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Till Statsrådet och

chefen för Kulturdepartementet

december chefenbeslut den 1995Regeringen bemyndigade 21genom
uppdrag läggaför tillkalla kommitté medCivildepartementet attatt en

värdefull kyrkligfram kulturhistorisktförslag vårdenett egen-avom
dom och kyrkoarkiven.

fr.0.m. denMed stöd bemyndigandet förordnades l januari 1996av
f.d. förbundsdirektören Lundgren s ordförande i kom-Carl-Eric som

riksdagsledamö-mittén. Till ledamöter fr.0.m. den 1996utsågs 1 mars
f.d. riks-Erik Arthur och Fridén mEgerväm c Lennartterna samt

dagsledamoten Helge Hagberg s.
fr.0.m. den departe-Såsom sakkunniga förordnades 1 1996mars
kultursekreteraren Nybergmentssekreteraren Amréus, KarinLars

departementssek-Fleisher, departementssekreteraren Runqvist,Lars
Åke Werdenfels.och landsantikvarien AttIngrid Strömbergreteraren

förordnades fr.0.m. den 1996biträda kommittén 1experter marssom
länsantikvarien arkivarien Astrid Forsberg,Björkman,Eva 1:e över-
direktören avdelningschefen Nilsson.Claes och Per-MagnusGränström

Till fr.0.m. februari 1996 jur.kand.sekreterare förordnades den 26
Ann Aurén.

angående det kyrkligaKommittén har Kommitténantagit namnet
kulturarvet.

kulturhistorisktKommittén får härmed överlämna betänkandet Den
värdefulla kyrkliga arkiven. Kommitténskyrkliga egendomen och de
uppdrag härmed slutfört.är

sakkunniga IngridTill betänkandet fogat särskilt yttrandeär ett av
Strömberg.

Stockholm aprili 1997

Carl-Eric Lundgren

Erik Arthur FridénEgerväm Lennart

Helge Hagberg
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Sammanfattning

ändrade relationerprincipbeslutetanledningmedKommittén har omav
bet.1995/96280,kyrkan prop.Svenskaochmellan staten

fråganutredauppdraghaft till1995/96:84rskr. att1995/96:KU12, om
egendomenkyrkligavärdefullakulturhistorisktdenförvaltningen av

sammanfattningdenna1995:162. Idir.arkivenkyrkligaoch de
förslag.kommitténshuvuddragen isummeras

egendomenkyrkligavärdefullakulturhistorisktDen

värdefullakulturhistorisktdengällerdetuppdragKommitténs när
underhållochvårdförden ersättninggälltharegendomenkyrkliga av

detenligterhållaskallkyrkanSvenskakulturminnenakyrkligade som
iinnebärdeldennaförslag iKommitténsprincipbeslutet.nämndaovan

följ ande.korthet
ochvårdförersättningstatligerhålla årligskallkyrkanSvenska en

beloppmedkulturvärdena motsvararkyrkligaunderhåll de ett somav
kyrkoantikvariskpenningvärdeårs1996imiljoner kronor460ca

särskildfinansierasskallersättningenstatligaersättning. Den enav
skattskyldiga,allainkomstenproportionelltskatt motuttas avsom

skatt.kyrkoantikvariskicke-kyrkotillhörigaochkyrkotillhörigabåde
kom-denpåberäknasskattekrona ochmed 5Skatten öreuttas per

inkomsten.beskattningsbaramunalt
tillöverförasvarje årskallersättningenkyrkoantikvariskaDen

skallcentral nivåpåkyrkanSvenskafördelning.förkyrkanSvenska
fördel-beslutaskallStiftenstiften.mellanfördela ersättningen om
centralsåvälpåfördelning,beslutVarjeområde.inom sittningen om

myndigheter inommedsamrådföregåsskallnivå,regional avsom
tillfälleberedasskallRiksantikvarieämbetet attkulturmiljöområdet.

be-skalllänsstyrelseRespektivelandet.ifördelningensig överyttra
stiftet.inominför fördelningensigredas tillfálle att yttra

debevarandetförlämnasersättningstatligförhållandetDet avatt en
påbelastningenekonomiskadeninnebärkulturvärdena,kyrkliga att

uppgårersättningenomfattningminskar ikyrkanSvenska somsamma
förmedförafår inte utrymmetsigersättningen i attstatligatill. Den

naturligökar. EnverksamhetbedrivaexempelviskyrkanSvenska att
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följd Svenska kyrkan får statlig ersättning föratt vård och under-av en
håll de kyrkliga kulturvärdena måste sålunda det totalaattav utta-vara

kyrkoavgift minskas medget motsvarande belopp. Svenska kyrkanav
bör i nedan nämnda överenskommelse åtaga sig vidta åtgärder föratt

det sammanlagda kyrkoavgiftatt minskas i totaltuttaget av samma
omfattning den kyrkoantikvariska ersättningen uppgår till.som

Den statliga ersättningen omfattar de kyrkobyggnader, kyrkotomter,
kyrkliga inventarier och begravningsplatser skyddassom genom
bestämmelserna kulturminneslagen.i Ersättningen får endast användas
för kostnader betingade kulturhistoriskaär hänsynstagandensom av
och vård och underhåll för bevarandet de kyrkligasom kultur-avser av
värdena. Det endast åtgärder förenligaär med bestämmelsernaär isom
kulturminneslagen eller lagstiftning berättigar till ersättning.annan som
Ersättningen får inte användas till förvaltningen den kyrkligaav egen-
domen i ellerövrigt för bedriva verksamhet.att

Kulturarvsutredningen har i betänkandet Skyddet kulturmiljönav
SOU 1996:128 lämnat förslag det genomförs, innebärett attsom, om
kyrkstäder och i viss utsträckning prästgårdar kommer omfat-även att

bestämmelserna kyrkliga kulturminnen.tas Enligt kommitténsav om
bedömning skall emellertid den statliga kyrkoantikvariska ersättningen
inte omfatta kostnader förvaltningen dessa objekt.som avser av

Svenska kyrkan skall varje lämnaår redovisning hurstaten en av
ersättningen har bl.a. avseende vilka åtgärderanvänts, harsom genom-
förts och vilka resultat har uppnåtts.som

Ersättningen skall led i ömsesidigt åtagande ochett ett statenvara av
Svenska kyrkan bevara kyrkans kulturhistoriska värden. skallatt Detta
komma till uttryck i långsiktig Överenskommelse. Denna överens-en
kommelse bör sträcka sig 25 år. denna tidsperiodFör skallöver över-

Överenskommelsengripande mål och villkor för ersättningen anges.
skall vidare innehålla respektive Svenska kyrkans åtaganden.statens
Utöver vad tidigare har bör överenskommelsen bl.a.nämnts inne-som
bära Svenska kyrkan åtar beaktasig de kulturhistoriskaatt kravenatt

bl.a. rationellt och effektivt underhåll de kyrkligaett kultur-genom av
minnena vidta åtgärder för de kyrkliga kulturminnenasamt att att är
tillgängliga för alla i minst utsträckning före relations-samma som
ändringen. Svenska kyrkan har vidare försäkra sig denatt sär-attom
skilda kompetens nödvändig förvaltningenvid kyrkligaär desom av
kulturminnena och fördelningen den statliga ersättningen finns inomav
den kyrkliga organisationen.

S.k. kontrollstationer bör läggas femtein år. Vid dessa kontroll-vart
stationer skall uppföljning och utvärderingnämnare degörasen av
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uppfyllt sinaharhuruvidaochresultat har uppnåtts parternaavsom
åtaganden.

ochfrånbeståendeSamrådsgrupper statenrepresentanterav
Syftetregional nivå.såväl centralskapas påSvenska kyrkan bör som

rörande för-frågordiskuterafortlöpandeskall att gemensammavara
kunskap ochutbytakulturminnenade kyrkligavaltningen attsamtav

skallsamrådsgruppenerfarenheter. den centralaI representerasstaten
skall lösaskyrkliga representationendenRiksantikvarieämbetet. Hurav

börsarnrådsgruppemaregionaladeangelägenhet. Iblir inomkyrkligen
Ävenstiften.och frånlänsstyrelsernafråningå representanter museerna

regionaladerepresenterade ikulturmiljöområdet börinom vara
Över mellansamverkanskall betydelsenhuvud taget avgiuppema.

kyrkanSvenskakulturmiljöområdet ochmyndigheter och inommuseer
övergripandeiärendensåväl enskildaviktigt ibetonas. Detta är som

frågor.
kyrko-värdena ikulturhistoriskafor deSvenska kyrkans ansvar

begravningsplatserochkyrkliga inventarierbyggnader, kyrkotomter,
kompletteraslag börbestämmelser. Dennakulturminneslagensföljer av

fördelning.och dessersättningenstatligadenmed bestämmelse omen
överlåtelseinnebärinförasbestämmelseVidare bör att enavensomen

föreslårKommitténlänsstyrelsen.anmälas till ävenkyrkobyggnad skall
bestämmelseBl.akulturminneslagen.ändringar ivissa andra somen

ochföreskrifterrättelseför åstadkommamöjlighet ingripa attatt omger
följs.beslut enligt lagen inte

kyrkliga arkivenDe

myndighetertillämpliga påarkivlagenbestämmelser iEnligt ärsom
Svenskatilluppgifter hänförligamedstatligakyrkokommunala eller --

arkiv-tillöverlämnasmyndighetsarkivenverksamhet skallkyrkans en
ochlevererarelationsändringen. Attfrånmånadermyndighet inom tre

genomförbart.tid dock inteföreskrivendetta material inom ärta emot
aktuellaantaletdelsomfattande,mycketarkiven ärkyrkligaDe är

omfångsrikt. Vidaregångermaterialet mångamyndigheter dels ärstort,
Därtillför leverans.arkivenfärdigställaden tid detmåste beaktas tar att

materialetfall delartill ibehöver ha tillgångkyrkankommer vartatt av
Över beaktadet viktigthuvudrelationsändringen.efter är atttagetäven

minnekyrkan,förarkiven harkyrkligavärde de ettdet avsomsom
och kontinuitet.for traditionsymbolochdess utveckling som en

hand-allmännainnebär delösningföreslårKommittén attsomen
till ellerkommit inhar1999 upprättatsföre utgången årlingar avsom

kyrkanstill Svenskahänförligauppgiftermedmyndigheterhos
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verksamhet och upphörthar den december skall31 1999senastsom
kunna förvaras Svenska kyrkanhos eller någon dess organisatoriskaav
delar församlingar, kyrkliga stiftsamfalligheter eller efter- -
relationsändringen därigenom upphöra allmänna.utan att att vara
Handlingsoffentligheten skall bestå sekretess- ochoch
arkivlagstiftningen tillämpas såvitt gäller dessa handlingar. Förutom ett
tillägg tryckfrihetsförordningen, förvaringi föreslås särskild lagen om

allmänna handlingar hos Svenska kyrkan eller någon dessav av
organisatoriska delar. Vidare förutsätter förslaget följdändringaratt

i sekretess- och arkivlagen. kommittén föreslagnaDengörs av
lösningen liknar den ordning tillämpas enskiltnär övertarettsom organ

myndighets uppgifter den s.k. Telia-modellen.en
Eftersom förhållandena från fallvarierar till fall, beroende på

omfattningen aktuella arkiv, kyrkans behov handlingarna ochav av
arkivmyndighetemas möjlighet bör längsta tiddem någonatt ta emot
för förvaring fastställas. skall värdeinte Härvid beaktas detäven som
handlingarna har för Svenska kyrkan. mål bör dock kunnaSom upp-
ställas arkivmyndighetemade allmänna handlingarna levereras tillatt
inom fråntio år relationsändringen.

det för förvaring innebär kom-När gäller kostnadema arkivenav
mitténs förslag hittills, försak Svenska kyrkan, liksomi att svarar
samtliga kostnader materialet överlämnas till arkivmyn-fram till dess
dighetema. för de förvaringskostnaderStaten skall svara som upp-
kommer därefter.

pekat behovet inför relationsändringen bl.a.Kommittén har på attav
kartlägga ungefärliga omfatt-sammanställning dengörasamt aven

de kyrkliganingen och sammansättningen de arkiv härrör frånav som
omfattasmyndigheterna och arkivlagstiftningen. Regeringenavsom

har den genomförafebruari givit Riksarkivet uppdrag20 1997 i att en
sådan skall redovisas septemberutredning. Uppdraget den 30senast
1997.

Även förehandlingar relationsändringen har kommitallmänna som
till kyrkans beslutande församlingarin eller hos Svenskaupprättats

skall föreslås beträffandepå vad myndigheter-sätt motsvarar somsom
kunna efterförvaras hos kyrkan relationsändringenSvenska utan attna,

därigenom förlora karaktär allmänna. Handlings-sin attav vara
offentligheten skall bestå och selcretess- och arkivlagstiftningen gälla
beträffande dessa handlingar. Arkivlagstiftningen härvid tillämpasskall

deni utsträckning fallet före relationsändringen.ärsom
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Författningsförslag

1 Förslag till
i 1988:950ändring lagenLag omom

kulturminnen m.m.

kulturminnenHärigenom föreskrivs fråga lagen 1988:950i omom
m.m.

kap.dels nuvarande kap. skall betecknas 4 184 16 §att
skall ha följande lydelse,dels kap. och4 6-10, 13 18att

skall föredels rubriken före kap. 16 §4 sättas närmastatt närmast
4 kap. 18

dels det införas paragrafer, kap. 16 ochi lagen skall 4 3att nya a,
rubriker följande17 §§, före kap. 16 0ch174närmastsamt nya av

lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

4 kap.
§2

underhållasKyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och så att
deras utseende och ka-kulturhistoriska värde minskas och derasinte
raktär inte förvanskas.

Kyrkobyggnader enligt dennaKyrkobyggnader enligt denna
lag byggnader för byggnader harinvigts lag invigtsär ärsom som
Svenska kyrkans gudstjänst och för Svenska kyrkans gudstjänst

och det ankommer påvårdas kyrklig kom-som av en som
domkyrkor Svenska kyrkan eller någonstårsamtmun som av

under organisatoriska delarförvaltning. dess attegen
förvalta.

kringKyrkotomt område kyrkobyggnad hörär ett en som samman
med byggnadens funktion och miljö och inte begravningsplats.ärsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3a§

överlåtelse kyrko-En av en
byggnad uppförd föreärsom
utgången år skall1939, ge-av

anmälas till länsstyrelsen.nast
tillavtal överlåtelseEtt om en

blirnågon inteän statenannan
giltigt förrän länsstyrelsen har

fråga byggnads-beslutat i om
minnesförklaring eller må-sex

gått från detnader har att an-
mälan kom till länsstyrelsen.in

4§

RiksantikvarieämbetetOm Riksantikvarieämbetet Om
beslutar skall bestämmel-det, skall bestämmel- beslutar det,

tillståndsprövningi tillståndsprövning3 § i 3 §serna om serna om
tillämpas frågaockså i fråga tillämpas också i enom en om
kyrkobyggnad kyrkotomteller kyrkotomt kyrkobyggnad eller enen

efterhar efter har tillkommittillkommit ut-ut-som som
gången år ochgången år och 19391939 ärär somsom avav
märklig kulturhisto-märklig kulturhisto- sittsitt genomgenom

sådanriska riska värde. kyrko-värde. En
också omfattasbyggnad skall av

bestämmelserna anmälan iom
3 a

6§

kulturhistorisktkulturhistorisktInventarier Inventarierav av
kyrkobyggnadvärde, kyrkobyggnad värde, hör tillhör tillsom som

byggnad,eller byggnad eller eller kyrkligkyrkligannan annan
begravningsplats,begravningsplats, skall förvaras kyrkotomt eller

förvaras vårdas väl.och vårdas skall ochväl.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§

I församlingvarje i församling skallFör detvarjesamt
domkyrkor står under finnas förteckning in-översom egen en
förvaltning skall det finnas för-6 Iventarier ien som avses
förteckning kyrkliga inven- teckningen skallöver ettanges om
tarier kulturhistoriskt värde. föremål eller förvaltasl ägsav av
förteckningen skall någon församlingenänettanges om annan
föremål eller förvaltas förvarasoch det på någonägs av om
någon församlingen plats i kyrkan.än änannan annan
eller domkyrkan och för- församlingdet skall detI varjeom

på någon plats finnas två församlingeniän ut-varas annan av
kyrkan. sedda harpersoner som ansvar

Förteckningen skall föras för föra förteckningen. Deattav
kyrkoherden skall också föremålenoch kyrko- till atten av se
rådet utsedd kyrkvärd, skall förvaras och vårdas väl. För-som

ledamot anmäla till läns-eller suppleant i samlingen skallvara
rådet. skall också till styrelsen vilka harDe att utsetts.se som
föremålen förvaras och vårdas anmälan skallEn göras genast
väl. harnär utsetts.en ny person

8§

Kontraktsprosten skall Biskopen eller bis-minst den som
sjätte kontrollera alla kopen skallår minst sjättevart att vartutser

föremål förteckningen finns kontrollerai år alla föremål iatt
kvar. Sådan kontroll skall också förteckningen finns kvar. Sådan

vid byte kyrkoherde kontroll skall också vidgöras görasav
eller sådan kyrkvärd byte någon deisom anges av av personer

andra7 § stycket. församling har enligt andraI 7 §utsettsen som
där kontraktsprosten kyrko- stycket. Efter kontroll skallvarjeär
herde skall biskopen till kopia förteckningen sändasattse en av
kontroll sker. till länsstyrelsen.
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

9§1

någoninteförteckningen,föremål ifråga ägsI ett avsomom
från länsstyrelsentillståndsläkt, krävsenskild ellerperson

det,for att avyttra
förteckningen,frånför avföra detatt

ellerändra det,för elleratt reparera
gammalt hör hemma.sedanplats där detfrån denför flytta detatt

defår ställaLänsstyrelsen
skä-tillståndetvillkor för ärsom

förhål-till demed hänsynliga
änd-föranlederlanden som

får hurVillkorenringen. avse
denutförasskalländringen samt

behövs.dokumentation som

Sådanareparationer.obetydligaförkrävsTillstånd inte repa-mera
värde mins-kulturhistoriskaföremåletsutföras så,får interationer att

kas.

10§1

kyrkligabesikta in-fårRiksantikvarieämbetetLänsstyrelsen och
ventarier.

för-skall iföremålbeslutafår ocksåLänsstyrelsen tasatt ett upp
teckningen.

förfarafinns allvarligdetfara för Omallvarligdet finnsOm
får läns-föremål skadas,får läns-föremål skadas, att ettatt ett
handstyrelsen tills vidarehandstyrelsen tills vidare tata omom

nöd-eller vidta någonnöd- detdet eller vidta någon annanannan
skydda ellerförvändig åtgärdellerför skyddavändig åtgärd attatt

åtgärdsådanvårda det.åtgärd Innansådanvårda det. Innan enen
med bis-samråd skeskallmed vidtas,samråd skeskallvidtas,

föremåletoch,kopenbiskopen ägsellerkontraktsprosten avom
denne.enskild, mednågonnågonföremåletoch, ägs avom

enskild, med denne.

lydelse 1995:560.Senaste
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

13 §

årföre utgångenanlagtsbegravningsplatsfrågaI avsomom en
länsstyrelsentillståndkrävs1939 av

begrav-ändraväsentligtpå någotellerför utvidga sättannatatt
ningsplatsen,

elleranordningfastbyggnad elleruppföra någondärför att ny
anordning.eller fastbyggnadbefintligväsentligt ändraellerriva

defår ställaLänsstyrelsen
skä-tillståndetförvillkor ärsom

förhål-till demed hänsynliga
änd-föranlederlanden som

hurfårVillkorenringen. avse
denskall utförasändringen samt

behövs.dokumentation som

kyrkanSvenskaErsättning till

16 §

tillkyrkan harSvenska rätt
vårdförersättningviss statenav

kyrkligadeunderhålloch av
kul-så deraskulturminnena, att

minskas.värdeturhistoriska inte
beslutarkyrkanSvenska om
ersättningenfördelning av
beslutarStiftenstiften.mellan om

område.fördelning sittinom
skallRiksantikvarieämbetet

tillfälleberedas sig överatt yttra
landet.fördelningen i

beredasskallLänsstyrelsen
fördel-införtillfälle sigyttraatt

länet.iningen
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ingripande åstadkommaför att
rättelse

17§

Länsstyrelsen får hos krono-
fogdemyndigheten begära sär-
skild handräckning enligt lagen
1990:746 betalningsföre-om
läggande och handräckning mot
den för förvalt-som ansvarar

kyrkligtningen kultur-ettav
förminne säkerställa efter-att

levnaden föreskrifter och be-av
slut enligt detta kapitel.

fallI förstaisom avses
stycket får länsstyrelsen ställeti
för begära särskild hand-att
räckning förelägga den ärsom

vidta rättelseansvarig elleratt
avbryta pågående åtgärder. Ett
sådant föreläggande får förenas
med vite.

Överklagande Överklagande
fd. 16 18 §

Beslut i 9 och Beslut i 9 ochsom anges som anges
får13 överklagas hos allmän 13 andra17 § stycket fårsamt

förvaltningsdomstol. Sådana be- överklagas hos allmän förvalt-
slut får alltid överklagas dom- ningsdomstol. Beslut iav som avses
kapitlet. 9 och får13 §§ alltid överkla-

Stiftet.gas av

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt 10 och 14 får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder krafti den l januari 2000.

2 Senaste lydelse 1995:72.
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tillFörslag2

kyrkoantikvarisk skattl999:xxxLag om

följande.föreskrivsHärigenom

1§

vård ochförkyrkanSvenskatillersättningFöreskrifter viss un-om
lagen§kap. 16finns i 4kulturminnenakyrkligadederhåll av

kultunninnen1988:950 m.m.om

2§

enligt kom-inkomstskattkommunalbetalaskallFysisk somperson
Skat-kyrkoantikvarisk skatt.betalaskall1928:370munalskattelagen

kommunalaskattskyldigesdenunderlagdetberäknas påskallten som
på.inkomstskatt beräknas

3§

underlaget.med 0,05Skatten procenttas ut av

4§

skattenbetalningochredovisningdebitering,Vid beräkning, av
avgifter.ochskatterbetalning1997:xxxlagengäller avom

förstatillämpasochoktober 1999denkraft llag träder iDenna
slutligoch2000inkomståretförskattpreliminärfrågagången i om

taxering.enligt årsskatt 2001
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3 Förslag till
Lag ändring i tryckfrihetsförordningenom

Härigenom föreskrivs kap.2 tryckfrihetsförordningen17 § skallatt
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
17 §

lag får föreskrivasI ellerregeringen beslutande kommunal för-att
samling fár besluta allmänna handlingar hänför sig till myndig-att som
hets verksamhet, vilken skall enskilt får överlämnasövertas av organ,
till det för förvaring, detta behöver handlingarna i verk-organet om
samheten, handlingarna därigenom upphör allmänna.utan att att vara
Ett sådant skall i fråga överlämnade handlingar jämställasorgan om
med myndighet vid tillämpningen 12-16 §§.av

lag får föreskrivasI även att
får besluta all-regeringen att

handlingarmänna senastsom
den december31 1999 har kom-

till eller hosmit in upprättats
myndigheter med uppgifter
hänförliga till Svenska kyrkans
verksamhet och har upphörtsom

den december31 1999senast
eller Svenska kyrkans beslutande
församlingar, får överlämnas till
Svenska kyrkan eller någon av
dess organisatoriska delar för
förvaring, handlingarnautan att
därigenom upphör att vara
allmänna. Vid tillämpningen av
12-16 skall Svenska kyrkan§§
och dess delarorganisatoriska

jämställas med myndighet såvitt
överlämnade handlingar.avser

Denna lag träder kraft deni januaril 2000.
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tillFörslag4
överlämnande allmänna1999:xxxLag avom

ochkyrkan dessSvenskatillhandlingar
förvaringdelar förorganisatoriska

föreskrivs följande.Härigenom

tillämpningsområdeLagens

allmännaöverlämnandeinnehåller bestämmelserlag1 § Denna avom
enlighetorganisatoriska delar ikyrkan och desstill Svenskahandlingar

tryckfrihetsförordningenstycketandrakap. 17 §vad i 2med avsessom
lagenöverlämnats. Ide harhandlingar sedandessaoch förvaring avom

framställningarskyldighetenockså bestämmelser prövaatt omomges
tryckfri-reglerna ienligthandlingarallmännautlämnande sådanaav

100.sekretesslagen 1980:ochhetsförordningen

dessochkyrkanhandlingar SvenskahosallmännaFörvaring av
delarorganisatoriska

denhandlingarföreskriva allmännafår senast§2 Regeringen att som
myndigheterhosellerkommit in tilldecember har31 1999 upprättats

harochverksamhetkyrkanstill Svenskauppgifter hänförligamed som
Svenskatillöverlämnasdecember får1999upphört den 31senast

underdäroch förvarasorganisatoriska delardesskyrkan eller någon av
allmänna.upphörhandlingarnatidviss attutan att vara

handlingarföreskriva allmännafar senastRegeringen även att som
Svenskahostill ellerinhar kommitden december 1999 upprättats31

kyrkanSvenskatillfår överlämnasbeslutande församlingarkyrkans
däroch förvarasorganisatoriska delar utan atteller dessnågon av

allmänna.upphörhandlingarna att vara

handlingarnaVården de allmännaoch tillsynen av

hoshandlingarallmännaarkivvårdenBestämmelser§3 avom
arkivmyndig-ochdelarorganisatoriskaoch dessSvenska kyrkan om

1990:782.arkivlagenfinns ihetemas tillsyn

förvaringskall vidorganisatoriska delarkyrkan och dess4 § Svenska
kanlätttill dessahandlingarnahandhavande de allmännaoch attseav

andra handlingar.särskiljas från
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Om Svenska kyrkan eller någon dess organisatoriska delar för sinav
verksamhet behöver tillägg allmänna handlingari skall tilläggengöra
utföras så det tydligt framgår och de har gjorts.att när av vem

Skyldigheter allmänhetenmot

5 § Bestämmelser del allmänna handlingar finns irätten att taom av
2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Bestämmelser begränsningar i del allmännarätten att taom av
handlingar och skyldigheten iaktta sekretess finns sekretessla-iattom

1980:100.gen
kap.Av 2 andra stycket17 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.

8 andra§ stycket andra meningen sekretesslagen framgår Svenskaatta
kyrkan eller dess organisatoriska delar, efter beslut enligt dennasom
lag förvarar allmänna handlingar, skall jämställas myndighetmed i
fråga befattningen med dessa handlingar.om

6 § Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar skyldigaär att
lämna material, detta nödvändig förutsättning förut eget är attom en en
allmän handling skall kunna lämnas med hänsyn till det på vilketsättut
materialet tillförts den handlingen.

lagDenna träder kraft deni januaril 2000.
2. Lagen tillämplig också beträffande allmänna handlingar harär som
kommit in till eller hos Svenska kyrkans beslutandeupprättats
församlingar har upphört före lagens ilcraftträdande.som
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Förslag till5

ändring i lagenLag 1994:1383om om
överlämnande allmänna handlingar tillav
andra myndigheter för förvaringänorgan

Härigenom föreskrivs och lagen 1994:1383l 7 över-att om
lämnande allmänna handlingar till andra myndigheter föränav organ
förvaring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§

lag innehåller innehåller be-Denna be- lagDenna
stämmelser överlämnande stämmelser överlämnandeom av om av
allmänna handlingar till sådana allmänna handlingar till sådana
enskilda enskildai kap. i 2 kap.2organ som avses organ som avses
17 tryckfrihetsförordningen första tryckfrihets-§ § stycket17
och förvaring dessa hand- förordningen och förvaringom av om
lingar sedan de överlämnats. dessa handlingar sedan deI av
lagen också bestämmelser överlämnats. ocksålagenIges ges

sådana skyldighet bestämmelser sådanaattom organsorgans om
framställningar utläm- skyldighet framställ-pröva prövaattom

nande allmänna handlingar utlämnande all-ningarav om av
enligt reglerna tryckfrihetsför- handlingar enligt reglernai männa
ordningen tryckfrihetsförordningenoch sekretesslagen i och
1980:100. sekretesslagen 1980: 100.

fråga allmänna hand-I om
förvaras hos Svenskalingar som

eller någon desskyrkan av orga-
nisatoriska delar finns bestäm-
melser lagen I999Jxxxi om
överlämnande allmännaav

Svenskahandlingar till kyrkan
dess organisatoriska delaroch

för förvaring.
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

7§

finnshandlingar i 2del allmännaBestämmelser rätten att ta avom
tryckfrihetsförordningen.kap.

allmännadeliBestämmelser begränsningar rätten att ta avom
sekretessla-finns iiaktta sekretessskyldighetenhandlingar och attom

100.1980:gen

stycketförstakap. §tryckfrihets- 2 17Avkap. 17 §Av 2
ochtryckfrihetsförordningen l§förordningen och kap. 8l

tredjestycketkap. andra8 §tredje meningenandra stycket me-
framgårsekretesslagenningenframgår attsekretesslagen att ett

efterenskiltbeslutefter ettenskilt ettett somorgan,somorgan,
förvarardenna lagbeslut enligtall-förvararenligt denna lag

skallhandlingar, järn-allmännajämstäl-skallhandlingar,männa
myndighet frågaställas med ifrågamyndighetlas med i omom

hand-med dessabefattningenhand-befattningen med dessa
lingar.lingar.

januari 2000.kraft den 1lag träder iDenna



ötfattningsförslag 29SOU F1997:43

6 Förslag till
1990:782i arkivlagenändringLag om

1990:782arkivlagenoch ll §§Härigenom föreskrivs 8att
skall ha följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1§1
och andramyndigheternas vissalag bestämmelserI denna or-omges

arkivmyndighetema.arkiv samtgans om

Bestämmelserna 3-6 ochiBestämmelserna 3-6 och lOi
tillämpas också påskallskall också på 10tillämpas stat-
kommunala beslu-ochkyrko- statligaliga, kommunala och

församlingar.tandekommunala beslutande försam-
lingar.

9Bestämmelserna i 3-69Bestämmelserna i 3-6 samtsamt
delarskall tillämpligaoch iskall tillämpliga delar 10och 10 i

gälla ocksåsådana enskildagälla också or-
hossådana enskildahand-hos vilka allmänna organgan

förva-vilka allmänna handlingarlingar förvaras stöd lagenmed av
lagenmed stöd1994: överlämnande83l 3 avrasom

överlämnande1994:1383allmänna andrahandlingar till omav
till andraallmänna handlingarför förva-myndigheteränorgan av

for förva-myndigheterring. änorgan
ochring,

och dessSvenska kyrkan
vid förva-organisatoriska delar

allmänna handlingarring av
stöd lagen I999Jxxxmed omav

allmännaöverlämnande av
Svenska kyrkanhandlingar till

delaroch organisatoriskadess
förvaring. Bestämmelsernaför i

Senaste lydelse 1994:1385.



30 örfattningsförslagF 1997:43SOU

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skall dock gälla för9 § inte
harallmänna handlingar som
hostill ellerkommit in upprättats

för-Svenska kyrkans beslutande
samlingar.

7§2

tillsynen myndig-För tillsynen myndig- För attatt avav
heterna heterna och sådanaoch sådana enskilda organ somor-

tredje stycket fullgörtredje stycket i 1 §i l §gan som avsesavses
enligtfullgör enligt skyldigheter 3-6sina skyldigheter 3- sina

arkivmyndigheterskall det finnas6 skall det finnas arkivmyn-
den statliga dendigheter den statliga såväl inomsåväl inom som
förvaltningen.den kommunala förvalt- kommunalasom

ningen.

Arkivmyndighetema dock ha tillsyn riksdagensskall inte över myn-
eller utri-digheter, myndigheter regeringens kansliregeringen, inom

kesrepresentationen.

8§3

skall finnas förarkivmyndighetervilkaRegeringen bestämmer som
sådanamyndigheterna. Tillsynentillsynen statligade över attöver or-

skall skötasskyldigheter enligt 3-6fullgör sinai 2 §gan som avses
de arkivmyndighetema.statligaav

och landstings-kommunenarkivmyndighet iKommunstyrelsen är
eller landstings-kommunfullmäktigestyrelsen i landstinget, inteom

till arkivmyn-nämnd eller styrelsefullmäktige har någonutsett annan
dighet.

sådana juridiskaskall tillkommunala arkivmyndighetenDen attse
1980:100 fullgör sinasekretesslagenkap. 9 §i 1personer som avses

ellerfall flera kommunerskyldigheter denna lag. deenligt 3-6 I
företag fullgörsflera landsting tillsammans sådantbestämmer i ett upp-

landstingeller detgiften arkivmyndigheten den kommuni somav
kommunerna landstingen kommereller överens om.

2 Senaste lydelse 1994:1385.
3 Senaste lydelse 1994: 1386.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Tillsynen sådana Tillsynen sådanaöver att över atten- en-
skilda skildai l § i l §organ som avses organ som avses
tredje stycket fullgör sina skyl- tredje stycket fullgör skyl-1 sina
digheter enligt skall3-6 skö- digheter enligt 3-6 skall skö-

de statliga arkivmyndig- de statliga arkivmyndig-tas tasav av
heterna i de fall det enskilda heterna de fall enskildai detor- or-

förvarar statligt arkiv förvarar statligt arkivganet ett ganet ett
och de kommunala arkivmyn- och de kommunala arkivmyn-av av
dighetema i de fall det enskilda dighetema de fall det enskildai

förvarar kommunalt förvarar kommunaltorganet ett organet ett
arkiv. arkiv.

Tillsynen Svenskaöver att
kyrkan och dess organisatoriska
delar fullgör skyldighetersina
enligt avseende hand-3-6 §§
lingar förvaras med stödsom av

1999:xxxlagen överläm-om
nande allmänna handlingarav
till Svenska desskyrkan och or-

förva-ganisatoriska delar för
statligaskall skötas dering, av

Tillsynenarkivmyndigheterna.
omfattar handlingardock inte

kommit ellerhar tillin upp-som
hos kyrkans be-Svenskarättats

slutande församlingar.

11§4

Om statlig myndighet har upphört och dess verksamhet harinteen
förts till statlig myndighet, skall myndighetens arkivöver en annan
överlämnas till arkivmyndighet månader, såvidainom intetreen rege-
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreskriver nå-som
got annat.

lagen 1994:1383I överlämnande tillallmänna handlingarom av
andra myndigheter för förvaring för-finns bestämmelseränorgan om
varing statliga myndigheters arkiv hos fall.enskilda i vissaav organ

4 Senaste lydelse 1994:1385.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

förvaringBestämmelser om
finnshandlingarallmännaav

1999:xxxlagenockså i om
allmännaöverlämnande av

kyrkantill Svenskahandlingar
organisatoriska delaroch dess

för förvaring.

januari 2000.kraft den 1lag träder iDenna
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Förslag till7

1980: 100sekretesslageniändringLag om

1980:100sekretesslagenfrågaföreskrivs iHärigenom om
lydelse,följandeskall hakap. §och 15 7kap. 4 §dels 13att

följandeparagraf, kap. 81införsdet lagendels iatt avaen ny
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1 kap.

