsen för en äldre kristen kyrko-

gård. Klostret övergick senare under 1100-talet till cisterciensorden och låg

andligt och judiciellt under biskopen i Linköping. Efter reformationen drog

Gustaf Vasa in klostret och dess egendomar till kronan. Klosterbyggnaderna

fick förfalla och raserades samt övertäcktes på 1700-talet, medan kloster-

kyrkan brukades som församlingskyrka.

Stenhuset eller Klosterhuset som är monumentalbyggnad från 1200- eller

1300-talet blev undersökt inför Sigurd Curmans restaurering av klosterkyr-

kan 1915-1917. Det uppfördes som klostrets magasin, vilket tydligt visar att

det har tillhört det medeltida klosterområdet. Det användes före restaure-

ringen som sädesmagasin, materialbod och isupplag. Det hade dessförinnan

använts som materialbod vid byggandet av Göta kanal i början av 1800-

talet. Idag inrymmer det materialbod och ett museum.

Stenhuset/Klosterhuset har varit statlig egendom under hundratals år. Kam-

markollegiet utredde 1914 dess fastighetsrättsliga status som kronoegendom

och att mark och byggnad är statens. Länsstyrelsen påpekade 1985 för Riks-

antikvarieämbetet att församlingen som hade dispositionsrätt inte kunde

bära ekonomiskt ansvar för en överloppsbyggnad och att dess kulturhisto-

riska värde var sådant att den borde bli statligt byggnadsminne.

År 1999 anhöll församlingen att Riksantikvarieämbetet skulle förklara Klos-

terhuset för statligt byggnadsminne och att det var av största vikt att det be-
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slutades vilken statlig myndighet som skulle förvalta byggnaden. År 2005

påminner församlingen Riksantikvarieämbetet om församlingens begäran

om byggnadsminnesförklaring av Klosterhuset. I samma brev framgår att

klosterruinen fått kyrkoantikvarisk ersättning och därigenom inte behöver

ingå i en statlig förvaltning. År 2007 kommer svar från Riksantikvarieämbe-

tet till församlingen. Den utredning som Riksantikvarieämbetet låtit Lant-

mäteriet utföra visar att Stenhuset är beläget på Vreta klosters församlings

fastighet och alltså inte kan förklaras för byggnadsminne.

Av SOU 1997:47 Kammarkollegiets utredning angående kyrklig egendom

vid relationsändringar mellan staten och svenska kyrkan framgår följande,

Kyrkotomten definieras som ett område kring en kyrkobyggnad som hör

samman med byggnadens funktion och miljö. Kyrkotomten behöver inte

alltid fungera som en begravningsplats, men det är vanligt att kyrkogårdar

omger äldre kyrkor, framförallt på landsbygden.

Lantmäterimyndighetens fastighetsreglering angående Vreta Kloster 1:1

innebär följande. Avstyckningen innebär att oreglerad kyrkogårdsmark av-

styckades och bildade fastigheten Vreta kloster 1:10, ett skifte i anslutning

till Vreta klosters kyrka som används för kyrkogårdsändamål. Bakgrunden

till regleringen var lagen (1988:1592) om införande av lagen (1988:1591)

om Svenska kyrkan.

Riksantikvarieämbetets kyrkotomtsdefinition är följande. "Sådant område

kring en kyrkobyggnad som hör samman med byggnadens funktion och

miljö och som ej utgör begravningsplats. Denna av oss föreslagna definit-

ionen är vag. Detta menar vi behöver inte vålla några större problem vid

tillämpningen, eftersom det står klart vilka intressen det är som ska skyd-

das".

Linköpings stift inom Svenska kyrkan har i yttrande anfört bl a följande.
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Enligt Riksantikvarieämbetets vägledning för tillämpning av KML påtalas

att Länsstyrelsen i vissa fall måste utgå ifrån den enskilda kyrkobyggnadens

funktionella och miljömässiga sammanhang, när det gäller att precisera om-

fattningen av en kyrkotomt. Stiftet anser att detta är i linje med lagstiftning-

en. Frågan om det aktuella Stenhuset ligger på kyrkotomt och, om så är fal-

let, hur gränserna för denna kyrkotomt ska fastställas , bör avgöras av Läns-

styrelsen i samråd med Vreta klosters församling. Det är möjligt att göra en

mer nyanserad klassificering av vilken typ av byggnad det rör sig om. Sten-

byggnaden på kyrkotomten väster om Vreta klosters kyrka utgör en själv-

klar del av den kyrkliga anläggningen alltsedan den uppfördes och det måste

anses som i det närmaste orimligt att betrakta, bevara och bruka den som

annat än ett i grunden kyrkligt kulturminne. Stiftet skulle gärna se att en

gemensam syn hålls på platsen för Stenhuset innan målet avgörs.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Aktuella bestämmelser m m

Av l kap 2 § KML framgår följande. Länsstyrelsen har ansvar för det stat-

liga kulturarbetet i länet. Riksantikvarieämbetet har överinseende över kul-

turmiljöarbetet i landet. Riksantikvarieämbetet för överklaga beslut av dom-

stol eller annan myndighet enligt 1-5 kap.

