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Datum 2018-04-04

Dnr RÅA 2018-866

Er beteckning Mål nr 1488-18

Högsta Förvaltningsdomstolen

Box 2293

103 17 Stockholm

Utvecklande av skälen till

Riksantikvarieämbetets överklagande av

Kammarrätten i Stockholms avgörande från den

23 februari 2018 i mål nr 1068-17

Prövningstillsténd

Riksantikvarieämbetet yrkar i första hand att Högsta fön/altningsdomstolen beviljar

prövning stilisten d enligt 36 § första stycket 2 i fön/altningsprocesslagen

(1971:291) (FPL) av följande skäl:

1. Kammarrätten har i den aktuella domen gått utöver den

intresseawägning som Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i RÅ

2007 ref 75. Den innebär att det i 4 kap. 2 § första stycket

kulturmiljölagen (1988:950) Inte finns utrymme att tillåta att

kyrkobyggnader ändras på ett sätt som minskar deras kulturhistoriska

värde eller som förvanskar deras utseende och karaktär, såvida inte

förfogande! n skrän kn inge n i Europakonventionens mening är

oproportionerlig mot den enskilde, l samma dom slog Högsta

förvaltningsdomstolen också fast att utrymmet att se en

förfogandeinskränkning som oproportionerlig är mindre om den enskilde

får ersättning av staten, i det här fallet kyrkoantikvarisk ersättning som

utgår till Svenska kyrkan.

2. Kammarrätten menar i stället, som det far förstås, att ändringen förvisso

innebär en minskning av det kulturhistoriska värdet men att den ändå bör

tillåtas eftersom ett annat allmänt intresse (intresset av god tillgänglighet)

väger över.

3. Kammarrätten avfärdar vidare alternativa lösningar som inte varit föremål

för underinstansemas prövning.

4. Om kammarrätten hade gjort intresseavvägningen i enlighet med RÅ

2007 ref 75 hade rätten, efter att ha konstaterat att den föreslagna

ändringen skulle komma att innebära en minskning av det kulturhistoriska
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värdet, bedömt att det inte fanns skäl att se förfogandeinskränkningen

som oproportionerlig och att ändringen därmed inte kunde tillåtas. (Se

fön/altningsrättens dom och den awikande meningen i kammarrätten).

5. Det ovanstående innebär att målets utgång i kammarrätten

uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Det finns

därför synnerliga skäl till att bevilja prövningstillstånd.

För det fall Högsta förvaltningsdomstolen skulle anse att prövningstiilstånd inte

ska beviljas i enlighet med 36 § första stycket 2 FPL är det ändå av vikt för ledning

av rättstillämpningen att Högsta förvaltningsdomstolen prövar

1. l vilken mån man vid tillståndsprövning i enlighet med 4 kap.

kulturmiljölagen (1988:950) (KML) ska ta hänsyn till andra allmänna

intressen än kultu miljöintresset och

2. Vilken vikt som vid tillständsprövningen ska läggas vid alternativa

lösningar.

Därmed yrkar Riksantikvarieämbetet i andra hand att prövning stil l stånd beviljas l

enlighet med 36 § första stycket 1 FPL.

Ärendet

Den 17 juni 2015 gav länsstyrelsen i Uppsala län Tierp-Söderfors församling

tillstånd till genomföra e omfattande renoveringar av Söderfors kyrkas interiör.

Däremot fick församlingen avslag på sin ansökan om att få ta upp en helt ny

entrédörr på norra sidan av tommuren. Församlingens motiv till att vilja genomföra

förändringen var att den reversibla ramp som nu finns vid huvudentrén Inte är

ändmälsenlig, inte uppfyller moderna krav på tillgänglighet, och gör det svårt och

farligt att förflytta kistor ut och in i kyrkorummet.

Länsstyrelsen avslog ansökan i den delen bland annat på grund av att den

föreslagna åtgärden

1. innebar ett alltför stort ingrepp gjordes i såväl kyrkobyggnaden som

kyrko miljön,

2. skulle göra att kyrkobyggnadens symmetri, som är en bärande del av av

det sena 1700-tatets arkitektur och stilideal skulle gå förlorad, och

3. att vapenhuset, som är en oförändrad och värdebärande del av

kyrkobyggnaden skulle komma att förändras helt.
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Länsstyrelsen ansåg också att tillgängllghetsfrågan måste utredas ytterligare med

avseende på alternativa lösningar.