8 a
tryckfri-föreskrivsVad isom

hetsförordningen rätt att taom
hoshandlingardel myn-enav

delartillämpligaskalldighet i
hoshandlingarocksågälla

och desskyrkan organi-Svenska
handlingar-delar,satoriska om

tillhörna
Svenskaverksamhet som

delarorganisatoriskakyrkans
begravningslagenenligtbedriver

och1990:1144,
användningochfördelning

statligaden ersättning somav
enligterhållerkyrkanSvenska

kulturmin-1988:950lagen om
nen m.m.

förslagenligtmeningenandra stycket förstaochkap. stycket1 8 första§ ava
rättsliga reglering.trossamfundensUtredningen om

2-17-0374
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Svenska kyrkan och dess or-
ganisatoriska delar skall jäm-
ställas med myndighet vid
tillämpningen denna lag. Det-av

gäller Svenska kyr-närsamma
kan eller någon dess organi-av
satoriska delar förvarar all-

handlingar enligt lagenmänna
1 999zxxx överlämnandeom av
allmänna handlingar till Svenska
kyrkan och dess organisatoriska
delar för förvaring, såvitt avser
befattningen med dessa hand-
lingar.

13 kap.

4

Erhåller arkivmyndighet för arkivering från någon myndighetannan
uppgift sekretessbelagd gällerdär, sekretessen också hosärsom
arkivmyndigheten.

Erhåller enskilt i kap. 8 § andra stycket tredje1ett organ som avses
meningen för förvaring handling härrör från myndighet ochen som en

innehåller uppgift sekretessbelagd hos myndigheten,ärsom en som
gäller sekretessen också hos det enskilda organet.

2 Senaste lydelse 1994: l 384.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

ellerSvenska kyrkanErhåller
organisatoriskadessnågon av

handlingför förvaringdelar en
ellertillhar kommit in upp-som

medmyndighethosrättats en
Svenskatillhänförligauppgifter

harverksamhet ochkyrkans som
decemberden 31upphört senast

Svenskanågoneller1999 av
församlingar,beslutandekyrkans

uppgiftinnehålleroch ensom
där, skallsekretessbelagdärsom
gälla.fortsättasekretessen att

15 kap.

7§3
myndighetBeslut varigenommyndighetBeslut varigenom

begäranenskildsavslagithar attenskilds begäranhar avslagit att
lämnatellerhandlingdelfålämnatellerfå del handling tata avav
förbe-medhandlingallmänförbe-medhandlingallmän utut

sökandensinskränkerhåll,sökandensinskränkerhåll, somsom
innehåll ellerdessinnehåll ellerdess rätt atträtt att yppayppa

den, fårförfogafår överförfoga den,över annarsannars
sökanden. Om inteöverklagassökanden. Om inteöverklagas avav

andra-fjärdeföljerandra-fjärdeföljer annatannat avav
hosbeslutetöverklagasstyckena,hosbeslutetöverklagasstyckena,

gällersåvitteller,kammarrättengällersåvittkammarrätten eller,
väcktdärbeslut ikammarrättsväcktdärbeslutkammarrätts i

HarRegeringsrätten.ärende, hosHarärende, hos Regeringsrätten.
meddelatsbeslutetbeslutet meddelats organ somavsomorganav

stycket,andrakap. 8 §i lstycketandrai kap. 8 §1 avsesavses
bestäm-tillämpaseller 9 §bestämmel- 8 §tillämpaseller 9 § a

och 3l§23-25melserna iförstaoch §31i 23-25serna
förvaltnings-första meningenförvaltningslagenmeningen

överkla-1986:223lagenöverklagande.1986:223 omom
gande.

3 1052.lydelse 1994:Senaste
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beslutHar förstai stycket meddelats tingsrätt och rörsom avses av
det handling domstolsi rättskipande eller rättsvårdande verksamhet,
överklagas det hos hovrätten. Motsvarande beslut hovrätt i där väcktav
eller dit överklagat ärende överklagas hos domstolen.Högsta Vid över-
klagande tingsrätts eller hovrätts beslut tillämpas bestäm-i övrigtav
melserna i rättegångsbalken överklagande beslut.om av

Första och andra styckena gäller förinte beslut riksdagen,av rege-
ringen, Högsta domstolen eller Regeringsrätten.

beslutAtt statsråd skall överklagas hos regeringen föreskrivs iav
kap.2 15 § tryckfrihetsförordningen.

Angående överklaga beslut myndighet lyder underrätt att av som
riksdagen särskilt föreskrivet.är

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
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tillFörslag8
infö-1991 :482i lagenändringLag omom

1991:481folkbokföringslagenrande av

införande1991:482lagen10§föreskrivsHärigenom att avom
vid utgångengällaskall upphöra1991:481folkbokföringslagen att av

år 1999.
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Inledning1

Bakgrund1 1
.

ändradeprincipbeslutdecemberfattade den 1995Riksdagen 8 ett om
1995/96:80Svenska kyrkan propositionochrelationer mellan staten

Ändrade bet.kyrkan,och Svenskamellanrelationer staten
genomföras denskall1995/96:84. Reformenrskr.1995/96:KU12,

1 januari 2000.
delfrågorbehövde antalprincipbeslutetMed anledning ut-ettav

beslutdecember 1995fattade den 21redas vidare. Regeringen om
1995:162.dir.utredningsarbetetkommittédirektiv för det fortsatta

särskildaoch tvåtillsättasEnligt direktiven skulle fyra utredningar
bifogas, bilagaDirektivenuppdrag jfr avsnitt och 1.3.1.1.2ges

och tillSvenska kyrkanförhållande tillFrågan trossam-statensom
fleralopp gånger,funden har under årensi övrigt, senastutretts av

slutbetänkandetillsattes år 1992 ochKyrkoberedningen varssom
förtill grund1994:42 liggertrossamfunden SOUStaten och rege-

tidigareexempel pånämnda principproposition. Somringens ovan
kyrkan,och iUtredningen ekonomiutredningar kan rättnämnas om

Ekonomislutbetänkandeår lämnade sittBRK-utredningen, 1992som
utred-redogörelse1992:9.och kyrkan SOU Eni övernärmarerätt

Utredningenstat-kyrkaornrådet lämnasningar på trossam-omav
trossamfundenbetänkandet ochfundens rättsliga reglering Stateni

Rättslig reglering SOU 1997:41.-

Kommitténs utredningsuppdrag1.2

dir. 1995:162tillkallades för enlighet med direktivenKommittén iatt
värdefulla kyrkliga egendomenden kulturhistorisktutreda vården av

och de kyrkliga arkiven.
uppdrag be-gäller för kommitténsEnligt de utgångspunkter som

egendomen skallden kulturhistoriskt värdefulla kyrkligaträffande
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kulturrninneslagens behållasskydd för de kyrkliga kultunninnena även
efter relationsändringen. Svenska kyrkan skall också framtiden hai

för vården och förvaltningen de kyrkliga kultunninnenansvaret av som
kultur-skyddas kulturminneslagen. Bevarandet de kyrkligagenom av

ochangelägenhet för hela samhället och svenska folketminnena är en
kostnaden for allmänintresse bärsdet rimligt den totala dettainteär att

skall därför fåendast dem tillhör Svenska kyrkan. Kyrkan enav som
frånför underhållet de kyrkliga kulturvärdenaviss ersättning staten.av

kommitténs uppdrag har ingått utreda frågan denna ersättning.I att om
uppgiftdet gäller kyrkliga arkiven har kommittén haft tilldeNär att

samband med relationsänd-undersöka vilka problem kan uppstå isom
dessa. direktiven utgångs-ringen och föreslå lösningar på I attangavs

arkivmaterialetpunkten bör möjligheterna del intetaatt attvara av
och för-skall försämras fördyras för allmänheten, rättskipningeneller

forskningen.valtningen eller

betydelse förAndra utredningar1.3 av

uppdraget

utredningsarbete med anledning1.3.1 Statligt av

stat-kyrkareformen

redovisas detta betänkande avsågKommitténs uppdrag i ovansomsom
egendomenkulturhistoriskt värdefulla kyrkligahar framkommit den

innebardir. 1995:162och de kyrkliga arkiven. Kommittédirektiven
uppdragtillsattes och särskildaytterligare utredningar tvåatt tre gavs.

betänkanden samti-myndigheter lämnarSamtliga utredningar och sina
digt.

rättsliga frå-konstitutionella och andrautredningarna avsågEn av
grundlagsbestämmelseutformauppgifterna ingick bl.a.I att engor.

Svenska kyrkan ochangående föreskrifter trossamfund, lag omom en
offentlig-trossamfund utreda frågan handlingarslag samt atten om om

het Svenska kyrkan. Utredningen trossamfundens rättsliga regle-i om
ring lämnar förslag betänkandet och trossamfundensitt i Staten Rätts--
lig reglering SOU 1997:41.

efter förSvenska kyrkan skall relationsändringen haäven ansvar
den helt övervägande delen begravningsverksamheten. kommittéEnav

haft till uppgift bl.a. analysera de praktiska, ekonomiska ochhar att
konsekvenserna sådan ordning. kommitté redo-rättsliga Dennaav en
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och trossamfundenbetänkandet Staten Begrav-visar sitt förslag i -
1997:42.ningsverkssamheten SOU

statligtutreda personalfrågor,tillkallades försärskild utredareEn att
ingickskattefrågor. uppdragettrossamfund och Istöd till andra även

Utredningenstat-kyrkareforrnens finansiering.frågan presenterarom
personalSvenska kyrkanstrossamfundenochtvå betänkanden, Staten -

ochStöd, skattertrossamfundenoch1997:44 och StatenSOU -
finansiering 1997:45.SOU

till Svenskaprincipbeslutet ståskall enligtkyrkliga egendomenDen
erhöllKammarkollegietfortsättningsvis.kyrkans förfogande även upp-

betän-redovisas iför detta. Förslagetformernadraget utreda bl.a.att
egendomen SOUkyrkligatrossamfunden Denkandet ochStaten -

1997:47.
kyrko-församlingsskattenskallEnligt principbeslutet ersättas av en

Riksskatte-Svenska kyrkan.tillhörbetalas allaavgift skall somavsom
uppbördför statligutreda formernahaft uppgiftverket har till att av

förtekniska förutsättningarnakyrkoavgiften vidare desamt upp-en
betänkandetlämnas itrossamfund. Förslagettill andrabördshj älp också

avgiftsbetalningvidmedverkantrossamfunden StatligochStaten -
SOU 1997:46.

utredningsarbetet inrätta-samordning iochunderlätta insynFör att
skallStat-kyrkadelegationen,des särskilt beredningsorgan,ett av-som

samtliga riks-dettajuni 1998. Isluta sitt arbete den 30 ärsenast organ
Svenska kyr-frånrepresentationbreddagspartier företrädda, liksom en

trossamfundandrafrån änkan. Vidare ingår bl.a. representanter
kom-organisationer. Defackligafrån berördaSvenska kyrkan samt

det statligabedrivitharmyndigheterutredningar ochmittéer, som
uppdrag tillsinahar kontinuerligtutredningsarbetet rapporterat om

inomkyrkligadetlämnats frånhardelegationen. Rapporter även
delegationensförutredningsarbetet jfr 1.3.2. Inomavsnitt ramen
betydelse.principiellfrågordiskuterasarbete även avgemensamma

anledningmedutredningsarbeteInomkyrkligt1.3.2

stat-kyrkareforrnenav

inomkyrkligtframtidabeslutförunderlag kyrkomötetsFör ettatt omge
lednings-tillsattcentralstyrelsekyrkanshar Svenskaregelsystem en

teologiskochutredningsgrupperfyra särskilda expertgruppengrupp,
anledningmedutredningsarbetetjfr Direktiv för det kyrkliga av

kyrkan ochmellan Svenskaändrade relationerprincipbeslutet om
centralstyrelse.fastställda Svenska kyrkansstaten, av



Inledning42 SOU 1997:43

Ledningsgruppen har till uppgift för ledningen ochatt svara sam-
förordningen utredningsarbetet, till vilket också bl.a. hör ansvarav

samråd Ledningsgruppen utreda ochoch information. skall vidare ge
förslag övergripandefrågor grundläggande ochrörande vissa art.av

olikautredningsgrupp skall frågor arbetet påEn ta upp som avser
kyrkliga andra skall behandla de kyrk-nivåer. utredningsgruppenDen

kyrkligaliga valen, den kyrkliga indelningen, kyrkobokföringen och de
denarkiven. egendomen och ekonomin skall utredaskyrkligaDen av

tredje Till denna uppgifter hör belysautredningsgruppen. attgrupps
skallfjärdekyrkans för kulturhistoriska värden. Den gruppenansvar

personal och inomkyrkligtutreda frågor Svenska kyrkansbl.a. ettom
för överprövning.system

Övriga utredningar1.3.3

skall del och beaktaEnligt direktiven dir. 1995:162 kommittén ta av
Kyrkobyggnadsutrednings för-Kulturarvsutredningens årsoch 1993

slag.
hade uppdragKulturarvsutredningen dir. 1994:57 iDen statliga att

kulturhis-och kyrkstädemasbl.a. skyddet för prästgårdarnasöverväga
slutbetänkan-delar finns itoriska värden. Utredningens förslag i dessa

lämnades under1996:128,det Skyddet kulturmiljön SOU somav
hösten 1996.

Kyrkobyggnads-centralstyrelse tillsattaSvenska kyrkansDen av
följandehuvuduppgifter knutna tillutredningen hade fyra som var

mellankyrkor,områden, nämligen frågan övertaliga avvägningenom
kostnads-de pastorala behoven och kulturrniljövårdens intressen,

kulturhistorisktfördelningen vad gällermellan och kyrkanstaten
kyrkobyggnadsbidraget. Slut-värdefull egendom det särskildasamt

Svenska kyrkans utred-betänkandet Fädemas kyrkor och framtidens-
lämnades underningar 1996:1 våren 1996.

Kommitténs arbete1.4

under utrednings-Kommittén påbörjade arbete och harsitt i 1996mars
tiden haft elva intematsammanträden.sammanträden, tvåvarav

kommittén studie-anslutning till sammanträdena gjordeI ettett av
besök med studieresa ii Riksarkivet. sammanträde kombineradesEtt en
Tidaholms olikaUnder besöktes fyra kyrkor, ärpastorat. somresan
såväl till storlek utformning antikvarisk aspekt. Genomoch attsom ur

från Riksantikvarieämbetet ochfrån sta-representanter pastoratet samt
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hade kommittén möjlighet få fråganhistoriska deltogtens attmuseer
förvaltning kyrkliga kulturminnen belyst från dels ekonomiskom av

synvinkel.och pastoral, dels kulturhistorisk
Ordföranden, från Riksarkivetsekreteraren och kommitténs expert

förhar besökt kyrkliga samfällighet informera sigMärsta att om sam-
kyrkligabehandling och användning arkivmansättning, av

samordning det statliga utred-behov har förelegat inomEtt stort av
haft fortlöpande kon-ningsarbetet. har under arbetets gångKommittén

Därtill kommer den samverkanutredningar.takter med övriga statliga
verksamhet.för Stat-kyrkadelegationenshar skett inom ramensom

haft kontakter med de inomkyrkliga utred-Kommittén har vidare
uppdrag, nämligenfrämst berörs kommitténsningsgrupper ut-avsom

val, indel-och egendom utredningenredningen ekonomi samt omom
kyrkobokföring och arkiv.ning,

förekommit medhar fortlöpande kontakterUnder arbetets gång
statliga arkivmyndig-kulturmiljöornrådet,statliga myndigheter inom

förekommit medheter Vidare har kontakterberörda departement.samt
pastoratsförbund.Svenska kyrkans forsamlings- och

frågoruppdrag vissaStatskontoret har på kommitténs närmare utrett
och underhållstatliga för vårdmed anknytning till den ersättningen av

bifogas, bilagade kyrkliga Statskontoretskulturvärdena. rapport
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ochindelningenkyrkliga2 Den

organisationkyrkansSvenska

förhållandenNuvarande2.1

Inledning2.1.1

kyrkolagenfinnskyrkan iSvenskabestämmelserGrundläggande om
Svenska kyrkanföreskrifterfinns trossam-1992:300. Där somom

indel-kyrkligadenkyrkan,Svenskakyrkotillhörighet ifund, omom
centrala organisationen,ochregionalalokala,denningen, omom

kyrkligakyrkomusiken, denoch prästtjänster,biskops- egen-omom
förkortfattatredogörsdetta avsnittkyrkliga valen. Idedomen samt om

Bestämmelsernaoch organisation.indelningbestämmelserna omom
Övriga bestämmelseravsnittbehandlas iegendomen tasden kyrkliga

betänkandet.iinte närmareupp
kyrkanSvenskabestämmelser föreskrivsinledandekyrkolagens attI

församlingarsinatrossamfund,evangeliskt-luthersktär ett genomsom
riksomfattandeuppbyggdgrunddemokratiskpåupprätthåller en

territoriellaindelat ihänseendekyrkligtSverige iverksamhet. är
Svenskafinns inomstift.kontrakt och Detförsamlingar, pastorat,

församlingar.icke-territoriellafemkyrkan också

organisationochLokal indelning2.1.2

Svenskaenheten inomgrundläggande lokalaFörsamlingen denär
kyrkoherde. Ettförtjänstgöringsområde pasto-kyrkan. Pastoratet är en

enförsamlingspastoratförsamlingendakan bestå antingenrat av en
flerförsam-flerfbrsamlingspastorat. Ettförsamlingareller fleraav

samfällighet.kyrkligpastoratssamfällighet,lingspastorat utgör enen
kommunerkyrkligasamfälligheternaförsamlingarna utgörSåväl som

kyrkolagen. Deoch 94 kap. 4juridiskaoch är personeregna
har beskattningsrätt.kyrkliga kommunerna
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kyrkolagen finns detI uppräkning församlingsangelägenheter,en av
dvs. sådana angelägenheter församlingarna får besluta och be-som om
kosta med utdebiterade församlingsskatt,medel kap. och1 4 §§.11
Till dessa angelägenheter hör främjande kyrkans gudstjänstliv ochav
undervisning diakoni och evangelisation. hör vidare anskaf-Hitsamt
fande och underhåll bl.a. kyrkobyggnader församlingslokalerochav

lös egendom förbyggnadstillbehör, avseddsamt utan att ärsom, vara
sådana byggnader och lokaler för Medeller kyrkliga ändamål.annars
församlingsangelägenheter anskaffande och underhållävenavses av
andra byggnader och lokaler därtill hörande lös egendom. dettaIsamt
sammanhang kan det i församling skall finnas lokaler därnämnas att en
de kyrkliga arkiven förvaraskan på betryggande Vidare hör tillsätt.ett
församlingsangelägenhetema anläggande och underhåll begrav-av
ningsplatser, för särskilt fall beslutar uppgiftenregeringen inte attom
skall ankomma underhåll kyrkotomt.på borgerlig kommun, samten av

församling enförsamlingspastorat sköter själv deEn är ettsom
församlingsangelägenheter och angelägenheter enligt kyrko-de som
lagen eller författning kap. §.ankommer på ll 6 Ipastoratet ettannan

flerförsamlingspastorat där församlingarna bildar obligatorisken-
pastoratssamfällighet skötseln församlingsangelägenhetemaär av-
delad mellan församlingarna samfállighetenoch 11 kap. §.7
Församlingama kan emellertid överlämna skötseln alla ekonomiskaav
församlingsangelägenheter till varvid totalpastoratet, pastorats-en
samfällighet bildas. församlingarna eller flera bildarOm i två pastorat

samfállighet för skötseln eller alla ekonomiska försam-vissaen av
lingsangelägenheter flerpastoratssamfällighet totalskapas en resp. en

flerpastoratssamfällighet ll kap. §.8
Beslutanderätten församling kyrkofullmäktige,i påutövasen av

kyrkostämma eller, under vissa förutsättningar, direkt-speciella ettav
kyrkorådvalt 11 kap. 13 och §§. Beslutande17 i pastorats-organ en
flerpastoratssamfálligheteller församlingsdelegerade eller,är om sam-

fälligheten total, kyrkofullmäktige 11 kap. §.20är
Förvaltning och verkställighet ankom-beredning ärendensamt av

på kyrkorådet och de nämnder kan ha deninrättatsövrigamer avsom
kyrkliga kommunens beslutande kap. 21 och 23 §§, 17 kap.11organ
36 § och kap. 4 §.18

fattatsBeslut har kyrkofullmäktige, kyrkostämma eller tör-avsom
samlingsdelegerade kan överklagas till länsrätten 22 kap. och1 2

första stycket. gäller beslut16 § Detsamma kyrkorådet ellersamt av
nämnd i församling eller kyrklig samfällighet, beslutetannan en om

inte förberedande eller verkställande Rättär över-rent rent art. attav
klaga tillkommer folkbokförd församlingen,och inomärvar somen
dvs. oberoende kyrkotillhörighet 22 kap. §. Beslut kyrklig1av av en
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ingår iförsamlingsamfallighet kan överklagas även sam-somav en
laglighets-frågastycket.andra Detfalligheten 22 kap. 16 § är om en

grunderformellt hänseende. Dedvs. prövning iprövning, ettsomen
lagahar tillkommit ibeslutet intepåöverklagande kan stödja sig är att

förangelägenhetintehänför till någoteller det sigordning äratt ensom
överskridithar sinafattat beslutetharförsamlingen, detatt organ som

22författninglag ellerstridereller beslutetbefogenheter motatt annan
det igäller intelaglighetsprövningBestämmelsernakap. §.8 omom

överklagandeföreskriftersärskildafinnslag eller författning omannan
bestämmelsenhärexempel kan över-22 kap. §. Som3 nämnas om

41 kap.upplåtelse kyrkakyrkorådets beslutklagande av enomav
9 §.

statligskall fattasförsamlingsindelningändradbeslutEtt enavom
beslutsådant intetill dettaAnledningenmyndighet 5 kap.. är ettatt

ibetydelsekan haverksamheten,kyrkliga ävenenbart berör den utan
folkbokföringen. Detdet gällerexempelvis ärsammanhang,andra när

ärenden.besluta dennahar iKammarkollegietvanligen typatt avsom
eller länssty-dock regeringenkan detförutsättningarUnder vissa vara

ändring.skall fatta beslutrelsen omsom
däremotpastoratsindelningenterritoriellaändringar i denBeslut om

stiftrespektivestiftsstyrelsen inämligenfattas kyrkligtett organ,av
ändradbakgrundskall pastorats-6 kap.. Detta attmot enavses

angelägenhet.inomkyrkligprincipindelning i enanses som

organisationochindelningRegional2.1.3

stiftet,kyrkanSvenskaenheten inom ärregionala ärDen som
stiftVarjekyrkolagen.för biskop 4 kap. 6 §tjänstgöringsområde en

Kontraktetflerabestår ärindelat i kontrakt, i sin pastorat.är tur avsom
Församlingamakap. §.kontraktsprost 4 5förtjänstgöringsområde en

stiftssam-samfållighetobligatorisk kyrkligstift bildarinom ett en
församlingsangelägenheter 4 kap.för skötafällighet att gemensamma

församlingslivetsfrämjaHuvuduppgiftenkap. §.9 23 1 är att
kommunkyrkligstiftssamfállighetstiftet.utveckling inom En är en

väljsstiftsfullmäktige,Beslutandebeskattningsrätt.med är somorgan
Förvaltning och§.23 kap. 4indirekta valförsamlingarnaav genom

nämnderoch de övrigastiftsstyrelsenverkställighet skall utövas somav
stift skall detkap. §. I varje23 5kan ha stiftsfullmäktigeinrättats av

uppgifterhar inämndobligatoriskfinnas egendomsnämnd, somen en
26 kap..kyrkliga jordenförvaltningenfråga denom av

skalllokal nivåöverklagande gäller påbestämmelserDe somom
kap.stiftssamfälligheterna 23besluttillämpas det gällernäräven av
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8 §. Detta innebär beslut stiftsfullmäktige det inteatt rörsamt,av om
beslutsig förberedande eller verkställande stiftssty-rent rent art,om av

relsen eller nämnd kan överklagas på grunder.angivnaannan ovan
Det skall uppmärksammas det på förutomregional nivåatt en

kyrkokommunal finns statlig organisation. stift skallI varje detäven en
finnas domkapitel statlig myndighet 27 kap..är Dom-ett som en
kapitlet har till uppgift vissa arbetsgivarfunktioner detutövaatt t.ex. när
gäller bl.a. tillsätter domkapitlet kyrkoherdetjänstprästerna; en var
tredje gång den ledig. Vidare skall domkapitlet tillsammans medär -
biskopen till Svenska kyrkans ordning i fråga lära, guds-attse om-
tjänst iakttas stiftets församlingari ha tillsyn över prästemassamtm.m.
ämbetsförvaltning 2 kap. §. Till biskopens5 uppgifter hör bl.a.även

årligen visitera så många församlingar inom stiftet möjligtatt som
28 kap. 1 §.

Kontraktsindelningen i likhet med pastoratsindelningen huvud-iär
sak inomkyrklig angelägenhet och beslut ändrad fattasindelningen om

stiftsstyrelsen 7 kap..av
De nuvarande stiften tillangivna och antal i kyrkolagenär namn

Ändringar4 kap. §.7 innebär stift upplöses elleratt ett att ett nyttsom
stift bildas kräver således riksdagsbeslut. Beslut ändringar iett om
stiftsindelningen enstaka församlingar,enbart skall däremotrörsom
fattas regeringen 4 kap. 8 §.av

2.1.4 riksplanetOrganisation på

Kyrkomötet beslutandeSvenska kyrkans högsta och bestårär organ av
valda ombud för kap.kyrkan. sammanträder 2Det varje år 3 29 kap.
kyrkolagen. skallKyrkomötets beslut verkställas Svenska kyrkansav
centralstyrelse, myndighet 29 kap.under kyrkomötetärsom en

Ärkebiskopen6 §§. självskriven Centralstyrelsenordförande iär
§.29 kap. 9

Till kyrkomötets uppgifter hör behandla överlämnasärendenatt som
riksdagen eller kap.regeringen 29 §. Övergångsbestäm-10 Av 9 §av

melsema till regeringsformen framgår yttrande ellerkyrkomötets iatt -
fråga medlemskap Svenska kyrkan skalli samtycke inhämtas,om -
innan riksdagen får besluta kyrkligai vissa lagstiftningsärenden. Till
kyrkomötets uppgifter hör behandla kyrkligamotioner iäven att ären-
den ledamöter eller biskopar och kyrkliga ärenden väcksav som av

kyrkomötet enligt lag har tillsatt. Kyrkomötet får besluta iorgan som
frågor i grundlag eller lag får beslutaävensamtsom anges annan om

Ärendenyttranden och framställningar till 29 kap. §.regeringen 11
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Centralstyrelsenberedasskallvid kyrkomötetskall behandlas avsom
utskott.kyrkomötetseller i något av

kom-kyrkomötetssjälvständighetför kyrkansbetydelse ärAv stor
med stöd 10 §harRiksdagen över-föreskrifter.meddelaattpetens av

kyrkomötetregeringsfonnen givit rätttill attgångsbestämmelsema
utpräglatharantalföreskrifter i ansettsmeddela ämnenett vara avsom

ocharbetssättkyrkomötetsellerkaraktär egetinomkyrklig rörsom
kyrk-kyrkomötetSålunda fårkap. §.29 12myndigheter genomegna

ochlärakyrkansSvenskaföreskriftermeddelalig kungörelse om
handlingar,och övrigagudstjänstkyrkans sakrament,Svenskaböcker,

evangelisation,verksamhet förcentralkollekter,ämbetet,det kyrkliga
arbetssättkyrkomötetsdiakoni,utlandsarbete,och övrigt samtmission

har givitsKyrkomötetmyndigheter.desshosverksamhetenoch
gällersåvittnormgivningskompetensenöverlåtamöjlighet i sin turatt

ochgudstjänstsakrament,kyrkansSvenskakyrkans böcker,Svenska
centralstyrelse,Svenska kyrkanstillkollekterhandlingarövriga samt

förvaltnings-kyrkokommunalaochkommunerdomkapitel, kyrkliga
delegerasCentralstyrelsen får rättTill§. ävenmyndigheter 29 kap. 13

kungörelserKyrkligaämbetet.kyrkligadetföreskriftermeddelaatt om
SKFS.författningssamlingkyrkansSvenskaskall kungöras i

närvarande intehelhet förkyrkanSvenskaskallDet attnoteras som
centralarättssubjekt. Kyrkansenhetligtochhar ställning ett egetsom

därförochstatligamyndigheteroch dess attkyrkomötet ärorgan --
begrän-befogenheterrättssubjektet Deras ärdel staten.som en avanse

ochförsamlingarnasjälvständigabinda desade lag.i Någon rätt att
följervadföreligga rätten atttordesamfällighetema inte utöver avsom

föreslqifter.meddela

verksamhetorganiseradPrivaträttsligt2.1.5

övervägande fram-påverksamhetkyrkansSvenska sättdel är somav
delar, däremellertidreglerad. finnsDet ävenoffentligrättsligtgår ovan

föreningarformer,privaträttsligaorganiserad iVerksamheten är som
juridiskasjälvständigadag ställninghar ioch stiftelser. Dessa per-som

verk-rikskyrkligstiftelse förSvenska kyrkanskanHär nämnassoner.
Stiftel-SKUT,utlandetkyrkan iSvenskaStiftelsensamhet SFRV,

Lutherhjälpen.StiftelsenochSKMmissionSvenska kyrkanssen
led-direktaombudsmötet. DenbeslutandehögstaSFRV:s ärorgan
fri-fårstyrelsen. SFRV ettstiftelsenningen utövas anses varaavav

riks-påverksamhetenkyrkligalagregleradeden ickevilligt förorgan
tvåbeståkan såledesverksamhetenrikskyrkliga sägasnivå. Den av

privaträttslig.delsoffentligrättslig,delar, dels enen
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2.2 framtidaDen organisationen och

indelningen

2.2. l Organisationen

Det klarlagtinte hur Svenska kyrkan kommerär ännu organise-att vara
rad efter relationsändringen. Av avgörande betydelse härvid vilkaär
bestämmelser lagen Svenska kyrkan kommer innehålla. Detattsom om
skall uppmärksammas kyrkolagen upphävs lagen Svenskaatt när om
kyrkan träder kraft deni 1 januari 2000.

skallDet i lagen Svenska kyrkan finnas basbestämmelservissaom
Svenska kyrkans identitet och organisation föreskriftervidaresamtom
de olika kyrkliga nivåemas uppgifter och grundläggande kom-om

Förslag omfattningen och den utformningenpetens. närmareom av
dessa bestämmelser läggs fram Utredningen trossamfundensav om
rättsliga reglering i betänkandet ochStaten trossamfunden Rättslig-
reglering SOU 1997:41.

Kommittén frånutgår lagen Svenska kyrkan kommeratt attom
innehålla bestämmelser fastslår Svenska kyrkan äratt ett egetsom
rättssubjekt, kyrkomötet Svenska kyrkans högsta beslutandeäratt

församlingarna och stiften lokalt och regionalt förattorgan, ansvarar
kyrkans verksamhet församlingar, sammanslutningar för-samt att av
samlingar kyrkliga samfälligheter och stift självständiga juridiskaär
personer.

Inom den lagen kommer skall sedan Svenskaattram som ange
kyrkan själv reglera angelägenheter. skallsina Det denämnas att en av
inomkyrkliga tillsatts behandlarutredningar har frågorsom som avser
arbetet på de kyrkliga nivåerna och fördelningen arbetet mellantre av
dessa nivåer.

Det knappast sannolikt relationsändringen kommerär inne-att att
bära några förändringar i organisatoriskt hänseende fallstörre i vart-
inte inledningsvis. Det skall emellertid uppmärksammas den offent-att
ligrättsliga regleringen inte såsom för närvarande kommer innehållaatt
några bestämmelser olikanärmare organisationen i kyrkligaom organ.
Det ankommer således kyrkanpå ställning till vilkaatt ta organ som
skall finnas vilka uppgifter dessa skall ha; detta gäller isamt att ange
fråga den organisationen inom såväl rättssubj ektetnärmare Svenskaom
kyrkan dess organisatoriska delar, dvs. församlingar,som sam-
fálligheter och stift. finnsDet inte något hindrar kyrkomötetattsom
inom för inomkyrkligt regelsystem föreskriver vissaett attramen organ
skall obligatoriska.vara
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bl.a.själv harkyrkanSvenska avgörainnebärsagda attDet attovan
dagibiskoparför ärAnsvarsnämndendomkapitlen och somom -

kyrkan. Ominomsåsomskall beståmyndigheterstatliga organ-
efterorganisationenkyrkligaden äveninomfinnsmotsvarande organ

inte statligföljddetta utanrelationsändringen är enavenaven
betydelsefull.kandistinktioninomkyrklig reglering varasomen-

vadskillnadtillSvenska kyrkaninnebär motPrincipbeslutet att -
ställningfårrelationsändringen egetefter ettdaggäller i somsom -

skyldig-ikläda sigochrättigheterförvärvakanbl.a.rättssubjekt, som
Svenskainnefattastroligenkommerrättssubjekt attheter. dettaI nya

ochkyrkomötetdvs.form,offentligrättsliganuvarandedesskyrkan i
kyrkokommunema.de tidigaredomkapitlenmyndigheter,dess samt

stiften kom-ochsamfälligheternaförsamlingarna,förhållandetDet att
dock intekyrkanSvenska avsett atträttssubj ektet äromfattasatt avmer

organisatoriskajuridiska Desamtidigtdehindra äratt personer.egna
Svenskarättssubjektetdeldelssålundakommer utgöradelarna att aven

nivånnationellarättssubjekt. Densjälvständigakyrkan, dels att vara
ochangelägenheterkyrkansSvenskahandhakommer att gemensamma

helhet.kyrkanSvenskaföreträdaatt som
kyrkoordning.bl.a.formske iförväntasbeslut kanKyrkomötets av
beslutanderättsindelegerakunnakommerkyrkomötetvad mån attI

kommervilkatilloch attutsträckningvilkenfall ioch sådanti organ --
regle-inomkyrkligadenförinomfårfrågabli avgöras ramensomen

ringen.
olikadekompetensvilkensammanhangdettafråga iviktig ärEn

kyrkligadefrågasåvälbetydelse idettarättssubjekten har; är omav
rättssubjektvilketgällerdetförhållanden,inbördes närsomorganens
förhållandeutåt, ikyrkanSvenskaföreträdersammanhangolikaisom

utsträckningvilkenfrågan ihärvidsärskilt intresse ärtill tredjeman. Av
avtalträffaellerbeslutkan fatta ettkyrkanSvenskarättssubjektet ett

stiftet,ellersamfällighetenförsamlingen,enskildadenbinder somsom
framkommitharSomjuridiskasjälvständigahar status personer.av

deföreskrifterinnehållakyrkanSvenskalagenkommer att omomovan
Bl.a. kommerkompetens.grundläggandeochuppgifternivåernasolika

beslutandehögstakyrkansSvenskakyrkomötetföreskrivas ärattatt
frågorenskildameddela beslut ifårkyrkomötet inte somsamt attorgan

besluta Deneller stift närmareförsamlingpåankommer attdet
lämnasmåstebefogenheterolikamellan degränsdragningen organens

rättstillämpningen.till
ochförsamlingamasfrågankortfattat berörasskallHär även om

rättssubjekt sinidagiidentitet. Dessasamfällighetemas utgör egna
juridiskasjälvständigaSinkyrkokommuner.egenskap status somav

rela-fortsättningsvis,behålla atttrotskommer de ävenattpersoner
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tionsändringen innebär deras ställning kommuner upphör.att som
Rättigheter och skyldigheter övergår till motsvarande församling,
kyrklig samfällighet eller stift jfr Utredningens trossamfundensom
rättsliga reglering förslag till lag införande lagen Svenskaom av om
kyrkan.

