
Rättsreferat av Fläckeboärendet, RÅ 2007 ref 75 Kyrkonämnden i Västfärnebo och Fläckebo pastorat (kyrkonämnden) ansökte om att få sätta upp solpaneler på taket till Fläckebo kyrka i Västerås stift. Fläckebo är en medeltida kyrka som ligger på en höjd. Kyrkomiljön runt kyrkan är välbevarad och flera byggnader på kyrkotomten är byggnadsminnesförklarade. Skälen till kyrkonämndens ansökan var dels att få ner kostnaden för att värma upp kyrkan dels av miljöhänsyn. Länsstyrelsen i Västmanlands län avslog ansökan, bland annat med motiveringen att solpanelerna skulle förvanska kyrkans utseende.  Kyrkonämnden överklagande länsstyrelsens beslut till dåvarande länsrätten i Västmanlands län. Domstolen biföll ansökan och undanröjde länsstyrelsens beslut. I sina domskäl konstaterade länsrätten i att helhetsintrycket av kyrkan kunde komma att störas av solcellerna men ansåg inte att detta förhållande kunde anses medföra att byggnadens kulturhistoriska värde minskade eller dess karaktär av kyrkobyggnad förvanskades.  Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet överklagade till Kammarrätten. Såväl länsstyrelsen som Riksantikvarieämbetet anförde att kyrkobyggnaden hade ett högt kulturhistoriskt värde och att detta värde skulle minska om solcellerna sattes upp. Länsstyrelsen anförde vidare att solcellspanelerna skulle vara väl synliga både på avstånd och nära inpå kyrkobyggnaden på grund av materialolikhet, nivåskillnader, dagrar och reflexer. Riksantikvarieämbetet påpekade också att solcellerna inte behövde sitta på kyrktaket utan lika gärna kunde placeras på någon annan byggnad i kyrkomiljön. Kyrkonämnden framförde att det inte var ekonomiskt möjligt att sätta solcellerna på någon annan byggnad eftersom man bara kunde få statsbidrag för installationen om den skedde på en offentlig byggnad.  I sina domskäl konstaterade Kammarrätten att kyrkan hade ett högt kulturhistoriskt värde, att solcellerna skulle bli synliga både på långt och kort avstånd från byggnaden och att installeringen av dem, särskilt mot bakgrund av den välbevarade kyrkomiljön, skulle innebära en minskning av det kulturhistoriska värdet. Kammarrätten ansåg däremot inte att en sådan minskning med automatik skulle leda till att ansökan avslogs, utan att avvägning mellan kyrkonämndens intresse av att få sätta upp solcellerna mot det allmänna intresset av att bevara kulturmiljön måste göras. Kammarrätten ansåg dock att kyrkonämnden inte hade visat att den nuvarande uppvärmningen av kyrkan inte fungerade och heller inte visat vilka alternativ som fanns till uppsättandet av solceller. Kammarrätten biföll därmed överklagandet och fastställde länsstyrelsens beslut.  Kyrkonämnden överklagade till dåvarande Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) och anförde bland annat att kostnaden för uppvärmning av kyrkan skulle kunna halveras med solceller samt att dessa på ett konkret sätt skulle kunna synliggöra Svenska kyrkans engagemang i miljöfrågor. Länsstyrelsen framhöll å sin sida att kyrkonämnden redan hade satt solceller på ett ladugårdstak strax intill kyrkan och att detta framstod som en bra lösning ur kulturmiljösynpunkt.  Regeringsrätten slog fast att kyrkobyggnaden hade ett stort kulturhistoriskt värde och att solcellerna skulle bli väl synliga från den södra tillfartsvägen. Domstolen ansåg 



vidare att kyrkomiljön utgjorde en unik och sällsynt väl sammanhållen enhet. Mot bakgrund av detta gjorde domstolen bedömningen att  de föreslagna solcellerna skulle medföra en minskning av kyrkans kulturhistoriska värde och därmed inte var förenlig med 4 kap. 2 kulturmiljölagen (1988:950) (KML). Emellertid måste domstolen också ta hänsyn till den proportionalitetsprincip som följer av Europakonventionen, vilken införlivats i svensk rätt (SFS 1994:1219). Europakonventionens regler innebär att en inskränkning från det allmännas sida av den enskildes rätt att använda sin egendom förutsätter att det föreligger en rimlig balans mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen. Är en åtgärd oproportionerlig, dvs. mer långtgående än vad som framstår som rimligt för ändamålet, kan den innefatta ett brott mot konventionen. Regeringsrätten slog därvid fast att man vid denna  proportionalitetsbedömning bör väga in att Svenska kyrkan erhåller viss statlig ersättning för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena, det vill säga den kyrkoantikvariska ersättningen.  Med beaktande av att de halverade elkostnader som kyrkonämnden hänvisat till krävde ett betydande statligt etableringsstöd för solceller och att en miljövänlig elproduktion måste kunna åstadkommas med andra medel, fann domstolen att förfogandeinskränkningen inte var oproportionerlig. Överklagan avslogs och länsstyrelsens beslut stod fast. Domen i Regeringsrätten är intressant eftersom den slår fast att ändringar som gör att det kulturhistoriska värdet hos en kyrkobyggnad minskar i princip inte ska tillåtas, men att man också måste göra en bedömning av om förfogandeinskränkningen (vad den enskilde inte får göra) inte är oproportionerlig gentemot det allmänna intresset (i det här fallet intresset att bevara kulturmiljön). Dessutom innebär domen att man vid en sådan proportionalitetsbedömning i mål som gäller 4 kap. KML ska ta hänsyn till den kyrkoantikvariska ersättningen.     