Enligt 4 kap. 2 § KML ska kyrkotomter vårdas och underhållas så att deras

kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte

förvanskas. Av 4 kap. 3 § samma lag framgår följande. Kyrkobyggnader

som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år

1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Tillstånd krävs alltid för utvidgning av kyrkotomten samt för uppförande

eller väsentlig förändring av byggnader, murar, portaler eller andra fasta
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anordningar på tomten. Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som

är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen.

Av prop. 1987/88:104 sid 56, 58 och 96 framgår följande. Den statliga till-

synen ska koncentreras till att tillgodose kulturhistoriska intressen. Kyrko-

tomter är sådana områden kring skyddsvärda kyrkor, som tillsammans med

byggnaden bildar kyrkomiljön, utan att området samtidigt är begravnings-

plats. En kyrkotomt kan vara en park utan gravplatser runt en kyrka.

Av 5 § i Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen

(KRFS 2012:2) framgår följande. Till kyrkotomt hör

1. ett område kring en fristående klockstapel som hör samman med en

kyrkobyggnad utan att vara placerad i anslutning till denna, och

2. en begravningsplats, eller del av begravningsplats, som efter tillstånd

från länsstyrelsen enligt 2 kap 14 § begravningslagen (1990:1144)

helt eller delvis lagts ned eller överlåtits, och som är belägen i an-

slutning till kyrkobyggnaden.

I departements skrivelsen DsC 1986:11 sid 93, som avser betänkande av

kyrkobyggnadsutredningen, anges bl a följande. I statens planverks författ-

ningssamling PFS 1984:5 sid 12-13 anges att det finns tre slag av kyrkotom-

ter, nämligen kyrkogårdar (gravområden invid en kyrkobyggnad) som är i

bruk och kyrkogårdar som inte längre används samt områden kring en kyr-

kobyggnad, vilka inte innehåller gravar och inte heller planerats för begrav-

ning. Vi menar att begreppet kyrkotomt i framtiden bör ges en något snävare

betydelse genom att kyrkogårdar som är i bruk inte längre räknas som kyr-

kotomter. Enligt vår uppfattning är det svårt att ge en entydig definition på

begreppet kyrkotomt, eftersom en sådan definition lätt kan medföra att nå-

got av det man vill skydda faller utanför definitionen. Vi anser att det är

lämpligt att med kyrkotomt avse "sådant område kring en kyrkobyggnad

som hör samman med byggnadens funktion och miljö och som ej utgör be-
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gravningsplats". En sådan definition omfattar t ex ett område med en klock-

stapel vilket disponeras av en församling, men som inte ligger omedelbart

intill kyrkobyggnaden. Klockstapel och kyrkobyggnad kan t ex vara åtskilda

av en väg. Den av oss föreslagna definitionen är vag. Vi menar emellertid

att detta inte behöver vålla några större problem vid tillämpningen, eftersom

det är klart vilka intressen det är som ska skyddas".

Förvaltningsrättens bedömning

Med hänsyn till den frågeställning som målet gäller, och den skriftliga ut-

redning med bilder m m som finns, anser förvaltningsrätten att det är obe-

hövligt att hålla syn på platsen för aktuell byggnad.

Fråga är om byggnation i form av omläggning av Stenhusets spåntak med

nya tjärdoppade kluvna furuspån lika de befintliga, omfattas av tillstånds-

plikt enligt KML.

Vreta kloster är Sveriges äldsta kloster och grundades troligen före 1110.

Den aktuella byggnaden Stenhuset är en monumentalbyggnad från 1200-

eller 1300-talet. Byggnaden innehåller idag en materialbod och ett museum.