En viktig fråga i sammanhanget före relationsändringenär vem som
skall företräda Svenska kyrkan helhet med avseende framtiden,påsom
exempelvis vid tecknande avtal skall gälla efter relationsänd-av som
ringen. Som tidigare har framkommit har Svenska kyrkan dagi inte
ställning självständig och enhetlig juridisk Någotsom en person. organ

har befogenhet företräda Svenska kyrkan helhet finns inte.attsom som
Näraliggande frågan kyrkomötets möjlighetär före relations-attom
ändringen kunna fatta beslut det inomkyrkliga regelverket. Enom nya
sannolik lösning kyrkomötet får behörighetär inom foratt att, ramen
den framtida kompetensen, under sammanträde år fatta1999 beslut

tiden efter utgången år 1999. sådanEn ordning förutsättersom avser av
emellertid särskilda bestämmelser kyrkomötet dessa befogen-som ger
heter. Förslag i detta avseende lämnas Utredningen trossam-av om
fundens rättsliga reglering. Det torde därutöver behövas vissa ändringar

det gäller kyrkomötetsnär arbetsformer, den tid under vilkent.ex.
kyrkomötet får samlat. förslagEtt till sådana ändringar kyrko-ivara
lagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

lagenI Svenska kyrkan torde komma finnas bestämmelseattom en
överklagande inom Svenska kyrkan. Utfominingen överpröv-ettom av

ningssystem kommer bli föremål för inomkyrklig reglering.att en
detNär gäller de delar Svenska kyrkan för närvarande ärav som

privaträttsligt reglerade föreningar och stiftelser kommer dessa inte- -
automatiskt föras in under rättssubjektetatt Svenska kyrkan. tordeDet

emellertid efter relationsändringen finnasinte behov skilja mellanattav
den verksamhet för närvarande offentligrättsligt respektiveärsom
privaträttsligt reglerad.

2.2.2 Indelningen

Frågor kyrklig indelning kommer bli helt inomkyrkligattom en
angelägenhet efter relationsändringen. Någon offentligrättslig reglering

hur ändringar skall ske, beslutande kommer inteom attorgan m.m.
finnas. framtidenI kommer istället sådana bestämmelser ingå iatt en
inomkyrklig reglering. de inomkyrkligaEn utredningarna har ocksåav
till uppgift behandla bl.a. indelningsfrågor.att

kyrkligaDen indelningen, bl.a. såvitt gäller församlingarna, kommer
sålunda kunna förändras någon medverkan frånatt sida.utan statens
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ha någonskallframtiden inteförsamlingsindelningen iAvsikten är att
dockkanförändrad indelningverksamhet. Enutanför kyrkansfunktion

l8.2.2.jfr avsnittarkivbildningenbl.a.gällerdetfå konsekvenser när
be-innehållatroligenkommerkyrkanSvenska attLagen enom

kyrkligaförsamlingar,indelning iuppgiftervilkenenligtstämmelse om
förföreträdarebehörigastadgarstift,ochsamfálligheter samt omom

skallstift,ochsamfalligheterförsamlingar,kyrkan, dessSvenska
regeringenskall förastrossamfundtill det registerlämnas över avsom

Utredningensjfrbestämmerregeringenmyndighetdeneller omsom
betänkande.regleringrättsligatrossamfundens
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denochkulturminnenakyrkliga3 De

kulturmiljönkyrkliga

byggtsharkulturarvoersättligtförvaltarkyrkanSvenska ett uppsom
gångermångaharkulturminnenakyrkliga ettårhundraden.under De

oftadestårvärde.konstnärligt-antikvariskt Dessutom som enstort
kontinuerligt.ochbeständigtför någotlivskvalitet,försymbol

mil-kyrkligasamladevanligtvis iingårkulturminnenaenskildaDe
omkring-medKyrkobyggnadenvärde.kulturhistorisktjöer stortav
bygdensårhundraden varitharbyggnader ettmark ochliggande genom

förandraocksålivetreligiösadetförutomTidigarecentrum. var
kyrkbyn. Härtilllokaliseraderegelfunktionerviktigasamhället som

ochskolhussockenstugationdebod ochprästgård, även t.ex.fanns samt
helgträffades ibefolkningbygdensvid kyrkanfattigstuga. Det somvar

ochoch söcken, i glädje sorg.
kul-kyrkligaför deuniktmindreellerVad kan sägas mersom vara
ochändamålursprungligaföranvändsfortfarandedeturminnena är att

historiskaandraden månIochför allatillgängligade äratt envar.
all-åtkomliga förhuvud ärbyggnader och tagetövermonument

föreställningföransträngningargånger attmänheten mångagörs ge en
åtgärder försärskildavidtar attfunktionen;ursprungligaden manom

föremålbyggnader ochåskådliggöra hurförochåterskapa miljöer att
kultur-levandedäremotkulturminnena utgör ettbrukades. kyrkligaDe

ochharårhundradena använtskontinuerligtdeatt genomgenomarv
ändamål.alltjämt används för samma

ocksåharangelägenheterallmännakulturminnenakyrkligaAtt de är
haråtgärderoch andrarenoveringarombyggnader,inneburit somatt
år-detsärskiltgällerdettadokumenterade; senastevälgenomförts är

förändringarföljamöjlighet överhundradet. Dokumentationen attger
materialochmetoderbyggnadsteknik,arkitektur,tiden beträffande
följdtillHandlingarnakulturhistorisktlikaväl synsätt. avsomsom -

värde i sigsåledesalla harförtillgängliga ettoffentlighetsprincipen är -
radföreträdare försåväl privatpersonerföroch intresseär ensomav

forskningsområden.olika
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kyrkligaDe kulturminnena betydelsefull del vårt nationellaär en av
kulturarv. Bevarandet de kyrkliga kulturhistoriska värdena ärav en
angelägenhet för hela samhället och svenska folket.
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egendomenkyrkliga4 Den

förhållandenNuvarande4.1

Allmänt4.1.1

egendom.åtskilligverksamhetför sinkyrkan disponerarSvenska
rättsligafrånbakgrund och kanhistorisk ut-har olikaEgendomen

specialregleradnämligenkategorier,delas in igångspunkter tre
stiftelse-ochförenings-egendomkyrkokommunalegendom, samt

egendom.
kyrko-dels kyrkor,beståregendomenspecialreglerade fastaDen av

Till denkyrklig jord.s.k.delsbegravningsplatser,gårdar och andra av
kyrkobyggnaderbl.a.inventarier iegendomen hörspecialreglerade lösa

underkastadegendomenspecialregleradefonderade medel. ärDensamt
ochegendomen bevarasförtill skydd intressetsärskilda rättsregler att

övrigför.avsedd Förursprungligenändamål denanvänds för de ärsom
civil-och allmännakommunalrättsliga"vanliga"egendom tillämpas

försam-vissskallbestämmelser. ävenrättsliga Det attnoteras
egendomen;specialregleradedentillegendom räknaslingskommunal

tillkommitharförsamlingskyrkormed deexempelvis falletså är som
självständigablev1800-taletunderförsamlingarnaefter det att

be-skedde år 1817vilketkommunstatusjuridiska medpersoner -
stadsförsam-beträffandeoch år 1843träffande landsförsamlingama

karaktärenhardessförinnantillkomlingama. kyrkorDe avsom
Bestämmelsernarättssubjekt.självägande stiftelser utgör omegnasom

dockgäller i1992:300kyrkolagenkyrkliga egendomen iden
tillkommit.harkyrkantillämpliga delar näroavsett

finans-kyrkligai dendelas inkanegendomenkyrkligaDen även
skallförraförvaltningsförmögenheten. Denrespektiveförmögenheten

användsdenändamål, medankyrkligamed avkastningsin tjäna senare
avkastning.någonvanligen intekyrkliga verksamhetendeni germen
bestämmelserkyrkolagensförredogörasskall kortdet följandeI

enligtkyrkliga kulturminnenaegendomen. Dekyrkligaangående den
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lagen 1988:950 kulturminnen dvs. kyrkobyggnader, kyrko-om m.m.,
kyrkliga inventarier och begravningsplatser,tomter, behandlas i av-

snitt

4.1.2 Kyrka

Beteckningen kyrka används i "vanligt" språkbruk ofta byggnaderom
olika trossamfund använder för religiös verksamhet. lagstift-Isom

ningen dock med begreppet byggnad eller harettavses en rum som
invigts för Svenska kyrkans gudstjänst. Invigningen kyrkligär en
handling förutsättning för kyrka skall få i brukutgör att tassom en en
för sitt ändamål. skallDet invigtvarjenoteras är äratt rum som en
kyrka, vilket innebär förutom "traditionella" kyrkobyggnader ochatt
kapell kyrkorum andrainom byggnader innefattas i begreppet.även
Som exempel kan kyrksalar sjukhuspå slottskyrkor.nämnas samt

Kyrkoinvigningen har inte bara religiös innebörd, får ävenutanen
vissa rättsverkningar jfr exempelvis 4 kap. § kulturminneslagen.2 Att
meddela föreskrifter invigning faller kyrkomötetsinomom norm-
givningskompetens punkt övergångsbestämmelserna10 till regerings-
fonnen, kap. kyrkolagen.29 12 §

l Församlingskyrkor

kyrkolagenI föreskrivs varje församling skall ha försam-minstatt en
lingskyrka 38 kap. § kyrkolagen. föreligger såledesl Det skyldig-en
het tillhandahålla minst kyrka skall församlingskyrkaatt en som vara

underhålla och den på ändamålsenligt Attsamt att utrusta sätt.ett
anskaffa och underhålla kyrkobyggnader och deras tillbehör är
församlingsangelägenheter jfr ochavsnitt 2.1.2 7.2.1. finnsDet inte
något hindrar det inom församling finns flera försam-attsom en
lingskyrkor; skyldigheter gäller då för samtliga.samma

Det regeringen eller Kammarkollegiet bestämmer vilkenär som
eller vilka kyrkor skall församlingskyrka, -kyrkor 38 kap.som vara
2 §. Regeringen eller Kammarkollegiet får vidare besluta tvåatt
församlingar får ha församlingskyrka eller kyrkaatten gemensam en
inte längre skall församlingskyrka.vara
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Domkyrkor1

kap. kyrkolagen.stift skall det finnas domkyrka 39 1 §I varje en
ochSkara, Strängnäs, VästeråsDomkyrkorna i Uppsala, Linköping,

underdomkapitel. Lunds domkyrka stårförvaltas respektiveVäxjö av
förvaltning Domkyrkoråd kap. §. Landets övrigasärskilt 39 2ettav
domkyrkor förvaltas respektive kyrklig kommun.av

domkyrka församlings-domkyrkoförsamlingen skall stiftetsI vara
kyrka kap.38 3 §.

kyrklig jordFörvaltningl av

avseddKyrklig eller tjäna vissajord fast egendom ärär tomträtt attsom
försam-prästlönefastighet, prästgård,ändamål. Till kyrklig jord hör

fastighetkyrkofondsfastighet, domkyrkaslingskyrkas fastighet, samt
biskopsgård kyrkolagen. gäller41 kap. I principl § att pastoraten

prästgårdarförvalta forsamlingskyrkors fastigheter ochskall samt att
egendomsnämnden respektiveförvaltningen skall ii övrigt utövas av

stift kap. och §§.41 65
kyrk-förvaltningen denfinns reglervissaDet avgemensamma om

för-bestämmelsenliga jorden. sammanhang kandettaI nämnas attom
kulturmiljövår-inriktad på naturvårdens ochvaltningen skall attvara

§.skall skälig omfattning 41 kap. 8 Någondens intressen beaktas i
detta inte.precisering vad med görssom avsesav

Prästgårdar1

direktiven dir. 1995:162,bakgrund kommittén enligtMot attav
Kulturarvsutredningens förslagsid. beakta16 har del ochatt ta av

bestämmelserfinns det uppehålla vid kyrkolagensanledning sigatt om
prästgårdar.

besluta innehavaren tjänstPastoraten har möjlighet att att somav en
tjänstebostad 34 kap.kyrkoherde skalleller komminister anvisas en

inneharkyrkolagen. tjänstebostad har den4 § anvisatsOm är somen
bo den kap. och §§.tjänsten i skyldig i 34 7 8 Fastprincip att egen-

kyrkoherde ellereller tjänstebostad anvisaddom där åtärtomträtt en
prästgård kap. fastigheten intekomminister benämns 41 §. Oml

församlingskyrkaslängre tjänstebostad, blir den iställetanvisas som
fastighet.

för förvaltningen prästgårdama åvilarAnsvaret pastoraten, somav
skall bära kostnaderna kap. och kap. §.också 41 5 § 34 5 Det är pas-
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föreskrifterför skötseln, detta enligtskall intetoraten avsom svara om
innehavaren tjänste-eller enligt avtal skall ankomma påregeringen av

och vid be-underhålla prästgårdamabostaden. skall vidarePastoraten
hov bygga hus 41 kap. 15 §.nya

särpräglade miljöer kandet gäller prästgårdarNär utgör egen-som
använd-vården ochdomsnämnden lämna föreskrifter hurnärmare om

möjlighet finns förkap. §; dennaningen skall 41 12 ävenutövas
särskilt värdebyggnader prästgårdar har"sådana på ett som exem-som

före-skall observeraspel tids byggnadsskick". Detpå viss atten
Möjlighetanvändning.skriftema får bara vård,inte även attutanavse

prästlöne-förvaltning sådanföreskrifter finns också vidmeddela av
har varitfastighet tidigareförsamlingskyrkasfastighet eller sådan som

prästgård 41 kap. §.13
egendomsnämndenfår byggas endasthus prästgårdEtt på omomen

kyrklig1994:250 förvaltningendet 5 förordningenmedger § avom
åtgärder kanför andrakrävs vissajord m.m.. Medgivande även som

byggnadskaraktär. ärendenIinverka på husets eller inreyttre som avser
yttrandeskall länsstyrelsensprästgårdarkulturhistoriskt värdefulla

kan underkyrklig jord i övrigtlikavälinhämtas. prästgårdEn som --
försäljning skallFrågoreller bytas.förhållanden försäljasvissa om

och 20 §§. ärendenkap. 19 Iegendomsnämnden 41 rörprövas somav
värdefull prästgård skallkulturhistorisktförsäljning eller byte av en

för-förordningen15 §länsstyrelsen tillfälle sigyttraatt omges
förordningeneller § isig 5 § 15valtningen kyrklig jord m.m.. Vareav
anvisadlängrefastighet inteenligt sin ordalydelse är somsomavser en

församlingskyrkas fastighet.iställettjänstebostad, utgörutan en
knutet tillprästgårdar åtnjuterdet skyddskallDet ärattnoteras som

försäljs ellerprästgårdjord.egenskapen kyrklig Om av annanenav
prästgårdskyddet. Enupphör kyrklig jord försvinneranledning att vara

visserligenkanvärdefulleller tidigare prästgård kulturhistorisktärsom
ochbyggnadsminneförförklarasoberoende är ägareav vem som- -

kap. kul-skydd i 3omfattas bestämmelsernadärmed komma att omav
förutsättersker dock automatisktturminneslagen. inteDetta ettutan

länsstyrelsen.särskilt beslut av
kultur-slutbetänkande SkyddetharKulturarvsutredningen i sitt av

förskyddetinnebärmiljön lämnat förslagSOU 1996:128 attett som
behandlasförslagprästgårdar oberoende jordnatur. Detta när-görs av

i avsnitt 12.mare
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l Kyrkofonden

Kyrkofonden tillkom år och det främsta syftet1910 utjämnaattvar
kostnaderna för prästlöner mellan olika Medel tillfördes bl.a.pastorat.
från vissa äldre, centralt bildade fonder.

Kyrkofonden har sedan år styrelse utför1983 deen egen som
förvaltningsuppgifter den enligt författning eller särskildasom rege-
ringsbeslut skall utföra. övrigt förvaltas kyrkofondenI Kammar-av
kollegiet, dock skall samråda styrelsen frågormed i viktstörresom av
42 kap. kyrkolagen och förordningen 1996: 1230 kyrkofonden.om

Kyrkofonden har viktig uppgift det gäller utjämningssyste-nären
Enligt 1996/97:35proposition för utjämningmet. ett nytt systemom

inom Svenska kyrkan, målet för utjämningssystemetär göraatt en
rikstäckande kyrklig verksamhet möjlig, väsentligen likvärdigaatt ge
ekonomiska förutsättningar för kyrkokommunerna inom landets olika
delar finansiera den rikskyrkliga verksamheten och andra församt att
hela kyrkan kostnader.gemensamma

Den 1 januari 1997 trädde bestämmelser utjämnings-ett nyttom
i kraft. Detta består generell del omfattar allasystem pastoratav en som

och samfälligheter individuell del där sker efterprövningsamt sär-en
skild ansökan. delenDen generella innehåller dels inkomstut-en
järrming, dels utjämning kostnader har strukturella orsaker.en av som

Bestämmelser hur kyrkofonden tillförs medel finns i 42 kap.om
14-20 kyrkolagen. Kyrkofondens viktigaste den all-inkomst är

kyrkoavgift samtliga skall betala med fast-visstmänna pastoratsom
ställt öretal 8 öre skattekrona. Stiftssamfállighetema skall betalaper

särskild kyrkoavgift till kyrkofonden. Till kyrkofonden skall vidareen
under vissa förutsättningar betalas inkomstutjämnings-, kyrkounder-
hålls-, begravningsplats- kyrkotillhörigavgift. skall tilloch Dessutom
kyrkofonden föras till-avkastning och ersättning från fondens egna
gångar och andra kapitaltillgångar enligt bestämmande.regeringens
Efter år 1990 har något statsbidrag lämnats till kyrkofonden.inte

Ett skatteunderlag medelskatteunderlagetunderstigerpastorat vars
skall få bidrag kyrkofonden, inkomstutjämningsbidrag 42 kap.ett ur
17 §. Därutöver kan i enlighet med bestämmelserna kap. 18-24i 42
betalas kyrkounderhålls-, och gles-begravningsplats-, kyrkotillhörig-
bygdsbidrag vidare utjämningsbidrag, stiftsbidrag ochsamt extra
kyrkobyggnadsbidrag kyrkobyggnadsbidrag,angående jfr närmare
avsnitt 7.4. kyrkofondenUr betalas bl.a. biskopamas löner ochäven

pensioner 42 kap. §. Enligt bestämmande11prästemas regeringens
kyrkofonden också för exempelvis kostnaderna för kyrkomötetsvarar
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stif-för Svenska kyrkansoch dess myndigheter för kostnadernasamt
telse för rikskyrklig verksamhet 42 kap. 12 §.

in-utjämningssystemetinkomst- och kostnadsutjämningDen som
samfálligheterellernebär bygger på principen att pastorat vars

bidrag ochfårgenomsnittetinkomst- och kostnadsläge är sämre än ett
betala avgift.de med läge får engynnsammare

förhållandenFramtida4.2

mellanrelationerändradeenligt principbeslutetUtgångspunkten om
tillskall ståkyrkliga egendomenkyrkan denoch Svenska är attstaten

Kammarkollegiet harrelationsändringen.kyrkans förfogande efteräven
egendomen.frågan den kyrkligautredahaft till uppdrag närmareatt om

ochbetänkandet StatenKammarkollegiets förslag redovisas i tros-
1997:47.egendomen SOUsamfunden kyrkligaDen-

dettahar förutsattsdet gäller det utjämningssystemetNär attnya
jfrrelationsändringenefterkyrkanskall användas Svenskainom även

1995/96:80, sid. 30.avsnitt 7.1.2 samt prop.
genomföras respektiveförvaltningen skallFrågan hur om ansvarom

inomkyrkligförföremålför får förutsättas bliförvaltningen en
andra för-de lagar ochuppmärksammasreglering. skall dockHär att

allmänhet givetvisegendomsförvaltning iförfattningar gällersom
pålikavältillämpliga de kyrkligakommer påatt somorganen,vara

och bygg-plan-exempelandra rättssubjekt. kanHär nämnassom
kultur-naturvårdslagstiftningenochlagstiftningen, miljöskydds- samt

minneslagstiftningen.
vidkyrkolagen2.2.1 upphävsavsnitttidigare har angivitsSom

relationsändringen.
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5 Myndigheter och inommuseer

kulturmilj öområdet

5.1 Riksantikvarieämbetet och statens

historiska museer

RAÄRiksantikvarieämbetet och historiska centralstatens ärmuseer
förvaltningsmyndighet för frågor kultunniljövård 2 förordningen§om
1988:1l31 med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens
historiska museer. lagen 1988:950I kulturminnenom m.m.

RAÄkulturminneslagen föreskrivs har överinseende kultur-att över
minnesvården landeti 1 kap. 2 § tredje stycket. förordningenAv 1 §
1988:1188 kulturminnen kulturminnesforordningen fram-om m.m.
går länsstyrelsen inför beslut enligt kulturminneslagen kanatt ett som
medföra ersättningsskyldighet eller på vikt, skallsätt är störreannat av

RAÄsamråda med skallHär enligt 26 § iäven nämnas att
instruktionen får utföraåta sig undersökningar, utredningar ochatt
andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För sådana uppdrag får
myndigheten ersättning kostnaden.ta ut motsvararen som

RAÄFör kunna överinseende harsitt givits generellatt utöva rätten
överklaga beslut domstol eller myndighet fattar stödmedatt som annan
kulturminneslagen 1 kap. tredje kulturminneslagen.2 § stycketav

Denna möjlighet viktig för kunna förinte minst verka enhetligär att en
praxis.

RAÄ:sI uppgift ha överinseende kulturrninnesvården lan-iöveratt
det bl.a. beträffande de kyrkliga kultunninnena ligger föratt svara- -
uppföljning, utvärdering och utveckling verka för enhetligsamt att en

RAÄtillämpning aktuella bestämmelser. Vidare har för attav ansvar
bygga kunskap, uppmärksamma utbildnings- och forsk-attupp
ningsbehov bevaka kompetenslcraven tillgodoses. viktigEnsamt att att
uppgift sprida kunskap information,och exempelvisär att attgenom
utarbeta material eller anordna kurser och konferenser.att
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övergri-denoch preciseravidareutvecklauppgifterna liggerI att
föroch principermetoderframarbetalikavälpande policyn, attsom

RAÄ årenharkulturminnena.kyrkligadeförvaltningen genomav
från bygg-områden,flertalspecialistfunktioner inombyggt ettupp
inventarierkyrkligabehandlingmaterialkunskap tillnadsteknik och av

specialistkunskap.tillhandahålla dennauppgiftochoch orglar, är atten
RAÄ medkontaktfortlöpandehållerarbetei sittviktigtDet är att

museermotsvarandeeller samtoch länsmuseernalänsstyrelserna
ske inomkanbl.a.förutsättas dettafårolika kyrkliga Det attorgan.
förformerbeskrivnaoch 9.3.1,avsnitt 9.2för nedan, i sam-ramen

arbete.
enligtkultunninnenakyrkligagäller dedetBeslutanderätten när

principijuli 1995med den 1från ochkulturminneslagenkap. är4
RAÄ fattahadedettidigare attlänsstyrelserna;samlad hos somvar

kyrkligaochkyrkotomterkyrkobyggnader,avseendeärendenbeslut i
ärendehante-decentraliseringen6. Genomjfr avsnittinventarier av

RAÄ:s kultunninnenakyrkligagäller dedetuppgifterharringen när
övergripandeinriktas på det ansvaretkommitochförändratsdelvis att

Funktionenområdet.påkunskapsförsörjningenochför verksamheten
tydliggjorts.såledesharservicemyndighetochcentral tillsyns-som

specialistkompetensRAÄ tillhandahållauppgifttillalltjämthar dock att
jfrärenden l §enskildalänsstyrelsen isamrådspartoch att vara

8.sid.1994/95:208,kulturrninnesförordningen samt prop.

Länsstyrelserna5.2

kap.länet lkulturminnesvården itillsynskall haLänsstyrelserna över
med1990:1510förordningenkulturminneslagen. Istycketandra2 §

länsstyrelsenlänsstyrelseinstruktion 1993:1294omtryckt attanges
länsstyrelsendet inomkulturmiljönför frågor attbl.a. samtomsvarar

andraoch 12 §kulturmiljöområdet 3 §förfinnas länsexpertskall en
kul-tillsynsansvarallmänt överdelsuppgifterna hörTillstycket. ett

uppföljnings-ochbesluts-utrednings-,delsturmiljövården länet,i ett
kulturminnen.kyrkligaangående bl.a.ärendengällerdetnäransvar

RAÄmed isamrådalänsstyrelsenskallframgåtttidigare harSom
framgårkulturminnesförordningenvikt. 2 §Avärenden störreav

skallkulturrninnesvårdentillsynvid sinlänsstyrelsen övervidare att
särskilt läns-länet,inomkulturminnesvårdandesamverka med organ

motsvarandeoch museer.museerna
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lokalaochRegionala5.3 museer

ellerlandstingkommun,vilkenstiftelse ivanligenLänsmuseet är en
regionaltellerföreningkulturhistoriskoftahuvudmantidigare en-

således inte iingårbland stiftama.med Dehembygdsförbund finns-
länsmuseernadockskallden statliga organisationen. Det nämnas att

det gällermyndighetmedjämställs närunder förutsättningarvissa
ochsekretess-handlingsoffentlighettillämpning principen samtomav

och §1980:100 2sekretesslagenkap. 9 §arkivlagstiftningen l ase-
1990:782.arkivlagen

regionaltillstatsbidrag1996:1598Enligt förordningen om
regionalatill bl.a.lämnasfår statsbidragkulturverksamhet museer.

förvaltningengällerroll detviktigharLänsmuseema när aven
länsstyrelsernamedtillsammanskyrkliga kulturminnena. De utgör

kulturminnesför-jfr 2 §organisationregionalakulturmiljösektoms
ellerförsamlingenoftakyrkoärende initierasordningen. Ett attgenom

och/ellerlänsstyrelsenmedkontaktsamfällighetenkyrkligaden tar
exempelvishurpåhitta lösningardiskutera ochförlänsmuseet, att en

projekteringförrådkangenomföras.skall Länsmuseetrenovering ge
under pla-kontaktatsharOberoende länsmuseetoch planering. omav

medverkaflertalet falldet ineringsskedet eller kommer att som
kyrkoärenden.handläggningenlänsstyrelsen vidtillremissinstans av

kulturhisto-tilllänsmuseetlänsstyrelsenvanligtocksåDet utserattär
ochfölja arbetetförinnebär göravilketrisk kontrollant, attett ansvar

dokumentation.byggnadsantikvariskförbesiktningar attsamt svara
handläggningensålunda gånger imedverkar mångaLänsmuseet av

ochgenomförandetvidberedandestadietunderkyrkoärenden såväl som
9.2.ochvidare avsnitt 6.6uppföljningen se

motsvarandepåkommunaladetkommuner finnsI vissa sommuseer
kulturrniljövårdande arbetet.kan medverka i detsätt

3-l7v0374
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kulturrninnenakyrkliga6 De

regleringrättslig-

Allmäntl

förmedlaochbevarakultunniljöområdetuppgift ärinom attviktigEn
kultur-kulturminnen1988:950lagenkulturarvet. I m.m.om
kultur-ochkulturmiljönbl.a.bestämmelserfinnsminneslagen om

nationelldetföreskrivs ärkap. §lminnesvården. I l att en
dettakulturmiljövårda vårskydda och samt attangelägenhet ansvaratt

historiskaochRiksantikvarieämbetetdelas alla. statens museerav
medanRAÄ landet,ikulturminnesvårdenöverinseendehar över

länsstyrelserna.tilllänvarjeinomansvaret ges
ochkulturarvdel vårtomistligkultunninnenakyrkligaDe är aven

kulturrninnes-4 kap.bestämmelser ienligtskyddsärskiltde har ett
kyrko-värdena ikulturhistoriskadeskyddarBestämmelsernalagen.

begravningsplatser.ochkyrkliga inventarierkyrkotomter,byggnader,
byggnaderfastigheter,förvaltarkyrkanSvenskakanDet nämnas att

ochkulturminnenkyrkligainteobjektoch andra är att anse somsom
kultunninneslagen. Dennakap.skyddet i 4omfattasdärför inte avsom

kultur-bestämmelser iandraenligtskyddasfallvissaegendom kan i
verk-människorsefterlämningarfornlämningarminneslagen. Fasta är
bruktidersäldretillkommitharforna tider,samhet under genomsom

ochomfattasExempelvisvaraktigt övergivna.och är grav-gravarsom
begravningsplatserandraochkyrkogårdarbyggnader som upp-samt

byggnadkap. Enbestämmelser i 2enligtskyddkriterierfyller dessa av
ellervärdekulturhistoriskasittmärkligsynnerligenär somgenomsom

förklarasbebyggelseområde kanmärkligtsynnerligeningår i somett
kanbyggnadsminnenBestämmelsernakap. §.byggnadsminne 3 l om

träd-parker,märkligasynnerligenkulturhistorisktpåtillämpas även
gällerbyggnadsminnenSkyddet föranläggningar.liknandegårdar och

generelltintekulturminnen,för kyrkligaskyddetskillnad fråndock, till
länsstyrelsen.särskilt beslutförutsätter ettutan av
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I det följande lämnas redogörelse för kulturminneslagens be-en
stämmelser beträffande de kyrkliga kulturminnena, dvs. kyrkobyggna-
der, kyrkotomter, kyrkliga och begravningsplatser.inventarier Frågan

för anskaffande och underhåll sådan egendom behandlasom ansvar av
i avsnitt 7.2. I avsnitt berörs8.4 frågor gäller hur de kyrkliga kul-som
tunninnena skall vårdas och underhållas.

Kulturarvsutredningen har i sitt slutbetänkande Skyddet kultur-av
miljön SOU 1996:128 föreslagit Vissa ändringar kap.i 4 kulturmin-
neslagen. Bl.a. föreslås bestämmelser skydd för prästgårdar ochom
kyrkstäder. Dessa bestämmelser behandlas i avsnitt 12.närmare
Kulturarvsutredningens förslag innehåller bl.a. vissa ändringaräven av
redaktionell i 4 kap. kulturrninneslagen. Det dock klartinteart är om
och i så fall Kulturarvsutredningens förslag kommernär att genom-
föras. De hänvisningar till kulturminneslagen det följandeigörssom

gällande bestämmelser. Kulturarvsutredningens förslag tillavser nu
ändring kap. kulturrninneslagen4 bifogas bilagaav som

6.2 Kyrkobyggnader

Kyrkobyggnaderna många epokers såväl internationellarepresenterar -
nationella arkitektur, byggnadshistoria och byggnadsteknik. Desom -

speglar också samhällsutvecklingen. Kyrkobyggnaderna har kultur-ett
historiskt värde, kan styrka och karaktär.variera i Deras primärasom
funktion för gudstjänster och kyrkliga handlingar.är Iatt ettvara rum
detta ligger förutom religiös upplevelse, också skapaatt attge en en
känsla samhörighet och trygghet.av

Kyrkobyggnader definieras kulturminneslageni byggnadersom som
invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och vårdas kyrkligsom av en
kommun församling eller kyrklig samfállighet domkyrkorsamt som- -
står under förvaltning 4 kap. 2 § andra kultur-stycketegen
minneslagen. Bestämmelserna gäller således inte bemärkel-kyrkor i

invigd byggnad har huvudman, t.ex. staten,sen annansom en en
landstingskommun eller rättssubjektprivat ellerprivatpersonett en-
enskild juridisk person.

Byggnader inte uppfyller kriterierangivna omfattas alltsåsom ovan
inte skyddsbestämmelsema kap. sådani 4 byggnadEn kan i och förav
sig ha sådant kulturhistoriskt värde kanden förklaras för bygg-ett att
nadsminne enligt förutsättning3 kap. härför emellertidEn denär att är
"synnerligen kulturhistoriskamärklig" sitt värde.genom

De domkyrkor understår förvaltning Uppsala, Lin-ärsom egen
köping, Skara, Strängnäs, Västerås och förvaltas respektiveVäxjö av
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ÖvrigaLund.Domkyrkorådet iförvaltasLunddomkapitel samt av
kyrkligrespektiveframkommittidigareförvaltasdomkyrkor avsom

4.1.4.avsnittkommun
byggnad,tillvad hörsammanhangbetydelse i detta ärAv ensom

såledesochbyggnadstillbehör,vaddvs. är att om-somsomansesom
kap. §2kyrkobyggnader. Av 2beträffandebestämmelsernafattas av

ochinredningfastbyggnad hörtill annatjordabalken framgår att
stadigvarandetillförsedd, detblivit ägnatbyggnaden ärvarmed om

vad så-exempel pådenna.del Somellerför byggnadenbruk somav
bänkinred-fast avbalkning,kankyrkobyggnadentillhörlunda nämnas

predikstol.ochläktarening,
kultur-derasunderhållas såoch"vårdasskallKyrkobyggnader att

för-karaktär inteochutseendeoch derasminskashistoriska värde inte
vadpreciseringNågonstycket.första4 kap. 2 § närmarevanskas" av

innebär inte.detta ges
får inteår 1939uppförda före utgångenKyrkobyggnader är avsom

kap.4länsstyrelsentillståndväsentligtändras på något sätt utan av
Andratillstånd.alltidombyggnad kräverellerRivning, flyttning3 §.

elleriingreppgodkännandegenomförasfår äråtgärder inte utansom
inredningfastamed desseller interiörbyggnadens exteriörändring av

färgsätt-byggnadensändringutsmyckningkonstnärligaoch samt av
6.6. Häravsnittbehandlas ikyrkoärendenHandläggningenning. av

skäligaställamöjlighetlänsstyrelsen har attskall endast nämnas att
ändringtillmöjlighet ut-tillstånd.för Detta attvillkor attett enseger

kulturhisto-så inteskada,möjligainnebär minsta attförs på sättett som
gällakanvillkoronödan. Ettriskeras ikonstnärliga värdenochriska

material ellerexempelvis visstskall genomföras,hur ändringen ettatt
föreskrifterdet sigVidare kanskall användas. röraviss metod omen
antikvariskfortlöpandeellerdokumentationkulturhistorisk omom

får be-villkorskäligtVadkontroll arbetena. ettär att somansesomav
svårtmycketpraktikeni attvillkorfall; ärdömas från fall till ett som
sid. 93,1987/882104.oskäligt prop.uppfylla torde att somansevara

97.
RAÄ påtillämpasskalltillståndsprövning ävenkan besluta enatt

ochår 1939 ärutgångeneftertillkommitkyrkobyggnad somavsom
härvidtordekap. 4 §. Detvärde 4kulturhistoriskamärklig sittgenom

kvaliteterarkitektoniska gör attochoftast konstnärliga ensomvara
värdefull.kulturhistorisktkyrkobyggnad varaanses

brådskandeellerunderhållsarbetensedvanligaskallDet nämnas att
åtgär-Sådana§.tillstånd 4 kap. 5vidtasreparationsåtgärder får utan

med hän-lämpligametoderochmaterialskall utföras med ärder som
bestämmel-förarbetenakulturhistoriska värdena. Itill attde angessyn

material elleranvändsmed restriktivitet;bör tolkas annatett nyensen
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teknik i förhållande till tidigare arbeten torde detta i allmänhet inte an-
sedvanligt underhåll prop. 1987/88: sid.104, 98.ses vara

Det skall uppmärksammas skyddsbestämmelsema kap.i 4att
kulturrninneslagen befintliga kyrkobyggnader. kyrkobygg-Nyaavser
nader, dvs. kyrkobyggnader skall uppföras, istället underkastadeärsom

kommunal bygglovsprövning jfr plan- och bygglagen 1987:10. Ien
vissa fall kan det dock vid uppförande byggnadäven av en ny vara
aktuellt med prövning enligt kulturminneslagen, nämligen denen om
skall uppföras på äldre byggnad eller på gammalresterna av en en
kyrkotomt prop.1987/88:lO4, sid. 58. skall uppmärksammasHär att
plan- och bygglagstiflningen givetvis tillämplig det gällerär även när
befintliga kyrkobyggnader. kommunen vidAtt prövning skall beaktaen
exempelvis konstnärliga och kulturhistoriska aspekter följer kap.8av
11 § 3 och plan-12 § 4 och bygglagen.p. p.

