
  Rättsreferat. Vreta kloster, Mikaelskyrkan (Uppsala). HFD 2018 ref. 10 I korthet Uppsalahem får inte bygga enligt inlämnat förslag i den park som omger Mikaelskyrkan. Kyrkotomten till Vreta klosters kyrka omfattar det område som det aktuella stenhuset står på. Det innebär att kyrkoantikvarisk ersättning kan utgå för omläggning av stenhusets tak. Det innebär också att det kulturhistoriska skyddet för kyrkliga kulturminnen är mer omfattande är vad Riksantikvarieämbetet utgått från. Vilket är glädjande! Mikaelskyrkan Kyrkobyggnaden är placerad mitt i en park med slingrande gångvägar och friväxande träd, som anlades när kyrkan byggdes. Träden planterades i samband med att kyrkan byggdes och träden är i god kondition. Vissa kompletterande planteringar har inte inordnats i parkens ursprungliga gestaltningsprinciper. Uppsalahem ansökte hos länsstyrelsen om tillstånd enligt kulturmiljölagen för ett flerbostadshus i parken samt en tillbyggnad till Mikaelskyrkan. Länsstyrelsen avslog. Uppsalahem överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Uppsalahem överklagade till kammarrätten som ansåg att kyrkotomten inte omfattade hela parken, att den planerade bebyggelsen till stora delar inte var tillståndspliktig och att länsstyrelsen därför skulle ta upp ärendet till förnyad prövning. Riksantikvarieämbetet överklagade kammarrättens dom. Högsta förvaltningsdomstolen anförde bl.a. följande i sin dom: Avgörande för om ett visst område utgör kyrkotomt är om det hör samman med kyrkobyggnadens funktion och miljö. Det miljömässiga sambandet handlar om hur området visuellt gestaltar sig. Området ska även höra samman med kyrkobyggnadens funktion. Förarbetena nämner en park utan begravningsplatser runt kyrkobyggnaden som exempel. Av detta följer att området inte behöver ha en konkret praktisk funktion för kyrkobyggnaden likt den som t.ex. klockstapel har. Ordet funktion får därför anses ha en innebörd som ligger nära begreppet miljö men som dessutom inbegriper sådant som inte direkt kan innefattas i detta ord. Som exempel nämner domstolen om området har en utformning som inbjuder till att besöka kyrkobyggnaden, framhäver kyrkans arkitektoniska drag eller understryker en för den relevanta tiden rådande stil. Högsta förvaltningsdomstolen bedömer därför att parken i sin helhet hör samman med kyrkobyggnadens funktion och miljö. Parken är därmed en kyrkotomt till Mikaelskyrkan. Det står klart att byggnation enligt den nu föreliggande ansökan inte kan tillåtas med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Förvaltningsrättens dom ska därför fastställas.. Vreta klosters kyrka 



Vreta klosters kyrka uppfördes på 1100-talet. I anslutning till kyrkan finns lämningarna efter Vreta kloster. Den enda byggnaden som återstår av klosterbyggnationen är ett stenhus väster om kyrkan som har använts till spannmålsmagasin, vedbod och isupplag. Vreta kloster församling ansökte hos länsstyrelsen om tillstånd enligt kulturmiljölagen för att lägga om stenhusets tak. Länsstyrelsen beviljade tillstånd. Riksantikvarieämbetet överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten. Myndigheten anförde att stenhuset inte låg på en kyrkotomt och att takomläggningen därför inte var tillståndspliktig. Kyrkoantikvarisk ersättning kan bara utgå om byggnaden är skyddad enligt 4 kap. kulturmiljölagen och tillståndspliktig. Förvaltningsrätten biföll överklagandet. Svenska kyrkan Linköpings stift överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Svenska kyrkan Linköpings stift överklagade vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen anförde bl.a. följande i sin dom: En kyrkobyggnad kan ha både en begravningsplats och en kyrkotomt. Därefter för domstolen samma resonemang som i domen om Mikaelskyrkan om vad det innebär att området ska höra samman med kyrkobyggnadens funktion och miljö. Mot bakgrund av det resonemanget finner Högsta förvaltningsdomstolen att det område som stenhuset ligger på utgör kyrkotomt. Det saknar då betydelse vilken funktion byggnaden har eller har haft. Väsentliga ändringar av byggnaden är tillståndspliktiga eftersom byggnaden ligger på kyrkotomt och Högsta förvaltningsdomstolen fastställer därför länsstyrelsens beslut  