Församlingen överklagande länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Uppsala

län. Fön/altningsrätten avslog överklagandet, bland annat med hänvisning till att

bevarandeintresset vägde tyngre än församlingens intresse att genomföra de

sökta åtgärderna. Församlingen överklagade domen till Kammarrätten i

Stockholm. RÅA yttrade sig i målet och avstyrkte bifall till överklagandet, förutom

när det gällde höjningen av golvet i vapenrummet. Kammarrätten beslöt i en dom

från den 23 februari 2018 att tillåta de föreslagna ändringarna.

Kammarrätten bedömde sammantaget att ändringen skulle tillåtas eftersom

tillgänglighetsaspekten vägde tyngre än bevarandeaspekten i det enskilda fallet,

rätten menade också att lösningen med den nya porten var mindre ingripande för

kyrkans exteriör än andra tänkbara lösningar.

Yrkanden

Riksantikvarieämbetet yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen beviljar

prövningstillstånd.

Riksantikvarieämbetet yrkar vidare att Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer

kammarrättens dom och fastställer underinstansernas avgöranden.

Riksantikvarieämbetet yrkar slutligen att Högsta förvaltningsdomstolen håller syn

pä stället.

Gällande rätt

Skyddet för kyrkliga kulturminnen finns i 4 kap. KML.

Av 4 kap. 2 § framgår att kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och

underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende

och karaktär inte förvanskas.

En kyrkobyggnad i enlighet med KML är enligt bestämmelsens andra stycke en

byggnad som före den 1 januari 2000 hade invigts för Svenska kyrkans gudstjänst

och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av

dess organisatoriska delar.
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Av 4 kap. 3 § första och andra styckena framgår bland annat att kyrkobyggnader

som är uppförda före utgången av år 1939 inte på något väsentligt sätt får ändras

utan tillstånd av länsstyrelsen, och att tillstånd alltid krävs för bland annat

ombyggnad, ingrepp i eller ändring av kyrkobyggnadens exteriör och interiör med

dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av dess

färgsättning.

Av 4 kap. 16 § första stycket framgår att Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning

av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och

underhåll av de kyrkliga kuitumninnena

Skälen för överklagandet

Söderfors kyrka

Söderfors kyrka med dess begravningsplats utgör en av landets bäst bevarade

och värdefulla kyrkomiljöer från det nyantika skedet. Kyrkan uppfördes mellan

åren 1789 och 1792. Den utgör en fondbyggnad i änden av huvudgatan i

bruksmiljön vid Söderfors bruk och har en central betydelse i anläggningens

struktur. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med släta fasader under ett

brutet, delvis valmat tak. Den är uppförd efter ritningar av Erik Palmstedt som var

en av det sena 1700-talets mest framträdande arkitekter. Kyrkan, som är

Palmstedts enda uppförda kyrka uppvisar få awikelser från arkitektens

ursprungsritningar. Den har, på grund av sin framstående upphovsman och det

faktum att den är sä välbevarad exteriört, kommit att inta en central plats i den

svenska arkitekturhistorien. Kyrkan är uppförd i stram nyklassicistisk stil som

hämtat inspiration från antiken. Arkitekturen präglas av en strikt likformighet där

tornet har en framskjuten placering och med sin rika artikulering framträder

märkbart frän den bakomliggande släta muren. Exteriör! har kyrkan inte förändrats

sedan sin tillkomst, förutom att en reversibel stålramp vid den östra entrén har

tillkommit. Ostridigt i målet är att den rampen fungerar dåligt och en annan lösning
måste till.

Den tilltänkta nya entréns påverkan på det kulturhistoriska värdet

Det framgår av det tidigare sagda att Söderfors kyrka med dess kyrkomiljö har

mycket höga kulturhistoriska värden. Detta värde ligger bland annat i

kyrkobyggnadens strikta regelbundenhet som är ett av de viktigaste uttrycken för

nyklassicismen. Det är alltså i symmetrin som mycket av det kulturhistoriska

värdet ligger. Den föreslagna nya entrén skulle bryta denna symmetri både
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exteriör! (genom att den skulle stå i stark kontrast mot tornets bakomliggande

släta mur och dessutom sakna motsvarighet på södra sidan) och interiört (genom

att helt förändra det välbevarade vapenrummet).

Dessutom kommer den nya entrén, för att fungera som det är tänkt, kräva

skyltning, belysning, handledare, styrd dörröppning m. m. och det kommer att leda

till ett utseende som avviker ännu mer frän det ursprungliga.