6.3 Kyrkotomter

Kyrkobyggnaden tillsammans med omkringliggande områdeutgör en
kulturhistoriskt värdefull kyrkomilj markområden kan skyddasDessaö.

bestämmelserna kyrkotomter här nedan eller begrav-genom om om
ningsplatser jfr avsnitt 6.5.

Kyrkotomt definieras område kring kyrkobyggnadettsom en som
hör med byggnadens funktion och miljö och be-inte ärsamman som
gravningsplats 4 kap. 2 § tredje stycket kulturminneslagen. Som
kyrkotomt enligt denna definition räknas park gravplatsert.ex. utanen

kyrkobyggnad eller område med klockstapel interunt etten en som
ligger omedelbart intill själva kyrkobyggnaden prop. 1987/88:l04,
sid. 96.

Kyrkotomter skall "vårdas och underhållas så deras kulturhisto-att
riska värde inte minskas och deras utseende och karaktär förvans-inte
kas" 4 kap. första2 § stycket. Kyrkotomter har tillkommit föresom
utgången år får1939 inte ändras på väsentligtnågot till-sätt utanav
stånd länsstyrelsen 4 kap. §.3 krävs alltid tillstånd förDet utvidg-av
ning för uppförande eller väsentlig ändring byggna-tomten samtav av
der, portaler eller fastaandra anordningar inom området.murar,
Skyddet innefattar således dels området och dess utfomming, dels
byggnader och fasta anordningar. skyddDetta i princip inteärsenare
kopplat till anläggningen sådan motiveras dess betydelseutansom av
för helhetsintrycket milj ön.av

På beträffande kyrkobyggnader kan länsstyrelsensättsamma som
uppställa villkor för tillstånd till ändring. Vidare gäller bestämmel-ett
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brådskande reparations-ellerunderhållsarbetensedvanligaattserna om
RAÄ be-kanför kyrkotomter.får vidtas tillståndåtgärder ävenutan

påskall tillämpastillståndsprövningbestämmelsernasluta ävenatt om
ochutgången år 1939tillkommit efter ärkyrkotomt har somaven som

innebörden härAngåendevärde.kulturhistoriskamärklig sitt avgenom
föregående avsnitt.tillbestämmelser hänvisasnämnda

inventarierKyrkliga6.4

Inventariebeståndetkulturskatt. ärinventariernakyrkligaDe utgör en
oftastFöremålen harålder.gäller såväldetkomplext när somursprung

de vanligenvärde. Genomkulturhistoriskt ärochkonstnärligt attett
dehemma"gammalt "hörsedandär deden miljöplacerade i enger
flestadeIföremål påmotsvarandeupplevelse ettän museum.annan

ursprungligaanvänds för sittalltjämtföremålfall frågadetär somom
gudstjänstlivet.funktion isyfte fylleroch ensom

kyrkligakulturhistoriska värden iskydd förföreskrifterNärmare om
kulturminneslagen. Vissa6-104 kap.finns iinventarier av

eller förvaltasföremålgäller för ägsbestämmelserna även enavsom
vård-beträffande den allmännafalletsläkt. Såellerenskild ärperson

ochförteckningföremål iuppföraskyldighetenplikten, att en
nedan.åtgärder jfrvidtamöjligheten att

användas idetkyrkligt ärföremål avsett attEtt är att omanse som
kyrkanstillhandlingar,och kyrkligagudstjänstmed kyrkanssamband

kyrkorummet.minnesmärke iellerutsmyckningochinredning som
finns iinventarierkyrkligamedvadexemplifieringEn avsessomav

kultunninnes-kulturminnen1988:1189förordningen19 § m.m.om
böcker,kärl,rökelsekar,skmdar,bl.a. äldreförordningen. Hit hör

konst-ochmålningarandradopfuntar,krucifix,altartavlor, kors och
ljus-ochljuskronorfattigbössor,förvaringskistor,avlatsskrin,arbeten,

rustningar,sorgfanor,banér,vapensköldar,stakar, epitafier, vapen,
gravvårdar.äldrevissamusikinstrumentvotivskepp, kyrkklockor, samt

dock inteslag innebärangivethärföremålförhållandetDet ärettatt av
förut-ytterligareskyddsbestämmelsema;alltid det omfattasatt somav
skallvärde. Detkulturhistorisktskall haföremåletsättning gäller att

uttömmande,uppräkning intekulturminnesförordningens ärpåpekas att
inventarier.kyrkligakanföremålexempel påendastutan varasomger

jorda-enligtvadfråganuppmärksammasskallHär att somom
betydelsebyggnadstillbehör ärbalkens bestämmelser är att avanse som

för inventarierellerkyrkobyggnader ärreglerna fördet gällernär om
6.2.tillämpliga jfr avsnitt
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Inventarier kulturhistoriskt värde, hör till kyrkobyggnadav som en
eller kyrklig byggnad eller begravningsplats, skall förvaras ochannan
vårdas väl 4 kap. §. skall6 Det det således enbartintenoteras att är
inventarier finns i kyrkobyggnad omfattas skyddet. Frå-som en som av

skydd för inventarier på kyrkotomt behandlas i avsnitt 13.gan om en
församlingI varje i domkyrkor står under förvaltningsamt som egen

skall det finnas förteckning kyrkliga inventarier kultur-överen av
historiskt värde kap.4 §. förteckningen7 Av skall framgå någonom

församlingen eller domkyrkan eller förvaltarän föremål.äger ettannan
Vidare skall föremålet förvaras på någon plats iänanges om annan
kyrkan. Ansvaret för förteckningen förs åvilar kyrkoherden ochatt en

kyrkorådet utsedd kyrkvärd, skall ledamot eller suppleant iav som vara
rådet. De skall också till föremålen förvaras och vårdas väl. Detattse

fråga personligt ansvarstagande delatär mellan kyrko-ett ärom som
herden ämbetsbärare och den förtroendevalde kyrkvärden. Be-som
stämmelsen medger exempelvis inte kyrkoherdenatt prästger en annan
i uppdrag föra inventarieförteckningen.att

Kontraktsprosten skall minst kontrollerasjätte år alla före-vart att
mål i förteckningen finns behålli 4 kap. §. Sådan kontroll8 skall även

vid byte kyrkoherdeansvarig eller kyrkvärd. församlinggöras Iav en
där kontraktsprosten kyrkoherde skall biskopen till kontrollär attse
sker.

föremålEtt i förteckningen får inte eller ändras,avyttras, repareras
flyttas från den plats där det sedan gammalt hör hemma eller avföras
från förteckningen länsstyrelsens tillstånd; denna tillståndspliktutan
omfattar dock inte föremål någon enskild eller släktägssom av person
4 kap. 9 §. "obetydligaFör behövsreparationer" det inte någotmera

Äventillstånd. sådana reparationer måste utförasgivetvis så detatt
kulturhistoriska värdet inte minskas.

RAÄSom led i den statliga tillsynen har och länsstyrelsenett rätt att
besikta kyrkliga inventarier 4 kap. §. Länsstyrelsen10 kan besluta att

föremål skall i inventarieförteckningen, vilket fårbl.a. tillett tas upp
följd det kan komma omfattas tillståndsplikten. Om det finnsatt att av
allvarlig fara för föremål skadas, kan länsstyrelsen beslutaatt ett att ta
hand det tills vidare eller vidta någon nödvändig åtgärd förom annan

skydda eller vårda det. sådanEn åtgärd måste dock föregåsatt av sam-
råd med den kontrollansvarige kontraktsprosten eller biskopen. Om
föremålet någon enskild måste samråd skeägs med denne.ävenav

Länsstyrelsen skall underrätta kontraktsprosten eller församlingari-
där kontraktsprosten kyrkoherde biskopen beslut har fattatsär när ett-

föra föremål på förteckningen elleratt åtgärd tillett attom upp om en
skydd för föremål skall vidtas 21 § kultunninnesförordningen.ett
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avhängigtskyddet för inventarier inteskall observerasDet äratt av
till.begravningsplats inventariema hörellervilken slags kyrkobyggnad

kulturhistorisktexempelvissåledesBestämmelserna omfattar även
begravningsplatserkyrkobyggnader eller påvärdefulla inventarier i

Bestämmelsernaår 1939.har tillkommit efter utgången omavsom
kulturhistorisktföremålförskydd gäller tillämpliga delari även av

begravningsplatsbyggnad påbegravningsplats eller ivärde på enenen
§. sådantborgerlig kommun 4 kap. 15 Iförvaltasochägssom av en

för förvaringen ochförteckningenfall förkommunen samtansvarar
föremålen.vården av

ochavsnitt 8.5 13.2.behandlas iKyrkliga inventarier även

Begravningsplatser6.5

värdefulla ochofta kulturhistorisktLandets begravningsplatser utgörär
kulturmiljön. kap. ll §kyrkliga I 4del denviktigmånga gånger aven

skall vårdas ochbegravningsplatserföreskrivskulturminneslagen att
för-minskas ellervärde intekulturhistoriskaunderhållas derasså att

skall beaktas.kulturmiljön Närdelvanskas. betydelseDeras avsom en
kap.till 1 l §begravningsplats hänvisasdet gäller definitionen av
med be-bestämmelse1990:1144. dennabegravningslagen I attanges

behörigenområde ellergravningsplats ärutrymmeett somavses
stoftavlidnasanspråk för förvaringhar ianordnat för och tagits avsom

begravningsplatsminneslundar.och Eneller aska t.ex. kyrkogårdar
samfällighet,kyrkligelleranordnatshar pastoratett enavsom av

begravningsplats.allmänallmännakommun eller det är enavannars
tillstånd länssty-särskilttrossamfund kan efterstiftelse ellerEn ett av

enskildaSåvälbegravningsplats.anordna enskildrelsen somen
kulturrninneslagen.skyddetomfattas iallmänna begravningsplatser av

sådana byggna-omfattarbegravningsplatserBestämmelserna ävenom
fastakyrkobyggnaderder begravningsplats intepå är samtsomen

exempel påkap. 12 §. Somoch portaler 4anordningar som murar
krematorieanläggningar,kanbyggnader på begravningsplatser nämnas

gravkapell och klockstaplar.
fårår 1939före utgångenbegravningsplats har anlagtsEn avsom

fråntillståndändrasväsentligtinte utvidgas eller på sätt utanannat
uppföraförTillstånd krävs vidarelänsstyrelsen kap.4 13 §. att en ny

ändraväsentligtellerför rivabyggnad eller fast anordning attsamt en
skydd motiverasfast anordning. Dettabyggnad ellerredan befintlig av

miljön.helhetsintrycketbetydelsen för av
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RAÄ har möjlighet besluta bestämmelserna tillstånd skallatt att om
gälla frågai begravningsplatser tillkommit efter utgångenäven om som

år kap.1939 4 14 §. Förutsättning härför begravningsplatsenär attav
ligger invid kyrkobyggnad har uppförts dessförinnan eller ären som
märklig sitt kulturhistoriska värde.genom

skallDet uppmärksammas lculturminneslagens bestämmelseratt om
statlig tillsyn befintliga begravningsplatser. det däremotNäravser
gäller begravningsplatser skall kommunal prövning ske inomnya en

för plan- och bygglagstiftningen. Enligt kap. första stycket8 2 §ramen
plan- och9 bygglagen krävs bygglov kommunen för anläggandep. av

begravningsplats. kommunen beaktahärvid skall konst-Att t.ex.av en
närliga och kulturhistoriska aspekter framgår kap. och8 11 § 3av p.
12 § Plan- och bygglagen givetvis tillämplig det gällerär även närp.
befintliga begravningsplatser byggnader och andra anläggningarsamt
på området.

Här skall kulturhistoriskt värdefullaerinras inventarier påattom
begravningsplatser omfattas skyddsbestämmelsema kap.i 4 6-10 §§.av

6.6 Tillståndsprövning och överklagande

tidigareSom har framgått skall beslut i ärenden angående kyrko-
byggnader, kyrkotomter, och begravningsplatserkyrkliga inventarier
fattas länsstyrelserna. gäller endast sedan denordning juliDenna 1av

RAÄEnligt1995. tidigare fatta beslutbestämmelser skulle i ärenden
angående kyrkobyggnader, kyrkligakyrkotomter och inventarier.
Genom beslutanderätten decentraliserades tilldessa ärenden läns-iatt
styrelserna, redan fatta beslut begravnings-tidigare hade attsom om
platser, således besluten kyrkliga kulturminnen i princip samlade.är om

RAÄdockDet alltjämt tillståndsprövning skallkan beslutaär attsom
tillämpas kyrkobyggnader, begravningsplatserpå kyrkotomter ochäven

tillkommit efter utgången år 1939.som av
tillståndsärende bl.a. kulturhisto-I sammanvägningett görs en av

riska, konstnärliga Prövningen innefattaroch estetiska synpunkter.
bedömningar fråga lämpligheten föreslagna åtgärderi såvälom av som

utföra dessa på.sättet att
RAÄSamråd ledmed och kan i länssty-ingåäven ettmuseer som

relsens handläggning kulturminnesförord-kyrkoärenden 1 och 2av
ningen, jfr avsnitt 5. Vidare skall länsstyrelsen samråda med
domkapitlet det behövs" kulturminnesförordningen. Syftet"om 18 §
med denna bestämmelse tillfälle teologiskaskall anläggaär att attges
och liturgiska synpunkter vid bedömningen. aktuelltkanDet även vara
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änd-byggnadsnämnden,med den kommunalasamråda t.ex.att om en
begravningsplats kräverellerkyrkobyggnad, kyrkotomtring av en

marklov.ellerbygglov eller rivningslov
tillkyrkoärendenalla beslut ikopiaLänsstyrelsen skall skicka aven

RAÄ; skalloch 13 §§,enligt 4 kap. 9tillståndsärenden, dvs.beslut i
kulturminnesförordningen.ochdomkapitlet 3 20 §§skickas tilläven

förvalt-hos allmänöverklagastillståndsärenden fårBeslut i
kultunninnes-4 kap. l6§länsrättenningsdomstol, första instansi
möjlighetsamfállighetseller kyrkliglagen. församlings attEn

bestämmelserna i 22 §kyrkoärende följerbeslutöverklaga i ettett av
fårbeslutframgårförvaltningslagen 1986:223. Härav ettatt

gått honomangår, det harbeslutetöverklagas den emot.omav som
RAÄ generelltillsynsfunktion,har, led i sin rätt attett ensom

kultunninneslagenärenden enligtbeslut iöverklaga länsstyrelsens
tillståndsärende kanbeslut ikulturrninneslagen. Ettl kap. 2 § ett

förarbetena§.domkapitlet 4 kap. 16 Ividare alltid överklagas av
hardomkapitletöverklaga medmotiverades domkapitlets atträtt att

därför harochförsamlingarnatillsyn lära och gudstjänster i sär-över
kyrko-utfommingenskild anledning "bevaka beslutatt avsom avser
prop.användning"påverka dessoch kanrummet somm.m.

till kammar-överklagasbeslut kan1987/882104, sid. 101. Länsrättens
krävs.prövningstillståndvarvidrätten,

RAÄ kyrko-beslutakanframkommittidigare har ävenSom att en
eftertillkommitbegravningsplatsellerbyggnad, kyrkotomt som

beslutInförtillståndsplikten.omfattasskallutgången år 1939 ettavav
kultunninnes-behövs" 18 §domkapitlet detmed "omskall samråd ske

kyrkligafå följder för denkansådant beslutförordningen. Ett som-
Ävenregeringen.överklagas tillkanfastighetsförvaltningen -

beslutexempelvislänsstyrelsens enligt kap. 10beslut 4 att taom
dockjfrhos regeringenfår överklagashand föremål,ettom

beslut"Länsstyrelsenstill kap. 18 §Kulturarvsutredningens förslag 4
förvaltningsdomstoP.allmänhosenligt detta kapitel får överklagas

möjlighetsamfällighetseller kyrkligdet gäller församlingsNär atten
harDomkapitlet intevad har angivits.överklaga hänvisas till ovansom

överklaga dessa fall.irätt att

6.7 Tillsyn m.m.

RAÄ kulturmin-överinseendetidigare framgått harSom har över
tillsynen i länen.förlänsstyrelsernanesvården landet, medani ansvarar

tilltorde bidrakyrkoärendenDecentraliseringen beslutanderätten iav



kyrkliga76 kulturminnenaDe rättslig reglering SOU 1997:43-

öka uppgifter demöjligheterna fullfölja dessa det gällernäratt att
RAÄ:skyrkliga kulturminnena. viktig del övergripandeEn i äransvar

verka för kunskap och erfarenheter sprids. överföringenGenomatt att
RAÄ:sbesluten har uppgifter och verksamheten inriktats påändratsav

ledningen den samlade kulturrniljövården och sektorns kunskaps-av
uppbyggnad. Länsstyrelserna tillståndsprövningen, vilkethar övertagit
bör medföra samordnadförutsättningarna för kulturhistorisk till-att en

länen regleringsbrevi förbättras. skall regeringen iHär nämnas attsyn
RAÄför utvärdera hur decentraliseringenår 1997 har uppdragit att

oktoberhar utfallit. Uppdraget skall redovisas den 1997.lsenast
RAÄ:s det arbeteuppgifter ligger följa och utvärderaI att upp som

framgåttbedrivs inom kulturmiljöornrådet. föregående avsnitt harI att
RAÄ kulturmin-har erhålla kopia samtliga beslut enligträtt att en av

beslutneslagen och har möjlighet överklaga i bl.a.generell atten
RAÄkyrkoärenden. hardetta sammanhang skall uppmärksammasI att

kultunninnes-meddela föreskrifter för verkställighet kap.4rätt att av
lagen dock22 kulturminnesförordningen. bemyndigande har§ Detta
inte utnyttjats hittills.

delslänsstyrelsens övergripande tillsyn i länet,I ingår delsansvar en
tillsyn innefattande bl.a. uppföljningi enskilda kyrkoärenden,en aven
de åtgärder genomförs förenliga med de villkoratt är som upp-som

ställs.
skall bevaras detde kulturhistoriska värdena inom kyrkanFör äratt

viktigt bestämmelser skydd och vårdkulturminneslagensatt upp-om
det finnsrätthålls. fråga det sammanhanget i vad månintressant iEn är

kulturminnesvårdens kravnågra åtgärder intemöjligheter vidtaatt om
RAÄ länsstyrelsenuppfylls. har framkommit ochtidigare avsnittI att

har länsstyrelsen får vidtabesikta kyrkliga inventarierrätt samt attatt
föremål skall skadasåtgärder det föreligger allvarlig fara för att ettom

berörsjfr angående inventarieravsnitt 6.4. denna bestämmelseUtöver
frågan vård- och underhållsplikten inteinte vad bör ske omom som

genomförsupprätthålls tillståndspliktig åtgärdeller utan attom en
sökts. finnstillstånd har erhållits eller huvud har Detinteöver taget

finns rörandesåledes motsvarighet till de bestämmelserinte någon som
byggnadsminnen länsstyrelsen bl.a. utfärdaoch rätt attsom ger
föreläggande strid meddeladebyggnadsminne ändras i motettom
skyddsföreskrifter kap. kultunninneslagen.3 16-17

skall Kulturarvsutredningen slutbetänkandeHär i sittnämnas att
föreslår kan åläggasbestämmelse enligt vilken de kyrkligaen organen

följa jfrföreskrifter eller beslut enligt kap. kulturminneslagen4att
avsnitt 12.2.l. har möjlighet hosFörslaget innebär länsstyrelsen attatt

förlqonofogdemyndighet denbegära handräckning mot som ansvarar
förvaltningen för säkerställa efter-kyrkligt kultunninne attettav
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för begäraställetenligt kap.beslut 4 Iföreskrifter ochlevnaden attav
ansvarigförelägga denlänsstyrelsenfår ärsärskild handräckning som

pågående åtgärder.eller avbrytarättelsevid vite, vidtaeventuelltatt,
Även och10.4bestämmelse se avsnittföreslår sådankommittén en
19.1.

påfölj-bestämmelseroch bygglagensplan-kanDet nämnas att om
fall frågaför dettillämpligakan äringripande 10 kap.der och vara

föreskrifter.lagensdenöverträdelse motom en
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aspekter påEkonomiska7

kyrkligadeförvaltningen av

kulturrninnena

ekonomikyrkansSvenska7.1

förhållandenNuvarande7.1.1

församlings-främstdagfinansieras iverksamhetSvenska kyrkans av
ochbeskattningsrättharsamfállighetemaochFörsamlingarnaskatten.

skatteintäk-delEninkomster.sinahuvuddelenfår därigenom in avav
rikskyrk-för denkostnadernaEftersomkyrkofonden.betalas tilltema

dennafinansieraskyrkofonden, ävenbetalasverksamhetenliga ur
församlingsskatten.deltillverksamhet stor av

kanñnansieringskällor. Här nämnasandrafinns dockDet även av-
fastig-exempelvisñnansförmögenheten,kyrkligadenkastningen av

verksamhetbedriver vissfonder. Kyrkanolika ävenheter och som ger
värdetfrånheller bortsesammanhang intedettafår iinkomster. Man av

arbetekollekterochsåväl gåvorformide frivilliga insatser somavsom
del.kommer kyrkan till

ekonomi denenskilda ärdetförbetydelse pastoratetsAv om-stor
sker viakostnaderochinkomsterutjämningfördelning och somav

förfaktorviktigUtjämningen att4.1.7.kyrkofonden jfr avsnitt är en
skillnader detverksamhet, närbedrivakunnaförsamlingarna skall trots

sammansättningbefolkningenstillhörigaantaletgäller exempelvis samt
det möj-utjämningssystemet görinkomster;ochmed hänsyn till ålder

lan-delartill allanåochrikstäckandeligt för kyrkan att utatt avvara
ansvarsfördelningdenskallsammanhang nämnasdet. dettaI även

nuvarandegäller enligtsamfálligheterochförsamlingarmellan som
innebärbl.a.och1992:300kyrkolagenbestämmelser i ensom

jfr avsnittsamfällighetiförsamlingarnamellankostnadsutjämning en
2.1.2.
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7.1.2 Framtida förhållanden

Efter relationsändringen kommer församlingsskatten ersättasatt av en
kyrkoavgift; lageni Svenska kyrkan kommer finnasdet före-attom en
skrift skyldighet för och tillhör kyrkan betala lokalattom var en som
och regional kyrkoavgift. Kyrkans ekonomi blir alltså i fortsätt-även
ningen i utsträckning beroende antalet kyrkotillhöriga. Det skallstor av

skall tillhandahållanämnas kyrkan kostnadsfri uppbörds-att staten en
hjälp.

För Svenska kyrkan skall kunna uppfylla kravet på rikstäckandeatt
verksamhet skiftande förhållanden det nödvändigt medtrots yttre är ett

för ekonomisk utjämning. Frågansystem utjämningssystemettom
kommer inomkyrklig angelägenhet relationerna mellanatt närvara en

och kyrkan ändras. från och med denDet l januari 1997 gällandestaten
förutsätts kunna tillämpas efter relationsändringen ochsystemet även

således betydelsefull förgrund den framtida kyrkliga ekono-utgör en
min. Här skall vad anfördes angående det kyrkliganoteras som
utjämningssystemet i princippropositionen, nämligen regeringenatt
fäster vikt vid "det kommer till stånd väl fungerandestor att ett ut-
jämningssystem, för vilket Svenska börkyrkan efteröverta ansvaret
förändrade stat-kyrkarelationer prop. 1995/96:80, sid. 30.

dettaI sammanhang skall erinras den kyrkliga egendomenattom
skall stå till Svenska kyrkans förfogande efter relationsändringenäven

kyrkan skall erhålla förviss statlig ersättning vård ochsamt att
underhåll den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen.av

7.2 Ansvar för förvaltningen

7.2.1 Nuvarande förhållanden

I for förvaltningen de kyrkliga liggerkulturrninnena låtaansvaret attav
utföra och finansiera löpande vård och underhåll renoveringar ochsamt
investeringar, liksom och ombyggnader. Därtill kommeräven attny-
tillhandahålla och bekosta el, städning, personaluppvärmning, m.m.

förvaltningsansvaretVar ligger följer kyrkolagens bestämmelserav om
församlingsangelägenheter, dvs. sådana angelägenheter försam-som
lingar och samfälligheter får besluta och bekosta med utdebiteradeom
medel församlingsskatt 11 kap. och kyrkolagen.4 7-

En redogörelse for församlingsangelägenheter och församlingarnas
respektive samfálligheternas har lämnats avsnitti 2.1.2. Häransvar
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skall endast kortfattat behandlas vad gäller beträffande de kyrkligasom
kulturminnena.

Till församlingsangelägenheterna hör anskaffande och underhåll av
kyrkobyggnader, förkyrkliga inventarier och inte regeringenom-

borgerlig kom-särskilt fall beslutar uppgiften skall ankomma påatt en
begravningsplatser vidare underhåll kyrkotomter. Ensamtmun av-

församling enförsamlingspastorat sköter själv samtliga dessaär ettsom
angelägenheter. flerförsamlingspastorat för försam-I ärett ansvaret
lingsangelägenhetema enskilda församlingarna ochdelat mellan de

anskaffande ochsamfälligheten. församling själv förVarje svarar
byggnadstillbehör,underhåll lös egendom ärutan att varaav som,

ochavsedd för kyrkobyggnad. för anskaffandebl.a. Ansvareten
begravningsplatser jfrunderhåll kyrkobyggnader samt ovan an-av

gällerpastoratssamfälligheten.gående undantag åvilar Detsamma
Eftersom kostnaderna härigenom delasunderhåll kyrkotomter.av

effekt.utjämnandemellan församlingarna har denna ordning en
överlämna skötselnFörsamlingarna kyrklig samfallighet kani aven

samfálligheten, vari-alla ekonomiska församlingsangelägenheter till
pastoratssamfállighet församlingarna i tvåtotal bildas. Omgenom en

eller allaeller flera bildar samfällighet för skötseln vissapastorat aven
flerpastorats-ekonomiska församlingsangelägenheter skapas en

flerpastoratssamfällighet. skallrespektive totalsamfállighet Hären
får ändringar kyrkorummetsamfällighet besluta iintenämnas att omen

församlingen godkänt dem vidareden enskilda attsamtutan att en
underhåll ellerfår väcka ärendenförsamling hos samfälligheten om

kap. §.andra åtgärder avseende bl.a. kyrkobyggnad ll ll
särskilda bestämmelserdetta sammanhang skall erinras deI somom

domkyrkorna Uppsala, Linköping,gäller beträffande förvaltningen iav
Lund jfr avsnitt 4.1.4.Skara, Strängnäs, och VäxjöVästerås samt

förvaltningen skall genomföras berörs i avsnitt 8.4.Frågan hurom

Framtida förhållanden7.2.2

uppgifter och kommer iFrågor de kyrkliga storansvarom organens
inomkyrklig reglering efter relations-utsträckning bli föremål föratt en

dock innehålla vissaändringen. Svenska kyrkan kommerLagen attom
bl.a. olika kyrkliga nivåemasgrundläggande bestämmelser deom

kompetens uppgifter jfr 2.2.1.och avsnitt



1997:43kyrkliga kulturminnena SOUförvaltningen deEkonomiska aspekter på82 av

kyrkligadeför bevarandeKostnader7.3 av

kulturvärdena

kulturminnen1988:950kap. lagenSkyddsbestämmelserna i 4 om
för-och iblandinskränkningarinnebärkulturrninneslagenm.m.

princip-kyrkliga kulturrninnena. Idedyringar vid förvaltningen av
förersättningrimligt med vissdetanfördespropositionen äratt en

inskränk-för dessakompensationunderhållet kulturvärdena somav
förbetydelse1995/96:80, sid. 40. Avoch fördyringar prop.ningar

betingadekostnader kansålunda vilkautredningsuppdraget är varasom
används i dessabegrepphänsynstaganden. Ettkulturhistoriska somav

antikvariskaöverkostnader,kulturhistoriskasammanhang ett annatär
merkostnader.

de kostnaderutredasvårigheter ärförenat medDet attär stora som
eller medkultunninneslagenskyddsbestämmelserna iföljden av -

kul-bevarandetde kostnaderskilja mellanandra 0rd att avsom avser
kyrkanstill följduppkommerkostnaderturvärdena och de egenavsom

för.förhållanden harunder allakyrkanverksamhet och att svarasom
bevarandeförkostnadernamöjligt beräknadet skallFör attatt vara
kostnadervilkaförsta handikulturvärdena måste avgränsamanav

aktuella.kansom vara
kulturhisto-till dehänsynuppmärksammasskalloch främstFörst att

vidkostnader uppkommersärskildamedföravärdena kanriska att
omfattande åtgär-andraombyggnader ellerrenoveringar,exempelvis

ellermaterialvisstuppställs påkravbero påder. kanDetta att ettatt en
genomföras underskalleller arbetetanvändas påteknik skallviss att

följa, kankankostnaderde direktakontroll.antikvarisk Förutom som
arbetetfalletkankostnader uppstå. Dettaindirekta t.ex.även omvara

tids-användasskallden teknikfördröjs grund ärpå att mersomav
krävande.