Byggnadens historia och användning får anses visa att det är fråga om en

byggnad som på ett naturligt sätt tillhör kyrkoområdet. Vreta klosters kyrka

har dock inom sitt område en begravningsplats som är i bruk. Området som

omger en begravningsplats utgör normalt inte en kyrkotomt. Det har i målet

inte visats särskilda skäl att anse att Stenhuset ändå är beläget på en kyrko-

tomt i lagstiftningens mening. Vad Länsstyrelsen och Svenska kyrkan har

åberopat om historisk bakgrund, begäran om byggnadsminnesförklaring

m m är inte omständigheter som kan föranleda annan bedömning. Inte heller

har det i övrigt framkommit skäl som innebär grund att hänföra Stenhuset
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till sådan byggnad som fordrar tillståndsplikt enligt KML. Mot denna bak-

grund ska Riksantikvarieämbetets överklagan bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1D)

Tommy Svensson

I avgörandet har även nämndemännen Leif Karlsson, Barbro Petterson och

Christer Pålsson deltagit.
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LÄNSSTYRELSEN Beslut Mål nr ------------ .::... ---- _ sid l (2)
ÖSTERGÖTLAND 2015-OS^flZ ______ AktbiJ ___ :/ ___ 433-10972-14
Kultur- och samhäJIsbyggnadseuheten

Vreta klosters församling
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Tillstånd enligt kultutmiljölagen (1988:950) till omläggning av spåntaket på
stenhuset på kyrkotomten väster örn Vteta klosters kyrka

BESLUT

Länsstyrelsen beslutar enligt 4 kap 3§ kultutmiljökgen att lämna tillstånd till omläggning
av spåntaket på stenhuset väster om Vreta klosters kyrka enligt ansökan.

Som villkor gäller att spjälkat spån av hög kvalitet används. Se Länsstyrelsens motivering.
Länsstyrelsen ska kallas till samråd när ställningar är resta och taket möjligt att besitta.

Sökanden har anmält till Länsstyrelsen att Anita Löfgren Ek, Östergötlands museum., hat
valts som antikvarisk saldcunnig.

Åtgärderna ska genomföras under fotodokumentation. Den sökande ansvarar för att den
sammanställda antikvariska dokumentationsrapporten sänds till Länsstyrelsen både i
digitalt fotmat och i pappersformat. Rapporten ska även sändas till Östergötlands
museum för arkivering i topografiska arkivet. Den sökande svarar för kostnaden för
antikvarisk medverkan.
E-postadresser: samlibygg. o s tergotland@lanss tytels en. s e samt
inf o(g),o s tergotland srnus eum. s e

Detta tillstånd gäller 3 år från beslutsdatum.

REDOGÖRELSE FÖRÄHENDET

Vreta klosters församling har 2014-10-24 inkommit till Länsstyrelsen med en ansökan om
tillstånd enligt kulturniiljölagen till omläggning av spåntaket på stenhuset väster om Vreta
klosters kyrka.
Till ansökan hör en offert från Kyrktak med datum 2013-08-27. Den avser läggning med
nya tjärdoppade kluvna furuspan.
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Beskrivning

Den avsedda byggnaden ligger takt väster om kyrkan, är murad i kalksten förmodligen
omkring år 1289 och har troligen varit magasin till klostret. Sedan Curmans restaurering
på 1910-talet har den inrymt ett stennruseum.

LÄNSSTYRELSENS MOTIVERING

Länsstyrelsen välkomnar den föreslagna åtgärden som syftar till ett långsiktigt bevarande
av klostermagasinet.

Det nya spånet ska vara spjälkat, viaterfällt furuvirke av rakvuxen, kvistfri, kådtik kärnved
med en ålder av minst 120 år med minst 14 årsringar per tum och ha lufttotkats under vår
eller försommar och fästdonen ska vara syrafast rostfri stålspik. Spiken bör vara tunn så
att spånet inte riskerar att spricka,

Det nya spånet ska fördoppas i dalbränd tjära, med en temperatur om ca 70° och
självtorka före läggning. En provyta beslutas i samråd med beställare och antikvarisk
medverkande och ska godkännas innan arbetet påbörjas.

Stenhusets taklag och undertak är inte dokumenterade och deras ålder och tillstånd inte
kända. Om reparation/byte av undertak blir aktuellt ska åtgärderna föregås av
undersökning och dokumentation. Länsstyrelsen och antikvarisk medverkande ska kallas
till samråd när ställningar är resta och taldag och undertak möjliga att besikta.

Jan Eriksson
länsantikvarie

Eva Nyström Tagesson
antikvarie

HUR MAN ÖVERKLAGAR (formulär 131) Förvaltningsrätten i Linköping

Kopia till:
Östergötlands museum
Stiftsantikvarien
Riksantikvarieämbetet