Den nya entrén skulle alltså innebära att kyrkobyggnaden genom en irreversibel

ändring förlorar det som är utmärkande för dess kulturhistoriska värde och att

detta värde därmed kommer att minska. Av 4 kap. 2 § KML framgår att sädana

ändringar som minskar det kulturhistoriska värdet hos en kyrkobyggnad eller

förvanskar dess utseende och karaktär i princip Inte ska tillåtas. Det finns således

inget stöd för att man i tillståndsprövningen enligt 4 kap. KML ska göra en

awägning mellan olika allmänna intressen, eller ens mellan allmänna och enskilda

intressen (förutom när det gäller den proportionalitetsbedömning som följer av

nästa avsnitt). När lagstiftaren menat att en avvägning mellan allmänna och

enskilda intressen ska göras enligt KML framgår detta explicit (jfr 2 kap. 12 §

andra stycket och 3 kap. 15 § första stycket KML).

Proportionalitet

l mälet måste dock beaktas den proportionalitetsprincip som följer av

Europakonventionen, som införlivats i svensk rätt (SFS 1994:1219). En

inskränkning från det allmännas sida av den enskildes rätt att förfoga över sin

egendom förutsätter att det finns en rimlig balans mellan vad det allmänna vinner

och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen. Om den är oproportionerlig,

dvs. mer långtgående än vad som framstår som rimligt för ändamålet, kan det

innefatta brott mot konventionen.

Av RA 2007 ref 75 framgår man vid en proportionalitetsbedömning bör väga in att

Svenska kyrkan erhåller viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade

kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena

(kyrkoantikvarisk ersättning enligt 4 kap. 16 § KML).

l det aktuella ärendet är det församlingens intresse av att tillgängliggöra kyrkan

som står mot statens intresse av att bevara kulturmiljön. Om länsstyrelsen hade

vägrat församlingen att på minsta sätt förändra kyrkomiljön för att förbättra
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tillgängligheten hade det möjligen kunnat anses som oproportionerligt. Men den

enda lösning som länsstyrelsen prövat är den aktuella, dvs. den nya entrén.

Således är det Riksantikvarieämbetets uppfattning att det inte skulle vara

oproportionerligt att vägra församlingen tillstånd till ändringen, särskilt inte mot

bakgrund av den kyrkoantikvariska ersättningen.

Alternativa lösningar

Riksantikvarieämbetet sympatiserar helt och fullt med församlingens strävan att

göra kyrkan tillgänglig för alla. Men det finns exempel från andra håll som visar att

det går att tillgodose tillgänglighetsaspektema utan att göra oacceptabelt stora

Ingrepp i känsliga kulturmiljöer. Ett bra exempel pä detta är den lösning som valts

när det gäller gravkapellet pé Södertälje kyrkogård, som också är byggt i

nyklassicistisk stil. Där har församlingen valt att använt sig av en ramp som

ansluter rakt framifrån (se bilaga 1).

När det gäller Söderfors har t. ex. möjligheterna att bredda trappan framför den

nuvarande huvudentrén och byta ut befintlig ramp mot en som ansluter rakt

framifrån inte prövats rättsligt. Pä grund av höjdskillnaden på kyrkbacken skulle

visserligen terrassering vara nödvändig men församlingen har inte visat att en

sådan lösning skulle vara omöjlig eller orimligt svår att genomföra.

Lösningen med den nya entrén är, förutom att den är olämplig ur

kulturmiljohänseende, inte heller idealisk ur tillgänglighetssynpunkt, eftersom

höjdskillnaden i marken gör att en rullstolsburen person inte på egen hand skulle

kunna ta sig fram till den nya porten med mindre än att församlingen anlägger en

ny väg mot den norra delen av begravningsplatsen.

Rent allmänt bör man, när man tillgängliggör en byggnad, verka för en lösning
som gör att alla kan använda huvudentrén i stället för att hänvisa människor med

en funktionsnedsättning till en bakdörr, om detta över huvud taget är möjligt. (Jfr
bilaga 2).

Sammanfattningsvis anser Riksantikvarieämbetet att upplagandet av en ny dörr

inte ska tillåtas pä grund av att den skulle minska kyrkans kulturhistoriska värde

och att förfogandeinskränkningen inte är oproportionerlig. Dessutom finns det

andra möjliga lösningar som är skonsammare mot kulturmiljön.
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Visby den ^-1^

Maria Barkin, verksjurist

Bilaga 1 Bild av gravkapellet på Södertälje kyrkogård

Bilaga 2 Foldern Värdig entré, utgiven av Fastighetsverket

Riksantikvarieämbetet

Box 1114,

621 22 Visby
Tel 08-5191 8000

E-post registrator@raa. se

Hemsida www.raa. se

Org.nr 202100-1090

Bankgiro 5052-3620
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