åtgärderingripandesamband medenbartdock iDet inteär sommer
Även vidkostnader.kan medförahänsynstagandenkulturhistoriska

speciellellerbehandlingvård kan krav på vissunderhåll ochlöpande
frågaexempelviskostnader. kanDetkompetens innebära extra omvara

Vidarekyrkliga inventarier.vid skötselexpertmedverkanbehov avav
och/eller relativkrävs visskan det många gånger temperaturnämnas att

ellertextilier interiö-träskulpturer ochskyddaluftfuktighet för att t.ex.
för-särskilda krav påkan också sighuvud Det röraöver taget. omren

egendomvärdefullStöldbegärlig ochsäkerhetsåtgärder.ellervarings-
försäkringsskydd.kräva särskiltkan

kyrkobygg-kostnader uppstårdeskallHär även nämnas enomsom
kanhänsynstaganden intekulturhistoriskanad på grund anpassasav
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efter församlingens fråga förbehov; det kan kostnader arbetenvara om
elleri och kyrkan saknarstädning uppvärmning utrymmenav som an-

vändning för. kan också försälcringskostnader förDet sigröra om
"överutrymmen".

följd det föreligger särskiltFrågan kostnader är att ettom som en av
skydd för kulturhistoriska värden betydelse enbart detinteär närav
gäller de kyrkliga kulturminnena i andra sammanhang. Pro-ävenutan
blematiken har behandlats bl.a. Utredningen kulturstöd vidav om
ombyggnad bostäder.och underhåll av

bl.a. ochhade till uppdragDenna utredning över omprövaatt se
Betänkandet Kultur-formerna bostadsbyggandet.för kulturstöd inom

vad1992:107 innehåller genomgångstöd vid ombyggnad SOU en av
kulturhistoriskt betingade kostnader.kan betraktas Somsom som

gäller kyrkliga kulturminnenexempel kan aktuella detnärsom vara
kan följdkostnader tillnämnas av

eller specialist.Krav på medverkan konservatorav annan
takmate-materialäkthet fasad- ellerKrav på visst.ex. att typ av-

rial skall användas.
mannoreringsarbeten.på särskild ytbehandlingKrav t.ex.-

Önskemål byggnadsdelar i och för sig saknarvissaattom som
funktion skall bibehållas.

byggnadshistoriska under-Antikvarisk särskildadokumentation,
sökningar med antikvarisk inriktning.och proj ekteringsarbeten

kostnader betingasSammanfattningsvis kan alltså till som av
kulturhistoriska hänföras dels extraordinära kostnaderhänsyn i sam-
band med och andra omfattande åtgärder, dels särskildarenoveringar

underhåll.kostnader och Därtill kommer kostnadervid löpande vård
innebär inskränkningarorsakas skyddsbestämmelserna iattsom av

möjligheten har givitsoch egendomen. Ovanutnyttja råda överatt
aktuella. skall dock be-exempel kanpå olika kostnader Detsom vara

tordedet fråga exemplifiering, det inteendast ärtonas att varaom en
möjligt generell "uppräkning".uttömmande och Det är ävenatt göra en

"överkostnad,viktigt förefallerkostnadatt notera att som vara enen
inte alltid behöver det.vara

exempelvisbör uppmärksammas förhållandetDet det sär-att ettatt
innebär ökadeskilt teknik används alltidmaterial eller särskild inteen

detkostnader; genomförandet dyrare kan visa sigsjälva attäven ärom
tidsperspektivåtgärden därför längrehållbar och iär ett snararemer

hänförligainnebär heller alla kostnaderbesparing. Det inte ärär somen
till kulturrniljövårdande bör bedömas "över-åtgärder somsom
kostnader". kulturhistoriska värdenaallmänt hänsynstagande till deEtt

jfr bl.a. de akt-ingår fastighetsunderhåll,led i normaltett ettsom
samhetsregler plan- och bygglagenfinns kap. och 14i 3 12som
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fastig-vad innefattas normalt1987:10. mellan iGränsen som
skyddsbestämmelserföljd särskildahetsunderhåll och vad är en avsom

dra.svårär att
kyrkobyggnad kräverfaktum arbete utförs påDet storettatt somen

frågainnebär nödvändigtvis detkulturhistorisk hänsyn inte äratt om en
värdefullförvaltningen kulturhistoriskt"överkostnad"; vidäven av en

orsakas dekostnader intekyrkobyggnad finns det många avsom
kanföljer skyddsbestämmelserna. Såsärskilda hänsyn varaavsom

kulturhistoriskaåtgärd påverkar detfallet intedet sigrör somom om en
Å andraverksamhet.hänforlig till kyrkansvärdet eller är egensom

kyrkobyggnad i sigsidan kan det vid restaurering ärsomav en
betingadekostnaderuppkommaförhållandevis "tålig" är avsom

det gäller renoveringexempelvistill kulturvärdena,hänsyn av enom
unikvärdefull eller konserveringdel kyrkanviss av enansesav som

träskulptur.
vilka kostnadersåledes svårt avgränsningDet göraär att somaven

från sådan avgränsningutgångspunktmedkan aktuella. Att envara
beräkna kostnadernainnebärdende osäkerhetsfaktorermed som --

detviktigt uppmärksammaproblem. Detinnebär ytterligare är attatt
kulturhistoriskabetingadoch för sigförhållandet kostnad i äratt aven

s.k.helhetden i sininnebärhänsyn alltidinte är attatt anse som en
kostnadmed denjämförelse måsteöverkostnad. En göras som

haft. de fall detskulle ha Imotsvarande ändåförsamlingen eller är
åtgärdellerdokumentationantikvariskfråga en somomom en

kostnadenhänsyn torde helakulturhistoriskamotiveras enbart varaav
torde emellertidvanliga"överkostnad". Det att ettatt varaanse som en

antikvariskagenomföras,förhållanden skallunder allaarbete attmen
fordyringar.innebäroch teknikmaterialkrav exempelvispå

"Överkostnaden" mellan denskillnadenfallmåste i sådana anses vara
vidtaskulle ha kostatoch vad detfaktiska kostnaden attannars

åtgärden.
beräknaochutredaframkommit svårtDet avgränsaär attsom --

dockkankulturhistoriska hänsyn. Detkostnader föranleds avsom
statligadenmed tanke på fördelningenifrågasättas det inte er-avom

inödvändigtkommitténs förslag i avsnitt lOsättningen se vartär att
ifråga föråtgärder kan kommafall försöka vilka ersätt-avgränsa som

församlingenvärdefullt för den enskildaning. kan exempelvisDet vara
berättigatill vad kankännavid planeringen renoveringatt somav en

underlättasbeslutar ersättningentill detersättning. För som omorgan
för vad kandet finns kriterieronekligen handläggningen somom

vartillkulturvärdena,för bevarandetgodkännas kostnader avsom
Å andraskulletillämpning troligenkommer enhetligatt gynnas.en

förhand gjord in-pånackdelar med hasidan finns det betydande att en
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delning. uppräkning kan oberoende klartEn det detutsägs attav om-
endast fråga exemplifiering innebära "låsning". Enär om en en-
bedömning förhållandenmåste under alla enskilt fall ochi varjegöras
den ankommer därförpreciseringen på det tillämpandenärmare
organet.

förutsättasDet får frågan vilka kostnader kan be-att om som vara
tingade hänsyn kulturvärdenatill de kyrkliga och kan berättigasomav
till statlig ersättning diskuteras inom för det samråd för-ramen som

ske mellan antikvariska myndigheter och Svenska kyrkan jfrväntas
9.3.1.avsnitt

7.4 Kyrkobyggnadsbidrag

betydelse vid kyrkorestaurering kyrkobyggnadsbidraget.Av stor ären
Enligt bestämmelser träder kraft den gälleri 1 januari 1998som
följande 42 kap. kyrkolagen, förordningen 1996:123024 § 13-15

kyrkofonden.om
Kyrkofondens styrelse får bevilja stiftssamfällighetema medel ur

kyrkofonden för kyrkobyggnadsbidrag. Stiftsstyrelsema skall sedan
fördela medlen mellan Bidraget skall kunna användas tillpastoraten.
alla kostnadskrävande arbeten på kyrka.en

Pastoraten skall skriftligen ansöka kyrkobyggnadsbidrag hosom
stiftsstyrelsen före november månads utgång. Riksantikvarieämbetet

RAÄoch historiska skall möjlighet sigstatens att yttramuseer ges
ansökningarna.över

Stiftssamfállighetema skall före februari månads utgång ansöka om
RAÄanslag kyrkofonden för kostnaderna för kyrkobyggnadsbidrag.ur

Svenska beredas tillfälle sigkyrkans centralstyrelse skallsamt att yttra
dessa ansökningar. Kyrkofondens styrelse skall den juni15över senast

besluta stiften. Stiftsstyrelsema skall före denvarje år anslag för 1om
oktober bestämma kyrkobyggnadsbidrag till pastoraten.om

Bestämmelserna bidrag kan beviljas för kost-innebär att pastorat
nadskrävande arbeten på kyrka. propositionenI ett nytt systemen om
för ekonomisk kyrkan 1996/97:35,utjämning inom Svenska prop.
sid. 46 anfördes bl.a. bidragets plats inom utj ämningssystemetsatt ram
innebär kravet det skall föreligga behov bidrag grundläg-äratt att av
gande. Vidare uttalades de kulturvårdande myndigheternas krav påatt

underhålldet gäller vård och kyrkobyggnadema intepastoraten när av
kyrkobyggnadsbidragpåverkas reglerna för det förutsättssamt att attav

stiftsstyrelserna bidrag för åtgärder står konfliktinte beslutar iom som
med bestämmelserna kultunninneslagen.i
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decembergäller till och med den 31Enligt de bestämmelser som
kyrkobygg-Kyrkofondens styrelse fördelningenbeslutar1997 avom

bidragför skall beviljasnadsbidrag. Förutsättningarna äratt ett pastorat
och restaureringkostnadskrävande underhålldet frågaäratt enavom

ekonomiskt behovdet finnskulturhistoriskt värdefull kyrka ettsamt att
bidrag.av

innebärgäller från och med år 1998bestämmelsernaDe nya som
utvidgasVidaredecentralisering beslutanderätten.således aven
sambandåtgärder harenbart ha förbehållitsanvändningen från att som

kostnadslcrä-till allakulturhistoriska värdenmed kyrkans att avseen
kyrka.vande arbeten på en

kyrkobyggnadsbidraget liksomEfter relationsändringen kommer
angelägenhet jfrinomkyrkligutjämningssystemet i övrigt att envara

avsnitt 7.1.2.

kultunniljövårdstöd tillStatligt7.5 m.m.

Kulturmiljövårdsbidrag7.5. 1

föreskrivskulturmiljövårdbidrag tillförordningen 1993:379I attom
ombyggnadbl.a. tilltillgång medel kan lämnasstatsbidrag mån påi av
till vårdbostadsbebyggelse ochvärdefullkulturhistoriskt avm.m. av

värdefullkulturhistoriskt bebyggelse.
fårbostadsbebyggelseunderhållochVid ombyggnad, renovering av

2 §.överkostnader Somkulturhistoriskt motiveradebidrag lämnas till
merkostnadertill bidragkostnader berättigarexempel på nämnssom

kostnader förbyggnadsarbeten ochmotiveradeför kulturhistoriskt
ochprojekteringvid utredning,medverkan särskilda sakkunnigaav

till förstärkninglämnasfår bidragutförande arbetena. Därutöver avav
Bidrag kan vidarebostadshus.värdefullagrunden till kulturhistoriskt

kultur-för vårdöverkostnaderkulturhistoriskt motiveradeutgå till av
tillfrämst skall gåbidragvärdefull bebyggelse.historiskt Detta som-

åtgärderna inne-får lämnasbostadshus intebebyggelse än omannan -
fåför bidrag skallbruksvärdet ökar 5 §. Förutsättningbär attatt

kommerbebyggelsenändamållämnas för något angivna är attav ovan
medel låg budget-och §§.bevaras for framtiden 3 5 Dessa t.0.m.att

allabudgetåret anvisasfr.o.m. 1997året 1995/96 på olika anslag, men
bidrag anslag.under samma

arkeologiskbestämmelser bidrag tillfinnsförordningI omsamma
föreskrivs bidragHärvidvid mindre arbetsföretag.undersökning att

kommunaltlandstingskommunalt ellerfår lämnas till statligt,inte ett
finnsmotsvarande bestämmelse inte såvitt10 och §§. Någonllorgan
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vård kulturhistoriskt värde-bidrag till ombyggnad elleravser m.m. av
Ävenfull formellt föreliggerbebyggelse. det således inte någotom

hinder till statliga projekt.har emellertid enligt praxis bidrag inte utgått
RAÄ stöd förordningen delegerat beslutanderättenhar med 14 § iav

RAÄfrågor rörande länsstyrelserna. bidrags-i dessa bidrag till anvisas
mellan länsstyrelserna årligaoch fördelar den sedan genomramen

fördelningsbeslut. inför budgetår medelLänsstyrelserna äskar varje
kan förutses inför kommande år.grundat på de behov som

bidragför budgetåret 1993/94 har visstEnligt sammanställning
bostäderlämnats till byggnadsvård ejtill "kyrkliga miljöer", nämligen

kronor. Vilkakronor till bostäder 13000001400 000 samtca ca
medlen till preci-projekt eller motsvarande utgått inte närmareärsom

fall lämnats tilldet gäller byggnadsvård har bidrag i vissaNärserat.
och liknande.enskilda för exempelvis vård gravmonumentav

utsträckning harBeträffande bostäder kan bidrag i vissnämnas att
beviljats prästgårdar, beakta dessa inte behövertill varvid är att att vara
i "kyrklig det skall uppmärksammas de då inteägo" äratt att somanse
prästgårdar kyrkolagens bemärkelse.i

Övrigt7.5.2

RAÄmedel förbeloppAv för kultunniljövård varje åravsätter ett
underhåll 1995/96 18 månaderGotlandskyrkor. budgetåretFörav

RAÄdetta beslutat dele-uppgick belopp till kronor. har6 800 000 att
bidragdetta till länsstyrelsen.gera

RAÄ till vård kyrkliga inventarier. Förbeviljar årligen bidrag av
bidrag tillbudgetåret 1995/96 uppgick för detta18 månader ramen

kronor.750 000
olika arbets-detta skallI sammanhang nämnasäven att

formerinnebära bidrag i olikamarknadspolitiska kanåtgärder att
bered-1987:411kommer kyrkan förordningentill del. Enligt om

förutsättningar beviljas tillskapsarbeten kan bidrag under vissa
beredskapsarbeten. vad har beviljatssamlad statistikNågon över som
kyrkokommunema finns inte.

Bidrag lämnatsmedel till kyrkounderhåll harstatliga även genomav
forenskilda tillfällen medelvid olikaregeringsbeslut. Så har avsatts

åtgärder exempel kan våreninom kulturmiljövården. Som nämnas att
medel för arbetsmarknads-1994 miljoner kronoranvisades 25 av

kulturhistoriskt värdefullapolitiska reparationsarbeten pååtgärder för
kyrkor.

omfattandestatsbidrag till underhålls-har anslagits yttreäven mera
och fall för åtgärder påoch något inrerestaureringsåtgärder i --
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medeltida domkyrkor. aktuella domkyrkoma nationella kul-De utgör
turminnesmärken och därför rimligtriksintresse det inte attav anses
domkyrkoförsamlingen särskiltför dessa kostnader, dettaensam svarar

nödvändigt förkyrkobyggnadema vad kanänär störresom som anses
församlingens behov.eget

till underhåll ochstatsbidrag vid några tillfällen lämnatshar vidare
efterVadstena och Varnhem,restaurering klosterkyrkoma i somav

reformationen används försam-drogs tillin staten, sommen som nu
lingskyrkor.

EU-bidrag7.6

finns från för vård och beva-Det möjligheter söka bidrag EUvissa att
rande kulturarvet. förbereds för närvarande kulturarvs-EUInom ettav

särskildförväntas innehållaRaphael bl.a. kan enprogram som- -
åtgärd för avvaktan på Raphael-pro-vård- och bevarandeprojekt. I att

pilotprojektskall EG-kommissionen s.k. inomdrivergrammet antas
kulturarvsområdet.

Pilotprojekten omfattat miljoner ECU årligenhar de åren 10senaste
medlemsländer.fördela mellan samtligaca 80 miljoner kronor, att

detta belopp harTill detta kommer dock bl.a. endast delatt en av
objekt kanför vård- restaureringsåtgärder, deochavsatts samt att som

komma fråga för betydande europeiskt intressei stöd skall ettvara av
omfattar pilot-och nationell skall finnas. Vidaremedfinansieringatt

harprojekten kan sökas årligen. Sverigeolika inom vilka stöd Iteman
stöd, nämligenhittills anknytning erhållitendast projekt med kyrkligett

finns påSkogskyrkogården Stockholm. Skogskyrkogårdeni upptagen
miljoner kronor is.k. världsarvslista och erhöll år 1995 1,7Unescozs

bidrag religiösa monument".pilotprojekten. detta årTematgenom var
Även torde förutsättningar-i det fall Raphael-programmet inteantas

erhålla bevara det kyrkliga kultur-EU-bidrag för vårda ochatt attna
förändras ochpå avgörande Endast undantagsvis inågotarvet sätt.

relativt ändamål förväntasbegränsad omfattning kan bidrag för detta
för ändamåletutgå. heller andra EU-stöd torde bidragInte genom

kunna påräknas undantagsvis.änannat
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8 Särskilda frågor rörande de kyrkliga
kulturrninnena

8.1 Kulturhistoriskt värde

Ett centralt begrepp dettai sammanhang kulturhistoriskt värde. Vadär
då med detta begrepp eller med andra 0rd vad detäravses som ger- -

exempelvis kyrkobyggnad, kyrkotomt, begravningsplats elleren en en
föremål kulturhistoriskt värdeett

entydigtAtt definiera begreppet svårt, det kan ifrågasättas detär om
huvud möjligt. Uppfattningenöver vad kulturhisto-ärtaget ärom som

riskt värdefullt ändras kontinuerligt tiden; olika antikvariskaöver
ideologier har präglat olika tidsåldrar. Det dagvi i ha kultur-som anser
historiskt värde eller vi tycker saknar sådant värdetvärtomsom- -
kanske inte bedöms på antal år.sätt ettsamma om

kulturhistoriskaDet värdet kan omfatta både objektiva faktorer
exempelvis byggnadshistoriskt intressanta företeelser och rena upp-- -

levelsevärden skönhet och ålderdomlig patina.som
Vad det då kan kulturhistorisktär värde kanDetsom ge exem-

pelvis objektet har något berätta viss tidsepok elleratt att attvara om en
det tidsdokumentär ett viss byggnadsteknik ellerrepresenterarsom en
arkitektur. kanDet det sällsynt eller det typisktäratt tvärtom ärattvara
för tid.sin faktorEn kan ursprunglighet kyrkobyggnad inteattvara en-
har ändrats dess karaktär har bibehållits åren. kanOmväntutan genom

kyrkobyggnad har förändrats åskådliggöra utvecklingspro-en som en
och hurpå byggnadstekniken har förändrats.cess ge prov

Vad det har kulturhistoriskt värde kanär variera; det kansom vara
byggnad eller föremål i sin helhet, det kan också deletten men vara en

exempelvis inredningen eller detalj,viss predikstolen elleren som- -
altartavlan. I andra fall åter kan det miljön sådan har ettvara som som
kulturhistoriskt värde. Karaktäristiskt för de kyrkliga miljöerna är att
det kulturhistoriska värdet ofta rikt och innefattarär sammansatt en
mångfald faktorer från kyrkogården med dess gravvårdar ochmurar,
åldriga träd, till själva byggnaden med dess arkitektur, dess inredning
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försvårdefinierade,deTill detta kommeroch inventarier. menmer
Kyrkobygg-stämningsvärdena.påtagligagångermänniskor många

ochbeständighetsinnebild föroftamiljö ståroch dessnaden som en
mångakyrkanlandsbygdenpåminst ärhistorisk kontinuitet. Inte

bygdens identitet.delviktiggånger aven
karaktär.styrkasåvälivärdet varierarkulturhistoriskaDet som

in-vilken utsträckningoch i ettbedömningenpåverkarDetta somom
vilka restriktionersåuttrycka detkankan tillåtas; att sommangrepp

varjeikrävshänsynkulturhistoriskavilkaberoendegäller är somav
kul-hardetvadberoende ärBedömningenfall.enskilt är även somav

tåla relativtkyrkobyggnadfall kanvärde. vissaturhistoriskt I om-en
kulturhistoriskt värde-exempelvisintelängeförändringar såfattande
kyrkobyggnaden sigihardäremotandra fallriskeras. Iinventarierfulla

huvud intenågra ingrepp tagetvärdekulturhistoriskt översådant attett
det sigihåg rörkommaockså viktigt ävenattbör Det attärgöras. om

"tålighetsgrad",högförhållandevishari sigkyrkobyggnad somom en
miljönkyrkligadenförändring attsådaninnebärakan ingreppett aven

vaduppfattningenPåundvikas. sättåtgärden bör somomsomsamma
ändrastiden,förändrasvärdefulltkulturhistoriskt överär att somanse

skyddsbestämmelserna.tillämpningförprincipernaäven av
möjligtdetvad måni attsammanhanget ärfråga i ärintressantEn

kulturhistoriskaobjektsfrånutgångspunktmed ettrangordninggöra en
såvälvärdet ikulturhistoriskadetvarierarframkommitharvärde. Som

hänsynkulturhistorisk tas,fall måstevissakaraktär. I storstyrka som
församlingkan tålas. Förlättareförändringfallandramedan i enen

verksam-planeringvidvärdegivetvisdetsamfälligheteller är avav
tåla.kankyrkobyggnadaktuellvaduppfattningheten haatt enomen

kunnadärförskulle ettkyrkobyggnaderklassificeringEn varaav
ibehandlasklassificering närmareFråganvärdefullt instrument. om

avsnitt 9.3.3.

användningochUpplåtelse8.2 av

kyrkobyggnader

Upplåtelse8.2.1

har invigtsvarje4.1.2avsnittframkommit ärtidigareSom somrum
avskiljsinvigningenkyrka. Genomgudstjänstkyrkansför Svenska en
avsedddenändamålsärskilda ärför detkyrkobyggnadsåledes somen

bestämmelserSärskildahandlingar.kyrkligaochdvs. gudstjänsterför,
kyrk-ellerförsamlingvårdaskyrkainvigdgäller för vad enavsomen
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lig samfällighet får användas till. De tjänstgörpräster i ett pastoratsom
får använda dess kyrkor för församlingens gudstjänster för kyrk-samt
liga handlingar någon tillhör församlingen 40 kap. 2 §som avser som
kyrkolagen l992:300. Vidare får stiftsbiskopen använda stiftets
kyrkor för biskopliga ämbetshandlingar, och diakonvig-präst-som
ningar gudstjänster i samband medsamt visitationer 40 kap. §.l
Samma tillkommer den har fåtträtt i uppdrag fullgöra uppgifterattsom

tillkommer stiftsbiskopen ärkebiskopen.samtsom annars
andraI situationer nämnda krävs särskiltän medgivande förettovan

få använda kyrkan. Detta innebäratt ävenatt ipastoratets prästeregna
vissa fall kan behöva tillstånd, nämligen det gäller gudstjänstnär en

inte "församlingens gudstjänst" och kyrkligasom anses vara en
handlingar någon inte tillhör församlingen. särskiltEttsom avser som
medgivande krävs för kyrkliga handlingaräven leds prästsom av en
från kyrkanAtt inteett vidare fårannat användaspastorat. förutan ens
gudstjänster och kyrkliga handlingar skall bakgrundmot attses av en
upplåtelse kan innebära kostnader, bl.a. förextra uppvärmning, städ-
ning och biträde personal. Kyrkan kan efter särskilt medgivandeav - -

upplåtas föräven ändamål kyrklig anknytning, exempelvis förutan
konserter eller föredrag.

Kyrkolagen uppställer krav för särskilt medgivande tilltre att
upplåtelse skall kunna nämligen kyrkorummet och dessattges,
inventarier skall komma behandlas med pietet och aktsamhet,antas att

upplåtelsen inte sker för ändamål kränkeratt kyrkorummetsett som
helgd, upplåtelsen fårinte ske så den hindrar församlingenssamt att att
gudstjänstliv eller kyrkliga verksamhet i övrigt. En upplåtelse för
kyrkliga handlingar får endast den skullevägras strida någotmotom
eller några dessa krav. Rör det sig däremot upplåtelse förav om en
något ändamål finns dennainte begränsning,annat upplåtelseutan en
kan andra skäl.vägras även upplåtelseEn kan innebära extraav
kostnader jfr ovan och det finns syftet med upplåtelsen inteoavsett
något hinder avgiftmot att tas ut.en

Frågan upplåtelse kyrka skall enligt huvudregeln prövasom av en
kyrkorådet 40 kap. 4 §. beslutEtt kan överklagas till domkapitletav

också sista instans 40 kap.är §.9 Rätt överklaga tillkommersom att
den beslutet angår, det har gått honom kap.40 kyr-9 §som emot,om
kolagen, förvaltningslagen22 § 1986:223. Därutöver kan beslutett
överklagas enskild ledamot kyrkorådet. Det skall noterasav en attav
här inte fråga beslutär kan överklagasett och ärom som av var en som
folkbokförd församlingeni jfr kap. kyrkolagen.22

Det finns ingen anledning förmoda några hinder upplåtel-att att mot
kommer uppställas sambandi med den kyrkligaatt egendomenattse

vid relationsändringen ställs till kyrkans förfogande. De ändamål för
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följdtillbegränsadedockkanskeupplåtelse kanvilka avvaraen
eller liknan-stiftelseurkundändamålsbestämmelse iexempelvis enen

deupplåtelsefrågor samtskall prövakyrkligtde. Vilket omsomorgan
inomkyrkligförföremålblihärför kommervillkoren att ennärmare

liknande.ellerstiftelseurkundireglering inte annat anges enom
fåtthardennärvarandegäller för attframkommitharSom somovan

överklagaupplåtelse kantillmedgivandebegäranavslag på omen
detvad månmyndighet. Istatligdomkapitlet, ärtillbeslutet ensom

möjlighet över-någon attfinnaskommerrelationsändringen attefter
påregleringeninomkyrkligadenberoendebeslutsådantklaga ärett av

1.3.2avsnittutredningsgruppemainomkyrkligadeområdet. En av
förinomkyrkligt systemförslagframlägga ettuppgifttill etthar att om

beträffandearbetedessförförutsättningarnaöverprövning. I anges
kyrko-det ibörutgångspunkten attkyrkorumupplåtelse att varaav

gällandedesakibestämmelser motsvararfinnasskallordningen som
område.på dettaföreskrifterna

Användning8.2.2

kommitanvänds attkyrkorummetvilketpådetharårUnder sättsenare
föränd-och kräverkrävtharvissaavseenden,olikaförändras i varav

guds-utvecklingkontinuerligpågårkyrkorummet. Deti avringar en
rumsligabehovpåkallakanvilketden,forformernaoch avtjänsten

altarefriståendeinstallationexempel kanförändringar. Som nämnas av
skäl gjortekonomiska attharVidarebänkinredningar.ändradeoch

omfattningoch ianvänds på sättkyrkobyggnadema annatett annanen
enstaka till-vidbrukasendastkyrkorförekommerdettidigare; attän

verksamhet,sinsamlokaliserarförsamlingarflera exem-fällen samt att
lokalkost-minskasyfteIgudstjänster. attsammanlysapelvis attgenom

kyrkorummetsutvidgamöjligheterna attdiskuteras an-nadema även
exempelvisfunktioner, attytterligaretillvändningsområde somatt avse

gångerMångaförsamlingsverksamhet.förlokalerinrymma annan
mindreelleranvändningändrad attemellertid genom-medför meren
kulturhistoriskainnebärvilket attmåsteombyggnadergripande göras,

myndig-kultunniljövårdandedefalldessa utgörriskeras. Ivärden kan
önsk-kanåtgärderforförutsättningtillstånd att varaheternas somen

skäl skall kunnaekonomiskaellerliturgiskapastorala, genom-värda av
föras.

kommittidigareomfattning änår iunder störreharKyrkorna senare
Dethandlingar.kyrkliga rörochgudstjänsterförupplåtas änannatatt

upplåtelseförekommerdet även attkonserter,företrädesvissig menom
vidare blivitharDetdiskussioner.ellerföredragexempelvisförsker
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vanligare med upplåtelser till andra kristna trossamfund. Till skillnad
vad gäller formernamot förnär gudstjänsten ändras ellersom när

kyrkan själv använder kyrkorummet för gudstjänster ochänannat
kyrkliga handlingar, innebär de nämnda upplåtelsema sällan detatt
behövs några förändringar i kyrkorummet; det torde därför vanligen
inte aktuellt med tillstånd från kulturrniljövårdande myndigheter.vara
Det i dessa fall bedömningär från kyrkans sida upplåtelsen ären om-
förenlig med de villkor kyrkolageni eller framtida inom-som anges en
kyrklig reglering och i övrigt lämplig.är att anse som

Det inte endast detär på vilket kyrkorummetsätt används i vilken-
omfattning och till vad föränderligt i tiden.är Detsamma tordesom-

gälla anledningenäven till kyrkobesök. Medan tidigare företrä-man
desvis besökte kyrkan för delta i gudstjänster och kyrkliga hand-att
lingar torde kyrkobesök dagi föranledas andra orsaker,även av
exempelvis för vid konsert ellernärvara någotatt annaten arrangemang

med eller direkt kyrklig anknytning.utan Intresset för-
kyrkobyggnaden och den kyrkliga miljön huvudöver taget som en- -
del vårt kulturarv också skäl till besök;är besökerettav man
kyrkorummet för uppleva dess kulturhistoriska ochatt konstnärliga
värden. Många kyrkobesök föranleds också önskan iattav en
enskildhet finna stillhet och ro.

När det gäller frågan till vad och hur kyrkorummet kan använ-om
das torde kyrkan och de kulturvårdande myndigheterna i viss utsträck-

Ävenning ha olika infallsvinklar. i någon mån olika utgångspunk-om
föreligger, torde emellertidter målsättning deatten gemensam vara

kulturhistoriskt värdefulla kyrkobyggnadema skall bevaras och så långt
möjligt behålla sin ursprungliga funktion för kyrkanssom att vara rum-

gudstjänster och kyrkliga handlingar. Detta det flestai de fallgör att
finns förutsättningar för samförståndslösning; kanså det exempelvisen
finnas åtgärder reversibla, dvs. ingreppenär kan genomföras på ettsom
sådant det går återställasätt kyrkorummet dessatt i tidigareatt skick. I
varje enskilt fall bör bedömning effekterna olikagörasen av av
alternativ, varvid kyrkan och de antikvariska myndigheterna i så stor
utsträckning möjligt bör efter nå lösningsträva kanattsom en som

båda jfr avsnittaccepteras 9.parterav
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Tillgänglighet8.3

kultur-kyrkligadeiliggervärdedetframhållits attTidigare har som
ursprungligasinanvänds ifortfarandeutsträckningiminnena stor

dettaupplevaMöjlighetkulturarv.levande attdefunktion, utgör ettatt
handlingar.kyrkligaochgudstjänsterdeltar iför dengivetvisfinns som

ocksådärföroch börallmänintressedockkyrkliga kulturarvet ettDet är
kyrkobyggnadernaupplevamöjlighetenalla;förtillgängligt attvara

börminnesmärkenantikvariskahistoriska ochsåsominventariernaoch
någotdelta iforkyrkanbesöker attinteför denfinnas arran-även som

tillgänglighetBetydelsenkyrkotillhörighet.och avoavsettgemang
symbol förkyrkobyggnaden harvärdedetunderstryks som ensomav

KyrkobyggnadsutredningenförInomoch kontinuitet.trygghet ramen
undersökningreligionssociologiskgenomförtshar11.2se avsnitt en

harUndersökningensamhället.svenskaroll i detkyrkobyggnadensom
detdel"betraktaskyrkobyggnadenhandenvidbl.a. givit avenatt som

Kyrko-alla"förtillgängligdärförskallochoffentliga rummet vara
framtidensochkyrkorFädemasbetänkandebyggnadsutredningens -

sid. 9.1996:1,utredningarkyrkansSvenska
dessmedkyrkobyggnadenbetydelsefulltsåledes attDet är

iårenharKyrkobyggnaderalla.förtillgängliginventarier genomär
underdenbesökare;fördagtidvaritutsträckning öppna somstor

in.gångermångakyrka kanexempelvis semesterresa enpasseraren
underbegränsaskommitdeltill viss attdockharmöjlighetDenna

och destöldriskenökadedentill dettaorsakbidragande ärår. Ensenare
säkerhetsanordningarbevakning,behovetföljerkostnader avavsom

andragällande isigaspekterEkonomiska ävengörförsäkringar.och
krävsöppethållandeÄven "obemannat"vidavseenden. perso-ett

vaktmästare stängerfinnasexempelvisdetså måstenalinsatser, somen
löpandeochdriftförkostnadernakanVidarekyrkan.och öppnar

på-städninguppvärmningoch samtkanunderhåll här nämnas --
verkas.

fråndock gjorthartillgänglighet attiliggervärde manDet som
allaförmöjligtdet attförandrasökt görahar attsida vägarkyrkans

harunderexempel kan nämnas attkyrka;besöka somrarnamansomen
detoch därbemannadetiderunder vissa ärvägkyrkorsärskilda som
detVidareoch visningar. ärspeciellaofta anordnasockså arrangemang
stården intekyrkain i ävenkommamöjligtgångermånga att omen

vänder personal itill nära-sigexempelvis attöppen, mangenom
får dettainärboende. Mantill någonellerförsamlingslokalerliggande

ideella insatseroch dedetbortglömmasammanhang inte engagemang
skapasammanhangandralikaväl idettaitillbidrar att som -som -
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förutsättningar för verksamheten i församlingarna; här kan detnämnas
arbete bedrivs inom för till kyrkan anslutna frivilligasom ramen organ,

sådant arbete hembygdsföreningar,även byalag och andramen som
intresseföreningar lägger ner.

Bevarandet kulturvärdena kyrkaninom samhällsintresseär ettav -
efter relationsändringen skall bekostas hela svenska folket sesom av

avsnitt 10. kyrkligaDe kulturminnena skall därför fortsättningeni vara
tillgängliga för alla i minst omfattning före relations-samma som
ändringen. Förutom möjlighet delta gudstjänsti och kyrklig hand-att
ling eller för speciellanärvara anordnas, böratt när allaarrangemang

oberoende kyrkotillhörighet ha tillgång till kyrkan för sökaattav- -
stillhet, trygghet och eller för del och uppleva konst ochatt taro av
arkitektur. Frågan uppkommer då i vilken form och i vilken
utsträckning detta skall ske. Det går inte bortse frånatt att ett
öppethållande harinte samband med något innebärsom arrangemang
extrakostnader. har frånMan kyrkans sida det angelägetansett att
kyrkan tillgänglig för alla ochär har framgått söktman som ovan- -
lösningar för möjliggöra detta. får förutsättasDet det arbeteatt att som
bedrivs för skapa sådana möjligheter fortsätteratt efteräven
relationsändringen. När det gäller i vilken utsträckning och på vilket

de kyrkliga kulturminnenasätt skall tillgängliga måstevara en
bedömning vad med hänsyngöras till omständigheterna bl.a.av som -
ekonomiska faktorer kan rimligt.anses-

dettaI sammanhang skall pekas på den möjlighet få utnyttjaatt en
kyrka följer bestämmelserna upplåtelse. får förutsättasDetsom av om

det efter relationsändringenatt även möjligt upplåta kyrkorummetär att
under villkor dem för närvarande gäller.motsvarar Somsom som
framgått torde bestämmelser upplåtelse i framtiden återfinnasovan om
i inomkyrkligt regelsystem.ett

8.4 Vård och underhåll de kyrkligaav

kulturminnena

Frågan för förvaltningen de kyrkliga kulturminnena harom ansvar av
behandlats i avsnitt 7.2. I ligger genomföra aktuella åtgär-ansvaret att
der för finansieringen.samt att svara

När det gäller förvaltningen de kyrkliga kulturminnena siggörav
särskilda hänsyn gällande. Av central betydelse och kommerär även-
fortsättningsvis bestämmelserna i lagen 1988:950att vara om-
kulturminnen kultunninneslagen; jfr avsnitt Syftet med dessam.m.
bestämmelser skydda kulturvärden finns kyrkan.är inomatt Det ärsom
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vilka kravdvs.skallförvaltningenhur utövas,preciseratinte närmare
givetvisbetydelseavgörande ärsida. Avsamhälletsfrånuppställssom

hålls ideunderhålls såochvårdas attkulturminnenakyrkligadeatt
härvidkulturhistoriska kravendeförstörsskick och inte samt attgott

egendomenhurbaraviktigt inte ävensåledes utanbeaktas. Det attär
fårvärdenkulturhistoriska ävenbevarandetunderhålls. Ivårdas och av

levande, dvs.hållskulturarvetkyrkligadetintresseligga attett avanses
försammanhang", avsett"naturligaanvänds i sittegendomenatt

betydelseÄven kulturminnenaskyrkligadegivetvisändamål. somom
immaterielladebortglömmaintefårmateriellt kulturarv är stor, man

skallKulturarvetanvändning.ochfortlevnadiliggervärden som
brukas.ochbevaras

kultur-kyrkligadeunderhållochvårdpåuppställskravDe avsom
siggjortårenharOlikatiden. synsättförändrasminnena över genom
på-bl.a.skallunderhållet utövas,ochvårdenhurgällande såvitt avser

kyrkligadehurpåSynenrestaureringsideologier.olikaverkade av
all-med detförknippadvidareförvaltas näraskall ärkulturminnena

betydelsekulturmiljö. ävenAv ärochhistoriaför upp-intressetmänna
ochanvändasskallkyrkobyggnademasynnerhetihurfattningen om
ochvårdpåuppställaskankravOlikaskall fylla.defunktionvilken

ekono-liturgiska,pastorala,frånutgårpåberoendeunderhåll manom
lösningarnåförsökaviktigtaspekter. Det attärantikvariskaellermiska

olika intressendetillgodosermöjligtutsträckningsåi stor somsom
kompro-mednödvändigtblihärvidkandetgällande;kan görassom

9.avsnittjfrmisslösningar
kyrkligadeförvaltningenuppmärksamma attviktigt avDet attär

erfarenheter. Detoch ärkunskaperspeciellaförutsätterkulturvärdena
organisationen.kyrkligadeninomfinnskompetensbetydelse attstorav

ochRiksantikvarieämbetetkultunniljöområdetinomMyndigheterna -
väsentligRAÄ harlänsstyrelsernaochhistoriska enstatens museer -

förochexpertkunskapmed attbidra svarafunktion attgenom
sidanVidkultunninneslagen.skyddsbestämmelserna itillämpningen av

byggabl.a.medverkar attmyndigheter uppdessa genommuseerna,av
förvaltningkyrkanssåvälförbehövskunskaptillhandahållaoch som

detbetonas ärskallsammanhang attdettaarbete. Imyndigheternassom
exempelvisbeaktas närpå kompetenssärskilda kraven endeviktigt att

anlitas.skallarkitektellerkonsult, entreprenör
skall fram-underhållgenomförtkontinuerligtBetydelsen ettav

mångaunderhåll kaneftersattskälandraellerekonomiskahållas. Ett av
dyrbararedärmedochomfattandetillledasiktgånger på att mer --

svåra överorsakasskador är attfall kanvissaerfordras; iåtgärder som
före-vidtabehovfinnas attkanDet ävenhuvud avtaget reparera.

ochskadorförhindramöjligtlångtsåföråtgärderbyggande att som
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förstörelse; så kan exempelvis Förbättrade och klimat-vänne-
anläggningar förbehöva installeras minska risken för inventarierattatt
skadas.

Under har ökade krav kommit ställas med avseende påår attsenare
Ävenarbetsmiljö, brandsäkerhet och tillgänglighet för rörelsehindrade.

miljöhänsyn påverkar. uppfylla dessa krav kan detFör att vara
nödvändigt förutom kan innebäravidta åtgärder kostnaderatt som - -

kulturhistoriska värden riskeras; kyrkan kan alltså hamna iatt en
situation där olika myndigheter uppställer till motstridiga krav påsynes
åtgärder och det blir då nödvändigt försöka hittaatt gemensamt

RAÄlösningar. för närvarandehar uppmärksammat detta och arbetar
tillsammans med andra myndigheter för till stånd iatt en samsyn

fördessa frågor. Vad gäller brandsäkerheten har handboken
brandskydd kulturbyggnader fram och kommer tryckas inomi tagits att
kort. Arbetsmiljöfrågor kyrkor behandlas samarbete med Arbetar-i i
skyddsstyrelsen för ökad tillgänglighet föroch exempel på lösningar
rörelsehindrade kyrkori bl.a. kommer att presenteras ett sam-genom

RAÄarbete Högskolan, Boverket, och handikapp-mellan Tekniska
organisationerna.

Här kan de ökade problemen med skadoräven nämnas som upp-
kommer luft.miljöföroreningar eller alltför ochpå grund torrav varm
Utöver det behövas föråtgärder för skadorna, kan insatseratt reparera

långt förhindra förstörelse se ovan.så möjligt ytterligare Denatt som
ökade stöldrisken behov säkerhetsanordningarhar medfört störreett av

användsoch lannsystem. förhållandet kyrkobyggnademaDet ävenatt
för kyrkliga handlingar kan medföraandra ändamål gudstjänster ochän
krav och flexibeltpå funktionell utformning på mångsidigtetten mer -
kyrkorum. krav påställs också i utsträckning tidigareDet större än
komfort andra anslutning till kyrko-och på tillgång till iutrymmen
rummet.

8.5 Kyrkliga inventarier

8.5.1 Behov vård och underhållav

Kyrkobyggnadsutredningen har betänkande Fädemas kyrkor ochi -
framtidens utredningar pekatSvenska kyrkans 1996:1, på att
inventeringar har det finns renoveringsbehov detvisat näratt ett stort
gäller kyrkliga detta skulle särskilt gälla träkonst ochinventarier;
måleri sid. 223-227.textiliersamt

447-0374
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kontinuerligtbetydelsenhar betonatKommittén ett genom-avovan
ochändamålsenligtgångerfört vidare mångaunderhåll. Det är

exempelvissyfte insatsernödvändigt i preventivt göra störreatt -
minska riskenföroch klimatanläggningarinstallation attvärme-av -

kostnader.för framtida skador och
utsträckningkräver iVård och underhåll inventarier storav

ellerexempelvis textil-särskild kompetens,medverkan medexpertisav
Kyrkobyggnads-framgårmålerikonservatorer. Enligt vad avsom

närvarandeförpå konservatorerbetänkande tillgångenutredningens är
genomförafaktisktinverkar möjlighetenbegränsad, vilket på att rent

skulleunderhållkontinuerligt utförtsid. 225.renoveringar Ett
konservatorskapacitet,ökad efterfrågan påförmodligen medföra en

antalet konservatorerförtorde skapa förutsättningarvilket på sikt att
blir större.

kyrkobyggnadsbidrag iföreslogKyrkobyggnadsutredningen att
vård inventarierförbeviljasframtiden skall kunna även av

11. Regeringenbetänkande, kapitelKyrkobyggnadsutredningens ut-
ekonomisk utjämningförtryckte propositioneni systemett nyttom

utvidgadönskemåletförståelse förSvenska kyrkan, sininom om en
siktdet påVidare anfördeskyrkobyggnadsbidraget.tillämpning attav

kyrko-vårdenskillnad mellaninte finns "något skäl göraatt av
kyrkligade lösasidan ochfasta inventarier åbyggnaden och dess ena

utvidgning47.1996/9735, sid. Enandra sidan" prop.inventariema å
emellertid fördelningenberörinventarierbidragen till omfattaatt avav

tillhänvisningMedförsamling ochmellankompetens attpastorat. en
åtgärd,ingripandekyrkokommunala kompetensenändring den är enav

framlades inte någotremissförfarande,inte bör prövas ettutansom
kyrko-fråganskallförslag detta avseende. Deti attnoteras om

kommeri övrigtutjämningssystemetbyggnadsbidrag precis attsom --
dådet blirrelationsändringen;angelägenhet efterinomkyrkligvara en

vilkaändamål och påtill vilkahar bestämmaSvenska kyrkan attsom
beviljas.skall kunnavillkor bidragsom

Gravvårdar8.5.2

förskydd gällerdetuppmärksammassammanhang skalldettaI som
kap. § kultur-framgår 4 6minnesvårdar.andra Somochgravstenar av

begravningsplatstillhöromfattas inventarierminneslagen även som en
avsnitt 13. Ikyrkotomtskydd jfr angåendebestämmelserna omav

1988:1188förordningenexempliñerande uppräkningen i 19 §den om
Vad liggergravvårdar".bl.a. "vissa äldrekulturminnen somangesm.m.

kyrkobyggnads-1984 årsinte preciserat.begreppi detta närmareär
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tillsynutredning betänkande Kulturhistorisk deni sitt övergav -
förslagkyrkliga miljön DsC 1986:11 på bl.a. bestämmelser till-

skydd för kyrkliga varvid exempel "äldreinventarier, som angavs
RAÄgravvårdar". förslag från bifogades betänkandetI ett angavssom

RAÄ"äldre anförde degravvårdar med tillbehör". i sin motivering att
gravvårdar det beståndetåsyftas del totalaringautgör samtsom en av

det tillkommit förei huvudsak sådana gravvårdarsigröratt somom
den infördes vidindustriella framställningen gravvårdar sommera av

RAÄ:s1800-talets sid. förtydligandemitt DsC 1986:11, 112. Detta
vilkatorde kunna utgångspunkt vid bedömningentas avsom

kulturhistorisktgravvårdar under förutsättning de har ettattsom -
omfattas skyddet gäller dockvärde skyddsbestämmelsema; givet-av-

vis framställda, kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar. Näräven senare
frågabestämmelserna tillämpliga torde det många gångerär vara om

förverkatsgravvårdar där upplåtelsetiden har eller hargått gravrättenut
eller har upplåtaren.återlämnats till

Innebörden innefattas skyddet för inventariergravvårdattav en av
den skall den skall på denvårdas och underhållas väl,är att att tas upp

förteckning fallförsamling, det vissaskall i varje iupprättas attsom
RAÄkrävs och länssty-tillstånd för åtgärder skall få vidtas samt attatt

relsema har tillsynsansvar jfr 6.4.avsnittett
detbegravningslagen föreskrivs bl.a.I 1990:1144 att som en grav-

månaderrättsinnehavare från gravplats inominte har fört bort sexen
efter sådanupphörande tillfaller upplåtaren. Omgravrättens grav-en

bevarasvärde eller skäl böranordning kulturhistorisktär annatavav
för möjligt lämna gravplat-framtiden, skall upplåtaren kvar den påom

stycket. Begravningslagen innehåller i7 kap. och första36 § 37 §sen
kulturhistoriska värden;övrigt bestämmelser iinte några som avser

kap. ytterligare föreskrifter7 37 § tredje stycket attanges om
hänsynen intressen finns i kulturminnes-till kulturminnesvårdens

begravningslagenlagen. gravanordningar iskallDet nämnas att
gravöverbyggnader,definieras och andragravvårdar stenramar,som

gravplats 1 kap. §.staket eller anordningar på 1andra liknande en
begravningsplats eller kyrkotomtskydd gäller förDet enensom

omfattar del helheten. ändringi gravvårdar Enprincip även en avsom-
undantagsvisenskild gravvård torde emellertid inte änannat an-av en

tillstånd enligt de be-sådan väsentlig ändring kräverses vara en som
respektive kyrkotomten.stämmelser gäller för begravningsplatsensom

exempelvisskall detta sammanhangDet i erinrasäven att gravarom
och skyddade bestämmelserna fastakyrkogårdar kan enligt omvara
fornlämningar kulturminneslagenkap. se l.i 2 avsnitt
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kyrkanSvenskamellanSamarbetet9

och staten

Allmäntl

hafortsättningsvisoch kommer ansvarethar attSvenska kyrkan även
enlighetgenomförs ikyrkliga kulturrninnenadeför förvaltningenatt av
myndig-antikvariskakulturminneslagen. Debestämmelserna imed

expertkunskaptillhandahållaiområdet beståruppgifter påheternas att
Ävenskyddsbestämmelsema.för tillämpningen omsamt att avsvara

funktio-pastorala,liturgiska,främstsidafrån Svenska kyrkansdet är
självfalletdetgällande,sigaspekter äroch ekonomiskanella görsom

Påbevaras.kulturvärdenabetydelse motsvaran-för kyrkan attäven av
sammanhanget,iallmänintressenatillgodoseviktigt förde detsätt är att

ikulturrninnenade kyrkligakyrkoantikvariska kraven,inklusive de att
funktion.ursprungligaanvänds i sinmöjligtutsträckningså stor som
kyrkligadeintressesåledes attföreliggerDet gemensamtett av

levande.hållsochbevaraskulturrninnena
tillfällenenstakaviddetofrånkomligtemellertidtorde attDet vara

lokaler förfunktionellabehovkyrkanskonflikterkan uppstå när av
antikva-demed de kravändamålkyrkliga inte överensstämmer som

gällakanintressekonflikterSådanauppställer.myndigheternariska
pådetskall tillåtas,huvud sättåtgärdsåväl vad måni tagetöver somen

situationerdessaiviktigtgenomföras.skall Detvilket den är att man
bådakanhitta lösning parter.försöker accepterasatt avsomen

därsituationerundvikamöjligtutsträckningi såFör att stor som
förutsättningarfall skapaellervarandra iolika behov ställs vartemot

ömsesidigmedviktigtintressekonflikter detför eventuellalösa äratt en
viljagällandekansynpunkter samtför de olika görasförståelse ensom

SvenskaBetydelseneventuella motsättningar. attöverbryggaatt av
formerlämpligafortlöpande och ikulturmiljövårdenkyrkan och

skallfrågordiskussionoch förinformationutbyter gemensammaomen
ocholika kravförförståelsenochkunskapenbetonas. Förutom att om
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behov ökar, torde härigenom förutsättningarna för förtroendefulltett
samarbete komma att gynnas.

finns från myndigheternasDet såväl kyrkans de antikvariskasom
sida samförståndslös-vilja förebygga konflikter och hittaatt atten
ningar. viljeförklaring till uttryck i detEn kommergemensam
policydokument bifogas bilaga har fram inom4 tagitssom som

för innehåller b1.a.Kyrkobyggnadsutredningens arbete ochramen som
generella för den framtida han-föreslås vägledandeprinciper som vara
teringen får heller glömma bortde kyrkliga kulturvärdena. inteManav
den kulturmiljöorganisationerdialog ofta förs mellan kyrkan och isom
de framtiden på ochenskilda kyrkoärendena. gäller införDet taatt vara
utveckla redan finns, såväl idet samspel och det samförstånd som
enskilda ärenden övergripande frågor.isom

fördetta Tidernas kyrka kulturarvI sammanhang kan nämnas ett-
framtiden samarbetsprojekt har Svenskainitieratsär ett som avsom
kyrkan och Riksantikvarieämbetet och historiskastatens museer
RAÄ.u medvetenhetallmänhetensSyftet med projektet ökaär att om
och för kyrkobyggnaderna kulturarvintresse göra män-attsamtsom

andliga ochniskor de omistliga värden kulturella,uppmärksamma på -
samarbetepersonliga kyrkorna Arbetet bedrivs irepresenterar.som-

med lokala och regionala intressenter.

Samverkan i enskilda ärenden9.2

förtroendefulltNedan kommer behandlas olika skapasätt ettatt att
intressekonflikter mellansamarbete förebygga eventuellasamt att

sammanhangkyrkliga antikvariska krav och behov. detta måsteoch I
dock samarbete och tydlig roll- ochbetonas betydelsen näraett enav

församling elleransvarsfördelning enskilda ärendet, dvs.i det när en
tillståndspliktigmotsvarande nedan församlingen skall genomföra en

åtgärd. viktigt myndigheter och inom kultunniljöom-Det är att museer
framförarådet finns tidigt stadium och tillfällemed på attett syn-ges

punkter och råd.
exempelvisFörsamlingen bör därför redan inför planeringen av en

regionala eller lokalarenovering kontakta länsstyrelsen och/eller det
Om detta har kontakt från början torde denpå öm-museet. sättparterna

sesidiga förståelsen och därmed ocksåför olika krav och behov öka
förutsättningarna för finna lösningar vid eventuella intresse-att
konflikter.

Vanligen formella infor-förekommer löpande kontakter, såväl som
mella, under hela hand-mellan kyrkan och kulturmiljöorganisationer
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stårläggningstiden. härvid många gångerDet museetär som som
Över oftasthuvud harsamordnare.kontaktperson och museet etttaget -

beredande ochviktigt funktionlänsmuseum vanligen som upp-en-
läns-skall också erinraskyrkoärenden.följande i Härinstans om

RAÄ ärenden.enskildastyrelsens samråd med i
inneburitkyrkoärenden torde habeslutenDecentraliseringen i attav

harkulturhistorisk tillsyn länensamordnad iförutsättningarna för en
och debeslutande myndighetenförbättrats; mellan dennärheten en-

direktkontakt skapartillförsamlingarna ökar möjligheternaskilda samt
viktigtlokala förhållanden. Detförutsättningar för kännedom är attom

möjligheter tilllikaväl desamarbetet,tillvara det nuvarandeta som
finns.samarbete som

den möjlighetsammanhang skall påminnasdettaI att taäven om
domkapitlet kanföljerhänsynteologiska och liturgiska attsom av
1988:1188kyrkoärenden förordningenhöras 18 §komma iatt om

myndigheterstatligadagm.m.. Domkapitlen ikultumiinnen ärsom --
regleringen efteroffentligrättsligadenkommer förekomma iinte att

trossamfundensfrån Utredningenrelationsändringen. Enligt förslag om
innehållakyrkanSvenskareglering kommer lagenrättsliga att enom

självständigastiftenbestämmelse vilken kommerenligt rätts-utgöraatt
uppfattningkommitténsenligtsubjekt relationsändringen.efter Det är

samrådspait isåföreskriften ändraslämpligt aktuelladen attatt
19.1.stiftet jfr avsnittförekommande skallfall vara

Överväganden9.3

Kommitténs förslag:

ochfrånbeståendeSamrådsgrupper statenrepresentanterav
Syftet skallregional nivå.ochpå centralbör skapasSvenska kyrkan

rörande förvalt-frågordiskuterafortlöpandeatt gemensammavara
ochkunskaputbytakyrkliga kultunninnenadeningen samt attav

skallsarnrådsgruppencentralaerfarenheter. denI represente-staten
representationenden kyrkligaRiksantikvarieämbetet. Hurras av

regionaladeinomkyrklig angelägenhet. Iskall lösas blir sam-en
och frånfrån länsstyrelsernabör ingårådsgruppema representanter

Även kulturrniljöområdet börstiften. inom repre-varamuseerna
Över be-huvud betonassenterade i de regionala tagetgrupperna.

och inommyndighetertydelsen samverkan mellan museerav
viktigt i såvälkyrkan.kulturmiljöområdet och Svenska Detta är

övergripande frågor.enskilda ärenden isom
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9.3. Samråds1 grupper

och börSamarbetet mellan och Svenska kyrkan kan sigtastaten - -
olika det bör skapas särskilda samråds-uttryck. Kommittén attanser

framcentral och regional nivå. förslag fördespå Detta avgrupper
Kyrkobyggnadsutredningen betänkandet Fädemas kyrkor och fram-i -
tidens Svenska kyrkans utredningar 1996:1. Syftet med dessa grupper

frågor rörandeskall fortlöpande diskuteraattvara gemensamma
förvaltningen utbyta kunskapde kyrkliga kulturminnena samt attav

för samarbeteoch erfarenheter. detta fastare form iNågon på sätt
finns dag, kontakternaprincipiella och övergripande frågor inte i utan

uppgifter och projekt; exempel kanvanligen särskilda nämnasrör som
RAÄdet informationsmaterial och Svenska kyrkans församlings-som

höstenoch pastoratsförbund under 1995.utgemensamt gav
vilkadet gäller hur de olika sarnrådsorganen skall organiseras,När

bör detta behand-uppgifter de skall ha hur arbetet skall bedrivas,samt
las statliga myndigheterför såväl kyrkan inomrepresentanter somav

RAÄ myndighetkulturmiljöområdet. centralbör åliggaDet att som
inom området ha för sådant arbete initieras.ettattansvar

Arbetet börSarnrådsgruppema skall ha några beslutsfunktioner.inte
erfarenheterinriktas diskutera frågor och utbytapå attatt gemensamma

kanoch kunskap finna former för sprida information. Detsamt att att
underhåll eller användningsig belysa frågor vård ochröra att avom om

antikvariska, ekono-de kyrkliga kulturrninnena från olika aspekter -
miska, funktionella, börpastorala och liturgiska. Inom mangrupperna
lämna olika områden. fårinformation utvecklingen på Det ansesom
ligga förmedla resultatet det arbetei respektive att avgrupps ansvar

bedrivs.som
för berördaviktig uppgift framtiden, såväl kyrkanEn i som myn-

följadigheter och ansvarsfördelning,utifrån tydlig roll- är att uppen
innebära det förvaltningen devad relationsändringen kan gällernär av

utvecklas tillkyrkliga kulturminnena. Sarnrådsgruppema bör kunna
forum för erfarenhetsutbyte mellan kyrkan och myndigheterna inom
kulturmiljöornrådet, exempelvis statligamed anledning den ersätt-av
ningen för vård och underhåll de kyrkliga kulturvärdena jfr avsnittav
lO.

dettaI sammanhang skall betonas vikten skilja samråds-attav
för denarbete från det samarbete inomägergruppemas som rum ramen

löpande ärendehanteringen; ankommer de olika sarnråds-det inte på
ärenden.enskildaavgöraattgrupperna
på såväl central regional nivå. denSarnrådsorgan bör inrättas Isom

RAÄ,samrådsgruppen bör ingå från såsomcentrala representanter
med tillsynsansvar för kulturmiljöområdet landet,central myndighet i
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förmedlare specialistkompetens. eller vilkaVemävenmen som av som
skall kyrkan blir inomkyrklig fråga.representera en

den centrala samrådsgruppens uppgifter bör diskuteraEn attav vara
principiellt viktiga frågor övergripande uppgift börEnnatur. annanav

arbeta för information sprids såväl kyrkan kul-inomatt attvara som
turrniljöområdet; exempelvis verka för infonnationsmate-att attgenom

förrial eller utbildning anordnas. utgångspunkt arbetet kanEnut attges
det tidigare omnämnda policydokumentet. centralaDen gruppenvara

bör samrådsgrupperna och hållaupprätthålla kontakt med de regionala
skall här betonassig informerad det arbete dessa bedriver. Detsomom

från verksamhetdet viktigt skilja samrådsgruppens arbete denäratt att
RAÄ myndighetsuppdrag.bedriver för sittinomsom ramen

regional nivå.Redan dag finns det olika former samarbete påi av
det ska-Med utgångspunkt från erfarenheterna respektive region böri

bör ingåregional samrådsgrupp stift.i varje I repre-gruppernapas en
flertaletför stiftet och länsstyrelserna. skall beaktasDet attsentanter

länsstyrelsenstift de uppgifterberör flera län. bakgrundMot av som
det angeläget samtligahar såsom kulturmiljömyndighet i länet är att

Med hänsyn tilllänsstyrelser representeradei stiftet finns i gruppen.
har arbetet medden kultunniljöornrådet ibetydelse inomsom museerna

de kyrkliga bör dessa ikulturrninnena läneni även representeras
gruppen.

arbetet ochhuvuduppgift bör följaDe regionala attvaragmppemas
diskuterautgångspunkt häravverksamheten stiftet medinom attsamt

ha kontaktuppgifterna bör vidare hörafrågor. Till attgemensamma
med de enskilda församlingarna.såväl det centrala organet som

övergripande arbete bedrivs inomviktigt detDet är att ramensom
de uppgifterför blandas ihop medde regionala samrådsgruppema inte

ellerlänsmuseetlänsstyrelsen och i viss utsträckning mot-ävensom -
kyrkoärendena. Arbetet inomsvarande har de enskildaimuseum -

till höja kompetensensamrådsgruppema får dock förutsättas bidra att
denför förtroendefullt samarbete ioch skapa förutsättningar ettatt

löpande ärendehanteringen.

Generella handlingsregler9.3.2

RAÄ skallkyrkans framförts önskemålDet har från sida ut-attom
kyrkanormalt kan tillåtas iforma tydligare information vad ensomom

antikvariskakyrkorstydligare mellan olikavidare prioriteringsamt en
178-180.betänkande, sid. För-Kyrkobyggnadsutredningensvärde jfr

vid plane-möjlighet redansamlingama skulle härigenom bättre attges
beakta derenoveringbudgeteringenringen och inte minst av en- -
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förståelse förtorde skapakulturhistoriska aspekterna. Detta större
för dessafå gehörutsikternadärmed ökaochkulturrniljöintressena att

hosärendehanteringenförmodligenskullesynpunkter. Dessutom
med utgångs-infonnationTydligmyndigheter underlättas.tillämpande

enhetligtill skapabidraexempel tordepunkt från olika även att en
på området.praxis

erfarenheter liggerkunskap ochförmedlaochbyggaAtt somupp
RAÄ:s tillsyns- ochuppgiftförhar framgått inom ser-somramenovan

RAÄ med andrasamrådfall iockså i vissavicemyndighet. har myn--
infor-framtagitolika sammanhangkyrkan iSvenskadigheter eller -

åtgärder lämpligenfrågan hurbehandlat bl.a.mationsmaterial omsom
itillståndsprövningengäller förvadbör genomföras samt somom

vårdenförriktlinjerhärexempel kankyrkoärenden; nämnas avsom
decentraliseringenbyggnadsvård. Genomoch förkyrkliga textilier av

RAÄ:s utsträckningverksamhet ikyrkoärenden harbesluten störrei
möjligheternaochövergripande frågor attkommit inriktas påatt

övertagitlänsstyrelsernaökat eftersomarbete hardennaprioritera sorts
arbetedetfår förutsättasärendehanteringen. Detden löpande att som

RAÄ kunskapförmedladet gällerbedriver och har bedrivit när att--
framtiden.och erfarenheter fortsätter iäven

allmännahandböcker ochformhandlingsregleriGenerella t.ex.av
kulturmiljö-för såväl kyrkanhjälpmedelråd värdefulltutgör ett som

mellansamarbetede utformas isärskiltdettaorganisationerna om-
till skapabidrahärvid förs kanRedan de diskussioner attparterna. som

Detför olika intressen.förståelse ärökadsamförstånd och enge
utarbetas.handlingsreglerprincipiellasåledes flera skäl önskvärt attav

situationvarjeuppmärksammaemellertid viktigtDet attär att
omständighetervarvid samtligabedömning,förutsätter individuellen

åtgärd skalloch hurskall beaktas. Vid prövningen genom-enomav
skallflertal faktorer. Härmellanföras måste avvägning ettgörasen

mellanfortlöpande diskussiondärför understrykas betydelsen enav
möjligheterföljervarmed bl.a.enskilt ärende, atti varje störreparterna

eventuella intresse-vidtillvägagångssätthitta och alternativalösningar
svårigheterdemedveten ärkonflikter. måste ocksåMan somomvara

handlingsregler.generellaförknippade med utformaatt

klassificeringKulturhistorisk9.3.3

kultur-kulturminnenasde kyrkligatidigare har varierarSom angivits
exempel-innebärkaraktär. Dettastyrkahistoriska värde såväl atti som

andramedellerolikaskyddsintressekyrkobyggnadernasvis är stort,
kulturhistorisktålighetsgrad. Vidolikaord olika kyrkor har en-
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klassificering gradering kyrkobyggnaderna med hänsyn tillgörs en av
kulturhistoriskt värde och de restriktioner på grund härav kansom
förväntas gälla. Klassificeringar kan till hjälp för-närt.ex. vara en
samling inför strukturomvandling skall bedöma vilken kyrka ären som
lämplig församlingskyrka eller vilka kyrkor lämpade förärsom som
olika aktiviteter. Vidare kan redovisning skyddsintresseten av vara en
vägledning läge den ekonomiskai situationen det nödvän-när görett
digt med klassificering skulleprioriteringar. En kunnaäven vara av
värde det formuleragäller mål för förvaltningen de kyrkliganär att av
kultunninnena vård- och renoveringsplaner.upprättasamt att

torde församlingsDet ligga i varje intresse någon formatt av
klassificeringkulturhistorisk genomförs. de antikvariska myndig-För

heterna kan klassificering kunskapsunderlag vid hand-etten vara
läggningen kyrkoärenden, bedömning under allamåsteav men en
förhållanden varje ärende med utgångspunkt frånigöras omstän-
digheterna det enskilda fallet. förvägi viktigt skilja iDet är att en
genomförd klassificering från den kulturhistoriska bedömning som

förutsättning enskilt kyrkoärende.i varjeutgör en
klassificeringEn kyrkobyggnader eller kyrkliga kulturminnenav -

huvud omfattande krav uppställasarbete. måsteHögaöver taget är ett-
på kunskap och erfarenhet hos utvecklar metoder liksom hosden som

RAÄden utför och klassificeringsarbetet. börinventerings-som svara
för metodutveckling värderingsfrågoma.i

skall förHär Kyrkobyggnadsutredningen inomnämnas att ramen
sitt arbete lät genomföra kyrkobygg-kulturhistorisk bedömningen av
nader i Tidaholms redovisning resultatet finnsEnpastorat. av som
bilaga till Kyrkobyggnadsutredningens närvarandebetänkande. För

RAÄpågår initierad klassificering kyrkobyggnader i Krono-en av av
bergs län.

detta sammanhang skall det kyrkobyggnadsregisterI nämnas som
håller på byggas Avsikten skalldetta registeräratt attupp av
innehålla uppgifter bl.a. ålder, värdefullmaterial och inredningom

renoveringar och förändringar. Till skall vidare kunnaregistretsamt
knytas underregister detexempelvis inventarier. viktigtDetöver är att
arbete bedrivs med införskaffa och lägga in uppgifter i registretattsom
fortskrider.
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Kyrkoantikvarisk ersättning10

Overväganden-

Kommitténs förslag:

för vård ochstatlig ersättningSvenska kyrkan skall erhålla årligen
med beloppunderhåll kyrkliga kulturvärdena,de ett somav

kyrko-penningvärdemiljoner kronor i 1996 års460motsvarar ca
antikvarisk ersättning.

särskild skattskall finansierasstatliga ersättningenDen av en
skattskyldiga, bådeproportionellt inkomsten allatas ut mot avsom

kyrkoantikvarisk skatt.kyrkotillhöriga icke-kyrkotillhörigaoch
beräknas denSkatten skattekrona och påmed 5 öreuttas per

.kommunalt beskattningsbara inkomsten.
överföras tillskall varje årkyrkoantikvariska ersättningenDen

skallfördelning. Svenska kyrkan på central nivåSvenska kyrkan för
Stiften skall beslutafördela mellan stiften.ersättningen om

fördelning, på såvälfördelningen område. Varje beslutinom sitt om
skall föregås samråd med myndighetercentral regional nivå, avsom

Riksantikvarieämbetet skall beredasinom kultuirniljöområdet.
fördelningen landet. Respektive läns-tillfälle sig iöveratt yttra

inför fördelningen inomstyrelse skall beredas tillfälle sigatt yttra
stiftet.

statligföljd Svenska kyrkan får ersättningnaturligEn att enav
detför kyrkliga kulturvärdenavård och underhåll de är attav

motsvarandekyrkoavgift minskas medsammanlagda uttaget av
belopp.

kyrkobyggnader, kyrko-statliga omfattar deDen ersättningen
skyddaskyrkliga inventarier och begravningsplatsertomter, som

får endastbestämmelserna i kulturminneslagen. Ersättningengenom
kulturhistoriska hän-användas för kostnader betingadeärsom av

för bevarandetsynstaganden och vård och underhåll avsom avser
de kyrkliga kulturvärdena.

redovisning hurSvenska kyrkan skall varje år lämna staten aven
avseende vilka åtgärder harersättningen har bl.a.använts, som

genomförts och vilka resultat har uppnåtts.som
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skall led åtagandeErsättningen i ömsesidigtett ett statenvara av
värden.och Svenska kyrkan bevara kyrkans kulturhistoriskaatt

skall komma till långsiktig överenskommelse.Detta uttryck i en
tids-överenskommelse bör sträcka dennaDenna sig 25 år. Föröver

kontroll-övergripande mål villkor S.k.period skall och anges.
femte Vid dessa kontrollstationerbör läggas in år.stationer vart

de resultatskall uppföljning och utvärdering görasnärmare aven
uppfyllt sina åta-har och huruvida haruppnåtts parternasom av

ganden.

utgångspunkterGenerella10. 1

oersättligt kulturarv harförvaltareSvenska kyrkan står ettav somsom
stark ställning vårtoch har ibyggts under århundraden som enupp

och kyrkliga kultur-samhälle. kyrkobyggnaderna övrigaFörutom att
också betydelsekulturhistoriskt värde, har deminnen har ett stort som

kontinuerligt.beständigt och Detför livskvalitet, för någotsymbolen
samhällets och människor-speglakyrkliga kulturarvet kan sägasäven

utveckling och historia.nas
arbete bl.a.för kommitténsutgångspunktemaI attanges

kyrkliga kulturminnena skall behållaskulturminneslagens skydd för de
för vården och under-efter relationsändringenäven ansvaretsamt att

Svenska kyrkan. Såväl denhållet skall åvila ifortsättningsvisäven
riksdagens principbeslut prop.till grund förproposition liggersom

dir. 1995:162, sid. 15,1995/96:80, direktivensid. 39, i attangessom
samfálligheter"församlingar och skall haSvenska kyrkan "genom sina

detta ansvar.
egendomenFrågan förvaltningsansvar anknytning till hurharom

betänkandestår till Svenska kyrkans förfogande Kammarkollegietsse
till kyrkans utsträckningframtida interna organisation. denIsamt som

lagstiftningendet finns bestämmelserinte några förvaltningen iom
eller eventuella stiftelseurkunder för kyrkanblir det angelägenhet atten
reglera frågan för förvaltningen och finan-den faktiskaom ansvar
sieringen förvaltningen bestämmelsernajfr de nuvarande omav
församlingsangelägenheter, kap. kyrkolagen.11

framförDe kyrkliga kulturminnena och då kanske allt-
kyrkobyggnaderna och omlqingliggande begravningsplatser spelar en-
viktig roll verksamheten kyrkliga Så har ocksåi på den lokala nivån.

för omkringliggandekyrkobyggnader med ochinventarieransvaret
mark tiderna församlingarna samfillighetema.åvilat och Detgenom
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denna ordningfinnas anledningtorde inte någon än attatt anta annat
Även praktiska skälupprätthållas fortsättningsvis.kommer ävenatt

möj-samfálligheterna harförsamlingarna ochtalar för detta; störst
exempelvis kyrko-faktiska tillsynenligheter den överutövaatt

åtgärder vidtas.initiativ tillbyggnadema och attatt ta
vilketfördock och sig intesammanhang iavgörande dettaiDet är

kyrkligadehar förvaltningsansvaret,eller vilka utan attsomorgan
de kyrk-följerkultunninneslagenkap.bevaras. 4kulturvärdena Av att

kultur-detunderhållas såvårdas ochskallliga kulturminnena att
oberoendeskydd föreliggerminskas.värdet Dettahistoriska inte av var

stycketandraförslag till kap. 2 §4avsnitt 19.1,ligger se ävenansvaret
motiveratutgångspunkter det inteMed dessakultunninneslagen. är

preci-innehållerregleringmed offentligrättslig närmareensomen
betonavill dockKommitténangående förvaltningsansvaret.sering

den inrebestämmelsernainomkyrkligadet debetydelsen att omav av
och kom-uppgifternivåemasolika kyrkligaoch deorganisationen

ligger. Denför förvaltningentydligt framgår ansvaretpetens var
mellanträffasförutsättsdirektivenöverenskommelse enligtsom

innebäratorde vidare10.6och se avsnittSvenska kyrkan attstaten
kyrkligaför desigSvenska kyrkan påtarrättssubjektet ett ansvar

dettaframkomma ikanoberoende vad i övrigtkulturminnena, somav
vidtasigSvenska kyrkan åtarhärvid viktigtavseende. Det attär att
inombindande för deöverenskommelsen bliråtgärder för att organ

och under-vårdaha förframtiden kommerkyrkan i attatt ansvarsom
hålla de kyrkliga kultunninnena.

betydandekräverkyrkliga kulturminnenaFörvaltningen de resur-av
kultur-delvis betingasfrån dessaoch går bortsedet inte attatt avser

ekonomiskaför deTidigare har redogjortshänsynstaganden.historiska
kultur-underhållvid vård ochkan uppkommakonsekvenser avsom

Skyddsbestämmelsema i7.3.värdefull se avsnitthistoriskt egendom
förvaltningenvidsåväl tördyringarkultunninneslagen kan innebära

föregendomen. direktivenrådigheten Iinskränkningar i översom
tillskall ledarelationsändringen i sig inteuppdragkommitténs attanges

kultur-underhåll kyrkansför vård ochförsämrade förutsättningar av
sid. 15.historiska värden framtiden dir. 1995:162,i

bevaraskyrkliga kulturarvetsamhälleligt detintresseDet är attett
kyrkligadeBevarandetför framtiden och kommande generationer. av

samhället ochangelägenhet för helakulturvärdena får anses vara en
kostna-rimligt den totalakan därförsvenska folket. inteDet attanses

egendo-kulturhistoriskt värdefullaunderhåll denden för vård och av
kyrkan.tillhör Svenskaendast dembärs av sommen

enligt 1995/96:80härav skall princippropositionenbakgrundMot
för underhåll de kyrkligafå ersättning vård ochSvenska kyrkan viss av
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kulturvärdena. Kyrkotillhöriga likaväl icke-kyrkotillhöriga skallsom
med och betala för bevarandet detta kulturarv.vara gemensammaav
denna följandeHur ersättning skall utformas behandlas i det avsnitt

10.4.
uppdragit Statskontoret utredaKommittén har åt vissanärmareatt

frågor till den statliga Statskontoretsmed anknytning ersättningen.
från bifogasKyrkoantikvariskt underhåll ersättning staten,rapport, -

betänkandet bilagasom
för statligadiskuteras vilken skall användas denkanDet term som

föreslagit benämningenersättningen. Statskontoret har i sin rapport
finnerför kyrkoantikvariskt underhåll. Kommitténersättning att sam-

kyrkantill kulturvärden ilingsbegreppet "kyrkoantikvarisk" associerar
emeller-sammanhanget. Ordet "underhåll" kanoch därför relevant iär

tillämpningsområde.tid uppfattas begränsning ersättningenssom en av
används.kortfattad benämningDet kan vidare lämpligt att en mervara

kyrko-statliga benämnsKommittén föreslår därför den ersättningenatt
antikvarisk ersättning.

vård och underhållSyftet med möjliggöraersättningen är attatt
förförutsättningutförs kontinuerligt och på ändamålsenligt Ensätt.ett

långsiktigdetta den utformad så det möjligtär göraär är attatt att en
planering framförhållning vård- ochoch med god upprättaatt renove-
ringsplaner. exempel kan omfattande renoveringarSom nämnas att av
kyrkobyggnader utförs med tidsintervall, det kan sig 25-rörastora om

direktiven, nämligen35 år. skall vad iHär attnoteras som anges
ömsesidigt åtagande ochskall led iersättningen statenettett avvara

kulturhistoriska värdena kyrkan,Svenska kyrkan bevara de inomatt
överenskom-vilket bör komma till uttryck långsiktig kursiv. häri en

melse dir. innehållet i denna1995:162, sid. 15. Frågan överens-om
kommelse behandlas avsnitti 10.6.

ömsesidigt åtagandeErsättningen skall alltså led i ettettsom avses
värdenaoch Svenska kyrkan bevara de kulturhistoriska inomstaten att

denkyrkan. denna bakgrund viktigt understrykaDet är att stat-mot att
kulturhisto-liga enbart kostnader föranledsersättningen avavser som

riska hänsynstaganden; får användas för bedrivaersättningen inte att
verksamhet egendom.eller för bekosta övrig förvaltningatt av
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storlekersättningensstatliga10.2 Den

de kyrkligaförvaltarsamfálligheterochförsamlingarSvenska kyrkans
denför hurVägledandeförtjänstfullt storkulturminnena på sätt.ett

hur mycketsåledesbörskallkyrkoantikvariska ersättningen varavara
och hurdagkostar ikulturminnena storde kyrkligaförvaltningen av

kultur-skyddsbestämmelserna iföljddel kostnaderna är avsom enav
minneslagen.

förunderlagfram pröv-ingickuppdragStatskontorets ettI att ta
sinersättningen. Istatligapå denstorlekskäligvadningen ärsomav

undersökningarvilkaStatskontoretdiskuterarochredovisarrapport
tillgängligafinnsuppgiftervilkagenomförts ochhar somsom

framhållssammanfattande bedömningen attden2.bilaga avsnitt I
undersökningaruoch statligadenpåindikatorer ersätt-finns flera attdet

årskronor i 1990miljoner400belopptillbör uppgåningen ett om ca
förnyadskullebedömningStatskontoretsEnligtpenningvärde. en

resultat.annorlundaväsentligtundersökning inte ettge
beloppetpåSCB tydercentralbyrånStatistiska attUppgifter från

iavgränsningdenenligtkulturvärdenaför bevarande angessomav -
beloppuppgår tillför år 1995sid.Statskontorets 10 ettrapport, som-

skatte-StatskontoretEnligtkronor.understiger miljoner400 var
orsakatsvilket kan hatidigare år,intäktema för lägreår 1995 än av

innebarförsamlingsskattenför attutbetalningsreglerbl.a. att av-nya
icke-kyrko-för deskatteunderlagetpådrag gjordes med 75 procent

StatskontoretsEnligtslutavrälcning.ochbåde förskotttillhöriga på
bl.a. ha lettskatteintäkternedgången ibetydandetorde denbedömning

tillbaka.fått ståtill renoveringaratt
börundersökningförnyadhuruvidaKommittén har övervägt en

såvälemellertidkostnader.nuvarande Dettaför klarlägga ärgöras att
utförasdärför intebörundersökningtidskrävande. En nyresurs- som

säkerhetgradden med ändet kan förutsättas störremed mindre att av
de kyrk-bevarandekostnaderna förundersökningartidigare avanger

liga kulturvärdena.
förkostnadernabör denskall ettundersökningOm göras avseen

församlingar.ellerkyrkobyggnaderexempelvisutvalda objektantal --
exempelvis ingåmåstesårepresentativt;urvaletviktigtDet ärär att

skiftandemedålder och lokalisering,storlek,kyrkobyggnader olikaav
"renoveringscykeln". Förolika stadieroch attkulturhistoriskt värde i av

antal objektstatistiskt signifikativt börskall störreresultatet ettvara
endasturvalsundersökningEftersomväljaseller församlingar ut. en

alltid vissemellertidfinns detantalet,det totaladel enen avavser
tillförlit-urval kanresultatet.erhållna Genomdet störreosäkerhet i ett
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ligheten ökas, vilket dock måste den högre kostnadvägas mot som
detta innebär. Tidigare har redogjorts för de teoretiska och praktiska
svårigheterna med utreda kostnader för bevarandet de kyrkligaatt av
kulturvärdena avsnitt 7.3. Såväl avgränsningen beräkningen ärsom
förknippad med avsevärda osäkerhetsmoment, vilket givetvis påverkar
resultatet undersökning. Vad kostnader ärav en som anses vara som en
följd kulturhistoriska hänsynstaganden i utsträckningär stor ettav
resultat bedömning i enskilt fall;varje redovisning sådanaav en en av
kostnader torde således inte ske på enhetligt sätt.ett

Enligt kommitténs bedömning undersökning förknippadär en ny
med så många osäkerhetsfaktorer det förefallerinte sannolikt denatt att
med någon grad säkerhet tidigare undersökningar skullestörre änav

hur kostnaderna för bevarande de kyrkliga kulturvärdenastora är.ange
Det torde därför inte ändamålsenligt genomföra förnyadattvara en
undersökning.

Tidigare genomförda undersökningar talar för beloppatt ett om ca
400 miljoner kronor/år i 1990 års penningvärde rimlig nivå på denär en
statliga ersättningen. beloppDetta bör således förutgångspunktvara
beräkningen ersättningen. förhållandetDet SCB:s statistik tyderattav
på kostnaderna för år 1995 uppgår till lägre belopp bör, medatt ett
hänvisning till vad Statskontoret anför detta avseende, föranledai inte
någon bedömning.annan

kan möjligenHär den invändningen beloppet 400göras att om
miljoner kronor relaterat till de faktiska kostnaderna, dvs.är
kostnaderna för de åtgärder de facto har genomförts. Det inteärsom
självklart detta belopp kostnaderna för de åtgärderatt motsvarar som
behövs för kulturvärdena skall upprätthållas. Bl.a. har tidigareatt
avsnitt anförts8.5.1 underhållet inventarier i viss utsträckningatt av

eftersatt. Det kan dock konstaterasär ytterligare underhåll iävenatt om
vissa avseenden skulle erfordras, genomförs förvaltningen de kyrk-av
liga kulturvärdena på i huvudsak förtjänstfullt skallHärett sätt. även
beaktas vad i utgångspunktema för utredningens arbete dir.som anges
1996:162, sid. 15, nämligen relationsändringen inte skall leda tillatt

försämrade förutsättningar för vård och underhåll kyrkans kultur-av
historiska värden kyrkan skall kunna förersättningsamt att viss
underhållet de kyrkliga kulturvärdena kursiv. här. Vidare anfördesav
i propositionen det med hänsyn till det ekonomiska läget finnsinteatt
något samhällsekonomiskt för ökade insatser vårda kultur-utrymme att
historiskt värdefull kyrklig egendom prop. 1995/96:80, sid. 40.
Grundförutsättningen måste således underhållet och vården iattvara
fortsättningen skall ligga på ungefärligen nivå i dag.samma som
Utgångspunkt för den årliga statliga ersättningen bör därför enligt
kommitténs uppfattning det angivna beloppet, nämligenvara ovan
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uppräkningdenEnligtpenningvärde.1990 årskronor imiljoner400ca
byggandeförindexmed användninghar gjortStatskontoret ettavsom

1996miljoner kronor ibelopp 460dettaflerbostadshus motsvarar caav
skallfortsättningsvisdetta belopphurFråganpenningvärde.års om

avsnittnedan, ibehandlaskostnadsutvecklingenföljaförräknas attupp
10.3.

Finansiering10.3

skallkyrkanSvenskakommitténföreslårframkommit attharSom ovan
kyrkligadeunderhållvård ochförersättningstatligärligfå aven
kronor imiljoner460beloppmedkultunninnena motsvararett casom

penningvärde.års1996
kultur-kyrkligadebevarandetutredningsdirektiven attI avanges

ochfolketsvenskaochsamhälletför helaangelägenhetminnena är en
kost-bärSvenska kyrkantillhörendast derimligtdet inte är attatt som
korn-Enligtsid. 15.1995:162,dir.allmänintresseför dettanaderna

bevarandetförkostnadernainnebäradettamåstebedömning attmitténs
kyrkotillhö-delasskallkyrkanvärdena inomkulturhistoriskade avav

riks-skallicke-kyrkotillhöriga. Ansvaretlikavälriga varasom
dessaMedbor.beroende ut-och skall intesolidariskt var manavvara

kyrkoantikvariska ersätt-denkommitténföreslårgångspunkter att
statlig skatt.skall finansierasningen engenom

special-särskildfinansieringsådanmetod for är attEn enen
öretalvisstmedskattskyldigaalla ettdestinerad skatt peruttas av

beskattningsbara inkoms-denpåskattekrona, dvs. procentsatssom en
betalarskattebetalarnatydligt förhärigenom attblirDet enmanten.

skallallaprincipmålet iuppnåändamålet.för Förskatt attsärskild att
beskattningsbarakommunaltdenbasenbetala börochmed varavara

följerersättningenstatligadeninnebärmetodinkomsten. Denna att
meduppräkningårligoch någonskatteunderlagetutvecklingen attav

behöverdärförindex inte göras.
dennaföreslagitkommitténtillhar siniStatskontoret rapport

föreslagnadenskulleberäkningEnligt Statskontoretsmodell. ovan
5miljoner kronor, öre460ersättningen, motsvaranivån på percaca

skattelcrona.
inkomstskattenstatligadenfinansiering viametodEn är enannan

tilluppgårnärvarandeförgrundbeloppet,höjning somavgenom en
genomföra.enkelteknisktMetoden skulle attkronor.200 sett vara
medborga-allaprincipfall bäras idettaskulle iFinansieringen även av

ochmedtill inkomstenförhållandeproportionellt ettidock inte utanre,
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belopp för alla. Om denna metod används behövs uppräk-samma en
ning med index varje år, för ersättningen skall följa kostnadsutveck-att
lingen.

förstDen angivna metoden särskild skatt skapar för med-etten- -
borgaren enkelt och överskådligt blirDet tydligt alla skatte-system. att
betalare bidrar till bevarandet de kyrkliga kulturminnena helaiav
landet. Till skillnad vad skulle bli fallet vid höjning denmot som en av
statliga inkomstskatten, betalar och förhållandei till sin inkomst.var en
Metoden innebär, till skillnad från alternativet med höjning denen av
statliga inkomstskatten, något index förinte behöver användasatt
beräkning årligaden ersättningen. StatskontoretSom har konstateratav
i sin finns det inte något självklart användbart index. Vidrapport en
uppräkning skulle därför få användaantingen redan befintligtettman
index, dock inte direkt applicerbart på aktuella kostnader, ellerärsom
skapa särskilt index för ifrågavarande ändamål med de svårigheterett

detta innebär. Båda alternativen förenade med osäkerhetsfakto-ärsom
vartill kommer den administration årlig indexuppräkningrer, som en

innebär. iställetGenom ersättningen bestäms till andelvissatt en av
den beskattningsbara följerinkomsten den utvecklingen skatte-av
underlaget, och ökar således vid ökning underlaget. och för sigIen av
påverkas minskning skatteunderlaget.ersättningen Detäven ärav en av
givetvis olyckligt lågkonjunktur får till följd tillattom en resurserna
vård och underhåll de kyrkliga kulturvärdena minskar. kan dockDetav
inte konjunkturväxlingarorimligt påverkar detta område, lika-attanses
väl områdenandra i vårt samhälle. lågkonjunktur avspeglas förEnsom
övrigt prisindex.iäven ett

Å andra sidan skulle införandet proportionell statlig skattav en av
detta slag innebära från skatteuppgörelsen frånett. avsteg samt att rege-

eftersträvarringen generellt undvika specialdestinerade skatter. Ettatt
hanteringsmässigt problem med metoden kan eftersläpningen iattvara
tid mellan preliminär och .slutlig skatt kan innebära det krävsatt
justeringar efterhand deti budgeterade beloppet. Med hänsyn tillav

angivna fördelar, finner dock kommittén vid samladovan en
bedömning övervägande skäl ändå talar för finansieringatt en genom

särskild skatt kyrkoantikvarisk skatt proportionellttas ut moten som
inkomsten. Det blir härigenom tydligt för och bevarandetattvar en av
de kyrkliga kulturvärdena angelägenhet, bekostasär en gemensam som

alla skattskyldiga. Samtidigt innebär denna metod markeringav en av
de kyrkliga kulturminnenas särskilda värde. enlighet med kommitténsI
förslag angående den statliga ersättningens storlek, bör fördet hela
landet enhetliga örepåslaget bestämmas till 5 skattekrona.öre per
Angående förslag till lag kyrkoantikvarisk skatt författnings-om se-
förslag och avsnitt 19.2.
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tordeochskattesystemetiinordnaskanskattenföreslagna varaDen
detmedförenligvidaretordeDenadministrera. upp-enkel nyaatt vara

skatte-s.k.det1998fr.0.m.införasskallskattförbördssystemet som
kontosystemet.

detutformad påpenningprestation ärdiskuteraskanDet somom en
avgift ellerstatsrättsligt är att enframgår som enansesätt ovan,som

specificeradvilkenförinbetalninghandförstaAvgift iskatt. enär en
detallmänna;dettillhandahållstjänst,ellermotprestation, avenvaraen

skall ståavgiftenpåkravomedelbart attnågotemellertid inteföreligger
erhåller.betalardentjänstellertill dendirekt relationi somsomvara

myndighettillbetalasavgifterdeexempelkan nämnas enHär somsom
motprestationförförutsättning attocheller tjänst, ärför ensomvaraen

penningprestationervissaräknasbrukaravgift ävenerhållas. Somskall
dentillförshelheti sinochsyftenäringsreglerandei somuttassom
på-hänförasvidarekanavgiftskategorinTillnäringsgrenen.aktuella

Andraförseningsavgifter.ochöverlastsavgifterskattetillägg,lagor som
statsrättsligtvanligen attallmänna ärdet uttarpenningprestationer som

den ettkännetecknas uttasskatt attEnskatter. sombedöma avsom
iFråganmotprestation.direktdet allmännatill omtvångsbidrag utan

gällerdetbetydelseavgift närellerskatt ärdetvad mån är avenen
skattfrågan. Enibeslutanderättendelegeramöjligheterriksdagens att

församling.kommunalbeslutandeellerriksdagenbeslutasmåste av
ellertill regeringenexempelvisdelegeras,avgift kanBeslut enom

tordealternativetpresenteradeförvaltningsmyndighet. Detnågon ovan
skatt.betecknaatt som envara

Svenskauppdragkommitténs är attförutgångspunktemaEn av
totaltminskas iskallkyrkoavgiftsammanlagdakyrkans uttag av

kultur-kyrkligadeförersättningenstatligadenomfattning somsamma
innebärafårintegivetvisdettaSamtidigttill.uppgår attminnena anges

avgiftsuttagsittbestämmasjälvständigtkyrkansrubbar rätt attatt man
avräkningenmotiveradespropositionensid. 15-16. I1995:162,dir.

någotfinnsinteekonomiska lägettill detmed hänsyndetmed att
kultur-vårdaökade insatserför attsamhällsekonomiskt utrymme

40.sid.1995/96:80,prop.egendomkyrkligvärdefullhistoriskt
bedömning utta-regeringens samttillsiganslötKonstitutionsutskottet

dubbel-vissinnebära"skulleordninglade vidare motsatt enatt en
l995/96:KU12,bet.medlemmar"församlingamasförbetalning

ochslutbetänkande Statenanförde i sittKyrkoberedningensid. 21.
förslagdess131 ettsid.1994:92, attSOUtrossamfunden om

Svenskatillleda"intekyrkobyggnader attsamhällsstöd till avsesm.m.
verksamhet".för sinfår ökadekyrkan resurser

statligamellan denskeavräkningsåledesskalldirektivenEnligt en
fårintegivetvisdettasamtidigtkyrkoavgiftenochersättningen som
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innebära kyrkans självständigtatt bestämmarätt sitt avgiftsuttagatt
rubbas. Kommittén emellertid dessa utgångspunkter omöj-att äranser
liga förena. Innebörden måste dockatt skall hänsyn tillatt tavara man

det ekonomiska läget inteatt medger det ekonomiska föratt utrymmet
insatser ökar, till de kyrkotillhöriga inte skall betalasamt dubbelt,att
dvs. såväl kyrkoavgiften den kyrkoantikvariska skatten.genom som

förhållandetDet statlig ersättning lämnas för bevarandetatt deen av
kyrkliga kulturvärdena, innebär Svenska kyrkan delvis avlastasatt
dessa kostnader. Den ekonomiska belastningen på Svenska kyrkan
minskar således i utsträckning ersättning utgår. Densamma som
statliga ersättningen i sig får rimligen inte medföra Svenska kyrkanatt

helhet överkompenseras och det ekonomiska förattsom utrymmet att
exempelvis bedriva verksamhet ökar. En naturlig följd Svenskaattav
kyrkan får statlig förersättning vård och underhåll de kyrkligaen av
kulturvärdena sålunda det totalaär kyrkoavgift minskasatt uttaget av
med motsvarande belopp. församlingEn eller motsvarande som
erhåller ersättning skall givetvis inte finansiera kostnadsamma genom
kyrkoavgiften.

Ett reglerasätt avräkning sker skulleatt lagi före-att atten vara
skriva minskning kyrkoavgiften. Detta kan dock inteom en av vara
förenligt med kyrkans självständigt bestämmarätt sitt avgiftsuttag.att

Ett alternativ istället reglera frågan i avtal.är tordeDet emellertidatt
inte rimligt träffa avtal med samtliga de kyrkligaatt harvara organ som

avgift.rätt Istället bör Svenskaatt kyrkanta ut inom för denramen
nämnda överenskommelsen med åtaga sig vidta åtgärderstatenovan att

för kyrkans sammanlagda avgiftsuttagatt minskas i totalt samma
omfattning den kyrkoantikvariska ersättningen uppgår till avsnittsom
10.6. Kommittén vill betona det avgörande betydelseär dettaatt attav
åtagande upprätthålls. Minskningen det sammanlagda avgiftsuttagetav
skall följas vid de s.k. kontrollstationema föreslås ägaupp som rum

femte år jfr avsnitt 10.4 ochvart 10.6.

10.4 Villkor och former för den statliga
ersättningen

Den statliga kyrkoantikvariska ersättningen skall led iett ettvara
ömsesidigt åtagande mellan Svenska kyrkan och bevara destaten att
kulturhistoriska värdena inom kyrkan jfr dir. 1995: sid.162, 15. Staten
lämnar Svenska kyrkan årlig förersättning vård och underhåll deen av
kyrkliga kulturvärdena med beloppett 460 miljonermotsvararsom ca
kronor i 1996 års pemmingvärde. Svenska kyrkan har för attansvar
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skyddas enligtkulturminnenkyrkligadebedriva förvaltningen somav
kulturhistoriskaderassådantkultunninneslagen på sätt attkap.4 ett

värde bevaras.
för-skallersättningenkyrkoantikvariskadenviktig frågaEn är om

Svenskaskall ske inomfördelningenellerstatligadelas omorganav
lik-påutformas sättskulle kunnafördelning ettstatligkyrkan. En som

förord-enligtutgårbidraggällerdettillämpasdet när somsomnar
innebäraskullekulturmiljövård. Dettatillbidrag1993:379ningen om

RAÄhistoriska görochRiksantikvarieämbetet statens enmuseeratt
ochmellan länenkyrkoantikvariska ersättningendenramfördelning av
län.respektiveinomfördelningenförlänsstyrelsesedan varjeatt svarar

denochbedömningkulturhistoriskförutsätterFördelningen nuen
kompetenssärskildadenbehovettillgodosermodellennämnda somav

överblickRAÄ ha denvidarefårlänsstyrelsernaoch antasdetta kräver.
deförbehövs göralänen,respektive attlandetförhållandena iöver som

länsstyrelsendetEftersomnödvändiga. ärprioriteringar somärsom
naturligskulle dessutomkyrkoärenden,tillstånd ifrågor enprövar om
statligadenhanteringenochtillståndsärendenamellankoppling av

lösningförtalarskälsåledesfinnsuppnås. Detersättningen avensom
detta slag.

kyrk-deförÅ beaktas,emellertid attskall ansvaretandra sidan att
förutgångspunktsjälvklarmåsteupprätthållskulturvärdenaliga envara

kyrkligadeförvaltningenbedrivaskallkyrkanSvenskahur av
mednödvändigtoch detmåstehänsyn ärSärskildakulturminnena. tas
ochvård-viktigtexempelvis upprättaattDetlångsiktig planering. ären

tidsperiodlängre attsamtsigsträckerunderhållsplaner över ensom
ochrenoveringar restau-planeraframförhållning störremed god

organisationenkyrkligadenfördelas inomersättningenreringar. Om
ochplaneringdenSvenska kyrkanför göramöjligheter attskapas bättre

underhåll iochvårdförförutsättning attde prioriteringar är ensom
påbedrivasskall kunnabestämmelserkulturminneslagensenlighet med

viddärförfinnerKommitténrationelltochändamålsenligt sätt. enett
lämnasbörersättningenfördelaförsamlad bedömning attansvaretatt

alltid föregåsemellertidskallfördelningBeslutkyrkan.till Svenska om
närmarekulturmiljöornrådetinommyndighetersamråd med omav

uppfattningkommitténsenligtmåstekyrkanSvenskanedan.detta
särskilda kompetensdenförsäkra sigför, attåtaga sig attatt omsvara

kultur-kyrkligadeunderhållochvårdgällerdeterfordras när avsom
10.5. Dettajfr avsnitt ärorganisationendenfinnsvärdena inom egna

vidalltframföroch kanskefördelningen,viktigt vid ävenmen --
förvaltningen.faktiskadengenomförandet av

ärligatotalasålunda den ersätt-innebärförslagKommitténs att
emel-kanfördelning. Detkyrkan förSvenskatillöverlämnasningen
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lertid inte rationellt och ändamålsenligt den slutliga fördel-attanses
ningen på central nivå. stället börgörs I Svenska kyrkan på riksnivå
besluta ramfördelning på de olika stiften. stiftVarje skall sedanom en
inom tilldelad fördela ersättningen till de förvaltar deram organ som
kyrkliga kulturrninnena; det får förutsättas stiften har överblickatt över
förhållandena i regionen. den slutligaAtt fördelningen sker på stifts-
nivå bör öka möjligheterna till regionala samordnings- ochatt ta vara
rationaliseringsfördelar.

skallHär den modell för fördelning föreslåsnämnas liknaratt som
den fr.o.m. den l januari 1998 kommer gälla för kyrkobygg-attsom
nadsbidrag. tidigare har framkommitSom avsnitt 7.4 innebär den nya
ordningen för kyrkobyggnadsbidrag ramfördelning påatt görsen cen-
tral nivå, medan objektsfördelningen sker på regional nivå. skallDet
dock erinras frågan kyrkobyggnadsbidrag kommer bliatt attom om en
inomkyrklig angelägenhet efter relationsändringen.

Som har skall Svenskaangivits kyrkan inför fördelnings-varjeovan
beslut, samråda med myndigheter inom kulturmiljöområdet. detNär
gäller beslut på central dvs.nivå, beslut ramfördelning mellan stif-om

skall enligt kommitténs förslag yttrande alltid inhämtas frånten,
RAÄ:sDetta med uppgift central myndighet medöverensstämmer som

övergripande tillsynsansvar kultunniljösektom.inomett
Inför beslut på regional stiften,nivå, inom skall länsstyrelsen yttra

sig. Detta enligt kommitténs uppfattning ändamålsenligt med hänsynär
till länsstyrelsen har för den övergripande tillsynenatt överansvar
kulturmiljön i länet, liksom för handläggningen enskilda kyrkoären-av
den. Ersättning får underinte några förhållanden lämnas till åtgärder

förenligainte med kultunninneslagens krav och det därförär ärsom
viktigt länsstyrelsen sig de enskilda ansökningamaatt överyttrar om
ersättning och de åtgärder dessa troligtDet är ersätt-attsom avser.
nings- och tillståndsärenden många kommergånger löpa parallelltatt
vilket kan underlätta hanteringen. Länsstyrelsen skall sigäven yttra av-
seende prioriteringarna inom sin del stiftet. skall beaktas deDet attav
flesta stift berör flera län.

kopiaEn fördelningsbeslut skall alltid skickas till den myndighetav
har sig inför beslutet.yttratsom

Kommittén föreslår bestämmelse den statliga ersättningenatt en om
införs i kultunninneslagen se avsnitt 19.1.

Ovan har behandlats det samråd skall genomföras inför Varjesom
beslut fördelning den statliga ersättningen. det gällerNär över-om av
gripande frågor med anknytning till ersättningens fördelning och an-
vändning förutsätter kommittén dessa diskuteras inomatt sam-
rådsgruppema jfr avsnitt 9.3.1. skallHär betonas betydelsenäven av
löpande samråd enskildai kyrkoärenden jfr avsnitt 9.2.
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skyddas enligtkulturminnenomfattar de kyrkligaErsättningen som
kyrkligakyrkobyggnader, kyrkotomter,kulturminneslagen, dvs.4 kap.
begrav-skalloch begravningsplatser. erinrasinventarier Här attom
enskildellerexempelvis kommunningsplatser kan anordnas även enav

begravningsplat-endast destiftelse. detta sammanhang givetvisI avses
Kulturarvsutredningen harför.Svenska kyrkan huvudmanärser som

prästgårdar ochgenomförs innebärförslag detlämnat attett som om --
kyrkliga kulturminnen.bestämmelsernaskyddaskyrkstäder kan omav

kostna-omfattadock ersättningen inteförslag skallEnligt kommitténs
lämnasför detta idessa objekt. Motivenvård och underhållder för av

avsnitt 12.3.
kyrko-kyrkobyggnader,samtligaförSvenska kyrkan attansvarar
förval-enligtbegravningsplatserochkyrkliga inventariertomter, ovan

följerdettavärde bevaras;kulturhistoriskaså derastas att ansvar av
ochvårdGrundlcravetskyddsbestämmelser.kulturminneslagens är att

gäller ivadnivåskall genomföras påunderhåll motsvarar somen som
enskildamöjligt för dedetfördag. Fördelande göraattorgan svarar

fördelas såmåsteuppfylla detta krav. Ersättningenförvaltama attatt
kyrkligaupprätthålla deförförutsättningardet skapas faktiska att

kulturvärdena.
kyrkligaunderhållkostnader för vård ochsamtligaDet inteär av

kyrkoantikvariskatillkulturminnen berättigar ersättning. Den er-som
skyddsbe-följdkostnaderavsedd endast försättningen ärär en avsom

alltså kankulturminneslagen ochkap.stämmelsema i 4 sägas varasom
sådanahänsynstaganden. Frågankulturhistoriskabetingade omav

harkulturhistoriska överkostnader,benämndakostnader, ibland
betona ersättningen inteviktigtbehandlats avsnitti 7.3. Det attär att

kyrk-förvaltningen denanvändas tillunder förhållanden fårnågra av
Åtgärder förverksamhet.eller för bedrivaliga egendomen i övrigt att

finansieras påerhålls får givetvisvilka ersättning inte sätt,annat exem-
egendomsärskilda fonder, avkastningkyrkoavgiften,pelvis avgenom

inomkyrkliga utjämningssystemet.eller för detinom ramen
första handbör ersättningen iEnligt kommitténs bedömning använ-

ochrenoveringardas omfattande åtgärder såsomtill störremer
skall upprätthållaskulturvärdenade kyrkligarestaureringar. För äratt

underhåll; detgenomförtdet emellertid viktigt med kontinuerligtett om
skador och förrisk förlöpande eftersätts kan detta innebäraunderhållet

genomföras. Motåtgärder måsteoch därmed kostsamma,större,att mer
skallfalli vissabakgrund detta finner kommittén ersättning ävenattav

undergivetvislöpande underhållsarbeten,kunna lämnas för
detill bevaraförutsättning åtgärder syftardet fråga attäratt om som

mindreför drift och enklare,kulturhistoriska Kostnadervärdena.
normal fastighets-underhåll led ifår däremot ett enanses vara
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förvaltning och förutsättning för verksamhet huvudutgör överatten
skall för sådanakunna bedrivas. Ersättning skall inte utgå kostna-taget

der kyrkan under alla förhållanden har räkna med.attsom
självfallet får lämnas tillKommittén vill betona ersättning inteatt

åtgärder förenliga med kultunninneslagens krav.inte Dettaärsom
understryker betydelsen myndigheterna inom kulturmiljöområdetattav

erforderlig finnsmedverkar inför beslut, liksom kompetensvarje att
deninom kyrkliga organisationen.

vill kommittén framhålla det väsentligtdetta sammanhangI är attatt
väl fungerandedet den kyrkliga organisationen finnsinom ett system

statligaekonomiska förvaltningen denför fördelningen och den av
ochangelägenhet utformablir inomkyrkligersättningen. Det atten

för vad ibygga sådant givetvis inomsystem,ett ramen som angesupp
lagstift-kulturrninneslagen ellervillkoren för ersättningen eller i annan

med finna former för hanteringenfår förutsättas arbetetning. Det attatt
antikvariska myndigheterna.samråd med deersättningen bedrivs iav

exempelvisviktigt med handläggningsrutinerDet närär som anger
inför fördel-underlag krävsoch hur skall sökas, vilketersättning som

tidsfristerrespektive regional nivå, vilkaningsbeslut centralpå som
viktenutbetalning. Kommittén vill betonagäller villkor för attsamt av

förstå och inteenkelt administrera ochdet skapas är attsystem som
fattashandläggningstider. Beslut bör såinnebär långa att mottagaren

dettabudgetarbetet;hänsyn till ersättningen ihar möjlighet äratt ta av
motsvarandeförsamling ellerbetydelse med tanke påinte minst att en

finansierafårkyrkoantikvarisk ersättning givetvis inteerhållersom
ikyrkoavgiften. får förutsättas ersättningkostnad Det attsamma genom

slutförtsaktuella arbeten harbetalas förränprincip inte samtut
tillfredsställanderedovisatsåtgärderna och kostnaderna har på sättett

kyrkobygg-jfr ordning för handläggningoch godkänts gällande av
l993:379 bidragnadsbidrag för bidrag enligt förordningensamt om

förtill kulturrniljövård. Fördelande inomkyrkligt attorgan ansvarar
gällandebeviljas och utbetalas strid medersättning inte lämnas i- -

för löpande,villkor och föreskrifter. detta liggerI göraett attansvar en
effektiv understrykas detuppföljning. skallHär även äratt av

informerar berördaavgörande betydelse Svenska kyrkan samtligaatt
kyrkliga mål och villkor uppställs för den statligadeorgan om som

innebörden härav.ersättningen och
Svenska kyrkan förhållande till för ersättningeni attstatensvarar

fördelas och används enlighet med de mål och villkori som anges ovan
mellaneller uppställs, exempelvis i överenskommelseni övrigtsom

och samband med den årliga överföringenkyrkan eller istaten av
följavikt har reella möjligheterersättningen. Det är attstor att statenav

och fördelning och användning. Kyrkanutvärdera ersättningensupp
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skall varje år lämna redovisning hur harersättningen använts,en av
bl.a. avseende vilka har resultatåtgärder vidtagits och vilkasom som
har uppnåtts. ekonomisk redovisning skall lämnas respektiveEn av

utbetaladeåtgärd. Vidare skall år redovisas beslutade respektivevarje
debelopp. redovisningen framgå hur förvaltningenAv måste av

kyrkliga stift. skall vidarekultunninnena har genomförts i varje Den ge
skaffa överblicksamlat underlag det möjligt övergörett att ensom

hela landet. redovisningen möjlighetviktigtDet göraär attatt enger
uppföljning såväl ekonomisk antikvariskoch utvärdering ur som

redovisningen bör dels isynpunkt. krav ställs påDe angessom
överförs tillregleringsbrevet till ersättningen årligeni anslutning att

Svenska kyrkan, dels överenskommelsen mellan kyrkan ochi staten.
utvärderar det materialväsentligt analyserar ochDet är att staten

läm-redovisas. Enligt kommitténs uppfattning bör redovisningensom
RAÄ efter användning ochtill bedömning ersättningensnas som aven

villkor förresultat, till överenskommelsensregeringen. Irapporterar
förbehållerersättningen bör regeringen sig rätten omprövaattattanges

enlighet med villkor.ersättningens nivå den inte används i uppsattaom
förövergripande mål och villkor uppställs ersättningenDe som

till del och Svenska kyrkansmåste i överens-stor statensanges
kommelse kyrkliga kulturvärdena. för-bevarande de Detom av

långhållandet överenskommelsen förutsätts sträcka sig överatt en
tidsperiod angeläget för såväl kyrkan detdetgör är staten attatt som
finns möjlighet följa och utvärdera ersättningen.regelbundetatt upp

läggasEnligt kommitténs bör därför s.k. kontrollstationer inbedömning
femte utvärdering huruvidaär. Vid dessa skall göras parternavart en av

har uppfyllt vidare viktigt följasina åtaganden. Det är att upp om
förändrats;kyrkans för kyrkliga kultunninnena harde omansvar

exempelvis kyrkobyggnad har rättssubjektövertagits ett annaten av
eller har från Vid denrivits skall avräkning ersättningen.görasen
kontrollstation efter relationsändringen börinfaller rim-närmastsom
ligen omfattande hur praktisktutvärdering ersättningengörasen mer av
har fungerat.

Kontrollstationema möjlighet längre tidsperspektiviatt ettger
analysera hur har och utvärdera effekterna, ochersättningen använts att

därmed viktigt komplement till den årliga uppföljningen.utgör ett
har behandlats den uppföljning och utvärdering skallHär som

genomföras dels årligen, dels vid de s.k. kontrollstationema och ärsom
RAÄ:sdirekt följd statliga det gäller ochden ersättningen. Nären av

länsstyrelsernas uppföljningsansvartillsyns- och i övrigt hänvisas till
avsnitt och5.1-2 6.7.

tidigare framkommit avsnittSom har 6.7 har Kulturarvs-
utredningen föreslagit bestämmelse innebär de kyrkligaattsomen
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beslut enligtföreskrifter ochföljakunna åläggasskall attorganen
Även samladvidkommittén finnerkap. kulturminneslagen.4 en

detbör införas;detta innehållbestämmelse medbedömning att en
kyrkan inteingripafinns möjlighetdetmåste motiverat attatt omanses

exempelviskulturminneslagen,följeruppfyller kravde om enavsom
strid medtillstånd eller igenomförsåtgärdtillståndspliktig ettutan

medbestämmelseskalltillstånd. erinraslämnat Här attom en
byggnadsminnen. Detgällerfinns detinnehåll redanmotsvarande när

bestämmelsen tillämpasföreslagnadenfår emellertid förutsättas att
ståndfâ tilleftersträvashand måsteförstamed restriktivitet. I att en

används.I dettabestämmelsenden möjligheträttelse attutan gersom
fördelandedetockså erinrassammanhang skall organansvar somom

förutsättningarfaktiskafördelas såtill ersättningenhar för attattatt se
enskildaför deskapaskulturhistoriska kravenupprätthålla deför att

förvaltama.
vadmedkonsekvensvidare angivitharKulturarvsutredningen att

fråganbordeskyddade kulturminnenandrafråga ävengäller i omsom
1996:128,SOUövervägas"kunnastraffansvarinförande avom

kompli-fråga involverarsådantillhänvisningsid. 315. Med att en
förstraffrättsligabeträffande detställningstagandencerade ansvaret

förslag ilämna någotdock frånvalda förtroendemän avstod attman
Även frånavståttsamlad bedömningefterharden delen. kommittén en

straffbestämmelser.lämna förslagnågotatt om

deförvaltningeffektivRationell och10.5 av

kulturminnenakyrkliga

ersättningenutredningsuppdragetutgångspunkterna för ärEn attav
beaktandeunderhåll medeffektivtrationellt ochskall utformas så att ett

sid. 15.dir. 1995:162,de kulturhistoriska kraven uppmuntrasav
Svenska kyrkandelförespråkar denna avsätterStatskontoret i att en

kompetensutveckling iförden årliga ersättningeneller två procent av
ersättningendock inteKommitténkyrkoantikvariskt underhåll. attanser

ändamål.skall användas för detta
Statskontoretsförordas iintemetod rapportEn nämns mensom --

innebäraskulledetta sammanhangiosthyvelsprincipen,den s.k.är som
år. Detminskas med några ärersättningenden årliga procentatt per

tillfårverkligenpraktikenvad denna metod imåndock tveksamt i
integåreffektiviseras. Detrationaliseras ochverksamheten attföljd att

ochunderhålletistället minskar, dvs.från risken insatsernabortse attatt
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därför denna metod börvården eftersätts. finner inteKommittén att
användas.

egendomsförvalt-kyrkanför SvenskaDet givetvis intresseär attett
effektiv.rationell ochdetta sammanhangningen inte bara i är--

inbegripet de kultur-kyrkliga egendomenViktigt härvid denär att -
vilketlångsiktigt och hållbarthistoriska värdena förvaltas på sätt,ett-

material. Betydelsenmetoder ochskall exempelvis vid valbeaktas av
skall starkt betonas;genomfört underhåll ånyokontinuerligt ettettav

ökade kostnaderinnebära såväleftersatt underhåll kan på sikt som
skador svåraär att reparera.som

särskilda hänsynkulturrninnena siggäller de kyrkligadetNär gör
vid löpandegenomföras ochåtgärder skallgällande, både när större

kyrkliga kultunninnenadeFörvaltningenunderhåll jfr avsnitt 8.4. av
förutsätterden statliga ersättningenfördelningenliksom även av

dennanödvändigtfåroch erfarenhet och detspeciell kunskap attanses
Svenska kyrkan.kompetens finns hos

Svenska kyrkanuppfattning åliggakommitténsmåste enligtDet att
denfinns inomtillfredsställande kompetensförsäkra sig att egnaom

kunskapsamla ochochbyggadetta liggerorganisationen; i att upp
erfarenhet.

myndighetermedgenomföras samrådiKompetensuppbyggnad bör
utbildningkan sigkulturrniljöområdet.och Detinom röra ommuseer
seminarierochlikaväl kurserfrågor,övergripandesikte påtar somsom
kan vändasärskild inriktning. Utbildningenmed särskilda ellertemata

det viktigttill de faktiska förvaltama,sig är även att resurser av-men
regionalaspecialistfunktioner. Desärskildaför byggasätts att upp

10.4avsnittkommitténs förslag seenligtkyrkliga kommerorganen
kyrkoantikvariskadenfördelningenroll vidha viktigatt er-aven

Svenska kyrkandärför lämpligtförefaller strävarsättningen. Det att
särskild kompetensmedfunktionefter stift byggainom varjeatt upp en

kulturrninnena. Dennade kyrkligaunderhållsåvitt gäller vård och av
kunnabörfördelningen,kompetens kan sedan användas vid ävenmen

skallstiftet.förvaltningen inom Häranspråk för bistå viditas att
underhållhur vård ochbetonas betydelsen kunskap och insiktatt omav

församlingarna.enskildaskall bedrivas finns lokal nivå, hos depåäven
faktiskaviktigt deupprätthållas detkulturvärdena skallFör är attatt

särskilda hänsynstaganden sigförvaltarna medvetna de görär somom
expertkunskap finns hämta.gällande tillkänner attsamt var

värdet inköpskall betonasdetta sammanhangI attav av varor,
affärsmässigt och rationelltbyggentreprenader sker påochtjänster ett

offentlig upphandling kommer inte1992: 1528Lagen attsätt. varaom
får dockkyrkan efter relationsändringen. Dettillämplig Svenskainom

medfortsättningsvis kommer skeförutsättas inköp att utnytt-ävenatt
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jande de konkurrensmöjligheter finns erfarenhetersamt attav som av
formerolika inköps- och upphandlingssamordning uppmärksammasav

och till här framhållaDet viktigt de krav påtas är att attvara. exem-
pelvis specialistkompetens eller särskilda material och metoder som
vanligen uppställs det gäller kulturhistoriskt värdefull egendom,när

beaktasmåste vid upphandling och understryker betydel-inköp. Detta
kunskap finns hos de faktiska förvaltama.attsen av

Samverkan ochi olika former kan innebära rationaliseringsvinster
kostnadsbesparingar möjligheteroch kan bidra till skapaäven störreatt

erfaren-till och använda olika kunskap ochsigatt ta vara av personers
heter. Efter relationsändringen kommer frågan den organi-närmareom
satoriska strukturen och arbetsfonnema för vadinomatt ramen som-

angelägenhet.i lagen Svenska kyrkan inomkyrkliganges om vara en-
får försökerDet förutsättas Svenska kyrkan i framtiden utvecklaatt

olika samarbetsformer kan bidra till effektivisera och rationali-attsom
förvaltningen. samarbete bedrivsHärvid kan pekas på detsera som

och får förutsättas komma bedrivas framtideni inomävenattsom- -
för de kyrkliga samfállighetema. dock frågakanDet ävenramen vara

tid,samverkan andra former, såväl kontinuerligt under längreiom en
tillfälligt, exempelvis i särskilda projekt.som mer

Visbydetta sammanhang kan det samarbete bedrivs iI nämnas som
stift. Samtliga församlingar bildat partiell samfällig-på Gotland har en
het kyrkobyggna-för vård och underhållgemensamtsom ansvarar av
dema Stiftet.inom Varje år genomförs renoveringar i antalett av
kyrkorna.

skallHär vidare uppmärksammas de idéer till utveckling fastig-av
hetsförvaltningen inom Svenska kyrkan har lagts fram Svenskasom av
kyrkans församlings- och pastoratsförbund Pastoratsförbundet. Här
diskuteras behov förvaltningsområden, samverkan mellanstörreav

Årförsamlingar och utvecklingsprogram. infördes med1994 ett system
fastighets- och kyrkogårdsrådgivning, innebär förvaltare inomattsom
kyrkan kan råd det gäller exempelvis underhåll och skötsel,när
byggteknik upphandling och inköp. Pastoratsförbundet har vidaresamt
tillsammans med Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet,
Försvaret, fastighetsverk och ByggforskningsrådetStatens inlett ett
utvecklingssamarbete kallas UFOS utveckling fastighetsföre-som av-
tagande inom offentlig sektor. UFOS skall bl.a. verka för ökad produk-
tivitet, effektivitet och kvalitet de olika offentliga fastighetsföre-inom

för kompetensutveckling och klmskapsspridning. Syftettagen samt är
skall arbeta med och samfinansiera olika utvecklingsprojekt.att man

För närvarande pågår projekt avseende överkostnader grundpåett av
kulturhistoriska hänsyn. Projektet inte inriktat på kyrkobyggnaderär

sikte på offentlig fastighetsförvaltning allmänhet.iutan tar
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Överenskommelsen10.6

direktiven den utsträckningI för kommitténs uppdrag iattanges som
ömsesidigt åtagandelämnas skall led iersättning den ettett avvara

kulturhistoriska värdenabevara de inomoch Svenska kyrkanstaten att
kyrkan, till uttryck långsiktig överenskommelsevilket bör komma i en
dir. 1995:162, sid. 15.

för överenskommelsen kultunninnes-Givna utgångspunkter är att
för de kyrkliga kulturminnena skalllagens skyddbestämmelser om

mellan och Svenska kyrkan,behållas ändrade relationervidäven staten
skall för vård ochframdeles haSvenska kyrkan ävenatt ansvar

kultur-kulturminnen skyddasunderhåll de kyrkliga som genomav
Svenska kyrkan skall få viss ersättningminneslagen statensamt att av

utgångspunk-kulturvärdena jfrför underhåll de kyrkligavård och av
Överenskommelsen14-15. skall byggasid. i övrigti direktiven,tema

kyrkoantikvariska ersättningen iföreslås angående denpå vad som
innehållet kan såledesoch detavsnitt lO.1-10.5, sägasnärmare envara

förslag.sammanfattning kommitténsav
med förutsätt-följande redogörs för vad angivnadetI ovansom

överenskommelsen. skall erinrasningar bör regleras Häri även attom
med bestäm-kommittén föreslår kulturminneslagen kompletterasatt

fördelning.melser och dessersättningenom

Parter

Staten

träffaRiksdagen får förutsättas bemyndiga regeringen överens-att en
beslut bör framgå i vadkommelse med Svenska kyrkan. riksdagensAv

myndighetskall bemyndiga exempelvismån regeringen ha rätt att en
överenskommelse medföra förhandlingar och eventuellt träffaävenatt

Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan

lagen kommer troligen kyrkomötetI Svenska kyrkan äratt attom anges
Svenska kyrkans högsta beslutande Svenska kyrkans centralsty-organ.
relse kommer offentligrättsligt vad måninte reglerat Iettatt organ.vara
kyrkomötet tordekan delegera beslutanderätten till något annat organ
bli bestämmelserinomkyrklig angelägenhet för deinomen ramen-

finns lagen Svenska kyrkan.isom om
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befogenhetharnågotfinns för närvarande inte attDet organ som
relationsänd-avseende tiden eftermed påSvenska kyrkanföreträda

sannolik lösninglag.bemyndigande i En ärförutsätterringen. Detta ett
befogenheterhar deunder år 1999sammanträdevidkyrkomötetatt

lagenföljerjanuari 2000efter den 1avseende tidenmed på omavsom
kyrkan.Svenska

Giltighetstid

förstskallgiltighetstidöverenskommelsensfrågandet gällerNär om
ömsesidigadetnämligendirektiven,ivad atterinras angessomom

uttrycktill ibör kommaSvenska kyrkanochåtagandet enstatenav
sid. 15.dir. 1995:162,överenskommelsehärlångsiktig kursiv.

deunderhållVård ochtill möjliggörasyftarErsättningen attatt av
ändamålsenligtoch påkontinuerligtskerkulturminnena ettkyrkliga

ersättningenviktigtdetta detförförutsättningarskapa är attFörsätt. att
vid plane-behövslångsiktighetstabilitet ochdenförenad medär som

kulturrninnena.de kyrkligaförvaltningengenomförandeochring avav
kyr-renoveringaromfattandeförtidsintervalletkanDet nämnas att av

införmåstekyrkligaförvaltandeår. Dekobyggnader 25-35är organen
finan-innefattarlångsiktig planeringslagdettaåtgärder göra somenav

kostnaderna.sieringen av
detvaraktig,Även överenskommelsen ärväsentligt ärdet är attom

fördetaljregleraeller möjligtändamålsenligtdock sig attinte envare
skallöverenskommelsenSamtidigttidsperiod.alltför lång garan-som

måttvisstfinnasdetmåsteoch kontinuitet,långsiktighet ett avtera en
flexibilitet.

den prin-kommitténföreslårutgångspunkter attMed angivnaovan
sigskall sträckakyrkan ochmellanöverenskommelsencipiella staten

målövergripandetidsperiod skalldennatid år. För25över angesen av
för-kommitténsenligtskallhar framgåtttidigareoch åtaganden. Som
vidutvärderasochföljasvillkormål ochdessochslag ersättningen upp

ända-måstefemte år.infaller Detkontrollstationers.k. vart ansessom
medtill ochformuleras fram näst-villkorenmålsenligt de närmareatt

framgåtydligtmåsteöverenskommelsenkontrollstation. Avföljande
tidsperiod.kortareformuleras förskalldettavilka villkor på sätt ensom
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Övergripande mål

Staten och Svenska kyrkan skall efter de kultur-strävagemensamt att
historiska värdena kyrkan bevarasinom det kyrkliga kultur-samt att

hålls levande och förtillgängligt alla.arvet är
åligger såvälDet Svenska kyrkan verka för förut-staten att attsom

sättningar skapas för samarbete och samverkan övergripande frågori
med anknytning till de kyrkliga kulturminnena, likaväl enskildaisom
ärenden. skall särskilt betonas betydelsen samrådsgrupperHär attav
inrättas på central och regional nivå.

åtagandenStatens

Svenska kyrkan skall erhålla för förvalt-viss ersättning statenen av
ningen de kyrkliga kulturvärdena.av

Som följd förslag skall förkommitténs kyrkanatten av om svara
fördelningen skall överföra tillvarje år ersättningen Svenskastaten

Överföringenkyrkan. sker statlig myndighet, har utbe-via atten som
tala beloppet till Svenska kyrkan.

Ersättningen

årligaDen ersättningen skall belopp 460 miljonermotsvara ett om ca
kronor i 1996 års penningvärde.

Ersättningen kan komma dock endast bakgrundomprövas,att mot
uppföljningden och utvärdering sker vid kontrollstationema.av som

Villkor för den statliga ersättningen

Svenska kyrkan har till följd kultunninneslagens bestämmelserav
för vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena såatt attansvar

deras kulturhistoriska värde inte minskas. förutsättning för denEn stat-
liga förvaltningenersättningen bedrivs i enlighet med bestämmel-är att

i kulturrninneslagen eller lagstiftning och på sådant sättettserna annan
de kyrkliga kulturvärdena bevaras.att

statligaDen ersättningen till Svenska kyrkan skall omfatta vård och
underhåll de kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier ochav
begravningsplatser skyddas bestämmelserna kyrkligasom genom om
kulturminnen. fårErsättning endast lämnas för kostnader ärsom
betingade kulturhistoriska hänsynstaganden och bevaran-av som avser

5-17-0374
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förenli-åtgärderendastkulturvärdena. ärDetkyrkligadet de är somav
ersättning.tillberättigarkravkulturminneslagensmed somga

skallcentral nivåkyrkan. PåSvenskafördelasskallErsättningen av
fördelning inombeslutarStiftenstiften.mellanfördelning göras omen
föregåsskallersättningenbeslutområde. Varjesitt av sam-som avser

Riksantikvarieämbetetkulturmiljöornrådet.myndigheter inommedråd
RAÄ sigtillfälleberedasskall att yttrahistoriskaoch statens museer

beredasskalllänsstyrelseRespektivelandet.ifördelningenangående
stiftet.inomfördelningeninförtillfälle sigyttraatt

åtagandenkyrkansSvenska

föråtgärdervidtasigkyrkan åtarSvenska att
totaltminskas ikyrkoavgiftsammanlagdakyrkans uttag avatt

till,uppgårersättningenstatligadenomfattning somsamma
framtideniför debindandebliröverenskommelsen somorganatt

kultur-kyrkligaunderhålla deochvårdaförhakommer attatt ansvar
uppställdamedenlighetbedrivs iförvaltningenförminnena attsamt

villkor, och
alla i minstförtillgängligakulturminnenade kyrkliga är sammaatt

relationsändringen.föreutsträckning som

försigkyrkan åtarSvenska att svara
och vill-måldeinformeraorganisationenkyrkligadeninom omatt

detochersättningenstatligauppställs för den somkor ansvaromsom
bestämmelser,kulturminneslagensföljer av

viderfordrassärskilda kompetensdenförsäkra sig att somatt om
denfördelningenochkulturminnenakyrkligadeförvaltningen avav

organisationen,kyrkligadenfinns inomersättningen,statliga
enlig-används iochfördelasersättningenkyrkoantikvariskadenatt

eller iöverenskommelsenivillkorochmed de målhet somangessom
ochersättningen,föruppställsövrigt

ochrationelltbl.a.kulturhistoriska kraven ettbeakta de genomatt
kulturminnena.kyrkligadeunderhålleffektivt av

Kontrollstationer

delsutvärderasochföljasskallfemte årkontrollstationerVid vart upp
överenskommelsenenligtåtagandenuppfyllt sinaharhuruvida parterna

förförutsättningarnadelsuppställts,harövrigtvillkor ieller de omsom
förändrats.harväsentligtnågot sättpåersättningen

skall infalla.kontrollstationemaskallöverenskommelsen närI anges
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Enligt kommitténs förslag skall de villkoren förnärmare ersätt-
ningen fonnuleras fram till och med nästföljande kontrollstation.

Återrapportering

Svenska kyrkan skall sända kopia beslutvarje fördel-en av som avser
RAÄning den statliga ersättningen till de myndigheter och läns-av -

styrelsen har inför beslutet.sigyttratsom-
Svenska kyrkan skall varje år lämna dels redovisningstaten en av

vilka åtgärder har vidtagits och vilka resultat har uppnåtts,som som
dels ekonomisk redovisning respektive åtgärd, dels redo-en av en
visning beslutade respektive utbetalade belopp.över Redovisningen
skall bild hur förvaltningen har genomförts i varje stift, samtge en av
skall underlag för samlad överblick hela landet. Deöver närmarege en
formerna för redovisningen den skall lämnas och dennärvart samt- -
ytterligare redovisning kan krävas kommer anslutningiattsom anges
till ersättningen årligen överförs till Svenska kyrkan. Omatt
ersättningen inte används Svenska kyrkan i enlighet med uppställdaav
villkor skall kunna kräva återbetalning.staten

Till kontrollstationerna skall lämnas den redovisning erfor-ärsom
derlig för det skall möjligt samlad bedömningatt göraattvara en av
huruvida har uppfyllt sina åtaganden enligt överenskommelsenparterna
eller de villkor i har uppställtsövrigt förutsättningarnasamtsom av om
för ersättningen på väsentligtnågot har ändrats. Svenska kyrkansätt
skall lämna sin redovisning till regeringen.

Övriga villkor

Om Svenska kyrkans på något väsentligt ändras, exempelvissättansvar
överlåtelse eller rivning kyrkobyggnad, skallgenom en av en en

avräkning på ersättningen med beloppgöras ett motsvararsom
kostnaderna för vårda och underhålla objektet.att

Ovan har redogjorts för de grundläggande bestämmelser tillsom
följd kommitténs förslag angående ersättningen måste ingå iav
överenskommelsen. Med utgångspunkt från dessa grundkrav måste
dock frågan den utfornmingen överenskommelsennärmare bliom av
föremål för förhandling mellan Svenska kyrkan och Detstaten. ären
angeläget diskussioner påbörjas såatt möjligt. Härvid skallsnart som
emellertid beaktas fördet närvarande formellt inte finns någotatt organ
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tiden efterbeträffandekyrkanSvenskaföreträdahar befogenhet attsom
relationsändringen.

ersättningensstatliga10.7 Den

ämningseffekterutj
föreslårkommitténstorlekdenkyrkoantikvarisk ersättningEn somav
mångalokalplanet. Förpåekonominkyrkligaför denfår betydelsestor

delkommersamfälligheterochförsamlingar attenskildade somav
kanErsättningenintäkterna.deblir den störstaersättningen avenav

utjämningssystemfördelas detidagbelopp ijämföras med de nyasom
Enligtjanuari 1997.kraft denträdde 1iSvenska kyrkanför som

omsluterför år 1997 systemetsför utjämningssystemetbudgeten
bidrag.olika Avfördelat påmiljard kronor,cirkatotalt lkostnadssida

ochförsamlingarbeviljaskyrkobyggnadsbidraget,dessa har som
miljonertill 80beräknatskyrkobyggnadsarbeten,församfälligheter

såledessker detersättningenkyrkoantikvariskadenkronor. Genom en
ochförsamlingarmellanfördelasmedel kandekraftig ökning somav

Även syfte inteersättningens ärkyrkounderhåll.församfälligheter om
iförsamlingarnamellanförhållandenaekonomiskadejämna utatt

sådanafår vissaersättningenofrånkomligtdetSvenska kyrkan attär
vilka utjäm-undersökadärför intressekonsekvenser. Det attär av

få.kanersättningenfördelningenningseffekter avsom
enligtskallersättningenkyrkoantikvariskadenFinansieringen av

fastställdaskattebetalare. Detallaproportionelltförslaget delas av
ochförsamlingarmedförakommersyftet med ersättningen attatt sam-

kyrkor kommervärdefullakulturhistoriskt attandelmedfälligheter stor
innebärmedlen.tillgängliga Detta attdel derelativtfå störresett aven
ochförsamlingardels förutjämningseffekterfårersättningen sam-

individer.enskildaförfälligheter, dels
fördeladejämntkyrkorna intevärdefullakulturhistoriskt ärDe

särskilt högsamfälligheter. IochförsamlingarkyrkansSvenskamellan
denharlandetdelardelandsbygden ipåfinner demgrad somavman

dekringsamhällen vuxitbebyggelsetraditionen. Ilängsta uppsomnya
församlinghelt. Omsaknasdäremotstäderna kan de nästanstörre en ny

tänkbartstorstad dettilluppväxande förort ärsnabbthar bildats i enen
sådessa haroch ingenkyrkorenbart finnsdär attatt avnya

med fåkan räknaförsamlingenvärdenkulturhistoriskaframträdande att
Flertaletdem.vårdenförkyrkoantikvariska ersättningendel den avav

devärdefulla och ikulturhistorisktdocklandetkyrkor i somanses
kyrkor.eller flera sådanafinnsförsamlingarflesta en
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kyrkoantikvariska avsedd SvenskaDen ersättningen är ersättaatt
kyrkan för vården och underhållet kyrkliga kulturvärdena.deav

de kostnaderUtgångspunkten ersättningen skallär att motsvara som
finns kulturhistoriskt värde-i dag. församling med enbart äldre,För en
fulla kyrkor det medföra det ekonomiska förkommer ansvaretatt att
det form omfattande heltunderhållet i renoveringar nästantunga av
lyfts bort från församlingen. kan fråga kostnader på någonDet vara om
eller vid vilket betydernågra miljoner kronor varje renovering, en

församlingens förortsförsamlingavsevärd förbättring ekonomi. Enav
däremot fortsättningen imed enbart kyrkor kommer iävenattnyare

underhållet kyrkor.hög få för sinagrad själv avsvara
samfálligheter den kyr-Utjämningseffekten för församlingar och av

flesta sikt fårkoantikvariska blir således de påersättningen att ett
församlingar med enbart äldremärkbart tillskott till ekonomi. Småsin

församlingar medkyrkor får tillskott medanväsentliga nyareyngre
kyrkor får betydligt tillskott.mindre

effekterna beskrivas på följandeSett individens perspektiv kanur
Alla de icke-kyrkotillhöriga betala förvis. kyrkotillhöriga får liksom

kyrkounderhållet alla kulturhistoriskt värdefulla kyrkor i landet viaav
medden statliga kyrkotillhöriga bor små församlingarskatten. iDe som
kyr-många kyrkor bör kunna räkna med avsevärd sänkningäldre aven

koavgiften kostnaden för kyrkorenoveringama täcks den kyrko-när av
antikvariska fall bliersättningen. sänkning kan i mångaDenna änstörre
den får betala. genomsnittlig för-kyrkoantikvariska skatt de Inya en
samling kyrkoavgiften bli ungefär likabör dock på sikt sänkningen av

för-och för de kyrkotillhöriga sådanden statliga skatten istor som en
samling sikt ekonomiska nettoeffekter.uppstår på några års inte några

de kyrkotillhöriga församlingar med övervägande kyrkor blirFör i nya
effekten får betala oförändrad kyrkoavgift för dede dels sannoliktatt

kyrkomas statlig underhålletunderhåll, dels skatt går tillegna som av
de kulturhistoriskt värdefulla kyrkorna församlingar.i andra

har kyrka för-Det betydelse hur många kyrkotillhörigaäven per en
samling dethar. tätortsområden församlingarna i regel ochI är stora
finns många tillhöriga kyrka. Kyrkounderhållet mindreväger tungtper

församlingensi budget och den minskning kyrkoavgiften kansomav
till följd den kyrkoantikvariska församlingenersättninggöras av som

får blir mindre. statliga skatt sådan försam-de tillhöriga iDen som en
ling tillsammans betalar kan däremot till betydande belopp.uppgå

mellan församlingar individer blirDen utjämning och mellan som
effekt den kyrkoantikvariska kan gåersättningen i sägasstort setten av

i huvudriktning det inomkyrkliga utjänmingssystemet,isamma som
dvs. från gles-städer och till mindre lands- ochstörre tätorter tätorter,
bygd. För vissa församlingar och samfalligheter får ersättningen san-
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förmöjligtvaritutjämningseffekt. har inteDetnolikt kraftigen
församlingar,olikaeffekterna förberäknadetaljkommittén iatt grup-

dockfinnsorriråden.geografiska Detolikaförsamlingar ellerper av
skulle blihålleffekterna på något större äntyder påinte något attsom

utjämningseffektemafinnerKommittén ärvad kan godtas. attsom
Medför ersättningen.till principernamed hänsynoch rimliganaturliga

kulturhisto-denunderhålletbidra tillalla skallutgångspunkten att av
konsekvensoväntaddet inteegendomenkyrkligariskt värdefulla är en

kost-delmedskattelaaft får bidra störremed högreområdenatt aven
inslagmedförsamlingarkyrkotillhöriga i storthittills.naderna Deän av

börda förfått bäratidigarehar tungäldre kulturminnen enensamma
kulturarv.dettaförvaltningen av

har hittills ikultunninnenakyrkligadevårdenKostnaderna för av
förstaikyrkliga utjämningssystemet,detmån jämnatsviss ut genom

kommerbidragdettaBehovetkyrkobyggnadsbidraget.hand avgenom
börjarkyrkoantikvariska ersättningendenminska näravsevärtatt

behovetomfattning kommerminskar i ävenbidragetbetalas Om avut.
tillledakanvilketminska,utjämningssystemetfinansiering att enav

Även utjäm-ikomponenterövrigatillavgifternasänkning systemet.av
samfålligheterochförsamlingarstödjatillsyftarningssystemet att som

Skullekostnader.sinaklaraförutsättningarharrelativt attsämresett
försam-ändramärkbartpåersättningen sättkyrkoantikvariskaden ett

behovuppståkan deti attförutsättningarekonomiskalingamas stort av
önskvärduppnåförutjämningskomponenterdessaockså attjustera

sådanasåutformatutjämningssystemet attutjämningsprofil. ärDet nya
grunden.förändras ibehöverjusteringar kan systemetattgöras utan

ochomfattningvilkenbedömainomkyrklig frågablirDet atten
vilka övrigaochframtidenhaskall ikyrkobyggnadsbidragetform som

följdtillutjämningssystemet attikan behövajusteringar göras avsom
utjämningseffekter. Detersättningenkyrkoantikvariskadenäven ger

följa helakommerkyrkanSvenska attfår förutsättas inomatt nogaman
följdtillkyrkanlokalplanet inomutvecklingen påden ekonomiska av

kyrko-denbedömerKommitténmed attde ändrade relationerna staten.
viamöjligheternaskall försvåra attinteantikvariska ersättningen

förhållandenekonomiskaönskvärdaåstadkommautjämningssystemet
samfålligheter.ochförsamlingarför Svenska kyrkans
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ll S.k. övertaliga kyrkor

11.1 Inledning

Kyrkobyggnadema de flesta falli uppförda samhällsförhållande-är när
annorlunda vad de Antalet kyrkobyggnader, derasän ärna var nu.

storlek, utformning och lokalisering speglar således samhälleett som
till följd genomgripande förändringar de århundradena intesenasteav
längre finns.

Urbaniseringen har inneburit befolkningsunderlaget har minskatatt
Ävenpå landsbygden. dei centrala delarna våra storstäder har folk-av

mängden minskat. Befolkningens likavälsammansättning som sam-
hällsstrukturen i har förändrats.övrigt Kyrkan har dagi rollen annan

tidigare och antalet gudstjänstdeltagareän har olika anledningarav
minskat. Moderna kommunikationer har möjligheter påöppnat att ett
helt tidigare besöka kyrkor utanför bostadsorten ochsätt hem-änannat
församlingen. Detta de faktorernågra har bidragit till det iär attav som

fall i vissa delar landet finns överkapacitet gudstjänst-vart av en av
lokaler lokaler till storlek, utformning och lokalisering alltidintesom-

anpassade för den kyrkliga verksamhet bedrivs dag. Till dettaär isom
kommer möjligheterna finansiera vård och underhåll kanatt att vara
begränsade. Det emellertid viktigt komma ihåg flertalet kyrko-är att att
byggnader har sådant kulturhistoriskt värde det finns all-ett att ett stor

intresse de bevaras för framtiden.mänt Därtill kommeratt attav
kyrkobyggnadema har unik ställning i vårt land, inte bara hos deen
regelbundna besökarna hos människor sällan eller aldrigutan även som
deltar i gudstjänst eller kyrklig handling.en

Frågan s.k. övertaliga kyrkor har under år diskuteratsom senare
inom Svenska kyrkan, liksom den allmännai debatten. Problemet med
övertalighet har också behandlats olika utredningar, bl.a. Kyrko-av av
byggnadsutredningen se avsnitt 1.3.3 i betänkandet Fädernas kyrkor

och framtidens Svenska kyrkans utredningar 1996:1.-
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Kyrkobyggnadsutredningenl 1.2

genomföraarbeteför sittKyrkobyggnadsutredningen lät inom ramen
kyrkobyggnadens roll iattitydundersökningreligionssociologisk omen

debildfå "klarareSyftetsamhället.det svenska att avenvar
användningtillkyrkobyggnaden, motivattityder tillkyrkotillhörigas

Kyrko-skall hanteras"övertaligheteventuelloch på hur ensyn
utfördesUndersökningensid. 38.betänkande,byggnadsutredningens
utvaldakyrkan iSvenskamedlemmar iomfattadeochår 1994 sex

kyrkobyggna-harundersökningenEnligtolika karaktär.pastorat av
endast förbetydelse inteharsamhälle.vårt Deunik ställning idema en

regelbundetnågorlundadeeller förkyrkligt aktivade personer som
skall ståkyrkobyggnademaförväntar sigMänniskordem.besöker att

ochkontinuitetreligiösmänsklig ochhistorisk,försymboldär som
påTankendem.behovindividen har atthands dåfinnas tillskall av

ochoffentligadetdelbetraktas rummetkyrkobyggnaden kan avsom en
Kyrkobyggnads-enligtför alla,tillgängligdärför skall ärvara

Kyrko-resultatviktigasteattitydundersölmingensutredningen ett av
119. kansid. Detbetänkande, nämnas attbyggnadsutredningens

till Kyrko-bilagapubliceradeshelhetundersökningen i sin som en
Kyrko-Bromander, Jonas.AndersBäckström,byggnadsutredningen: -

kyrkobygg-undersökningEnoffentligaoch detbyggnaden rummet. av
utredningarSvenska kyrkanssamhälletsvenskadetnadens roll i

1995:5.
övertalighetsfråganarbete ihar sitt ut-iKyrkobyggnadsutredningen

konstaterarkyrkobyggnader. Manbehovkyrkansfrån Svenskagått av
levande för-kanfrån vadutgångspunkt ettdet medatt varaansessom
kyrkan för-Svenskakyrkoralla definns behovsamlingsliv inte somav

Samtidigtutsträckning.alltid rimligianvänds intekyrkornafogar över;
kyrkobygg-attitydundersölcningenreligionssociologiska attdenvisar

därförföreliggersamhället. Detsvenskastöd i detstarktnadema har ett
den meningenövertalighet inågon attknappastallmänhetensi ögon

drarKyrkobyggnadsutredningenavvecklas.ned ellerkan läggaskyrkor
övertalighet ikyrkan inteför Svenskaproblemet ärslutsatsenhärav att

organisationenverksamheten,iställetegentlig mening, attutan anpassa
ochdaggäller iförutsättningarlokalatill dekostnadernaoch somsom

framtiden.kan finnas i
kyrko-lösamöjligtinteKyrkobyggnadsutredningen attenligtDet är
måsteförsamlingsstrukturen. Detbyggnadsproblemen överattutan se

storlek ochförsamlingsmellanföljsamhetpåställas krav större enen
Kyrko-verksamheten.kyrkligadenbedrivakunnadess förmåga att

hela lan-likadant iinteproblemetanför utbyggnadsutredningen att ser
förhållandenlokalaolikapå samt treskiftar beroendedet utan anger



SOU 1997:43 S.k. övertaliga kyrkor 137

olika där problematiken särskilt aktuell, nämligenpastoratstyper är
landsbygdspastorat, glesbygdspastorat och storstadspastorat. möjligEn

åstadkomma bärkraftiga enheter underlag förväg guds-att som en
tjänstgemenskap och meningsfullt församlingsarbete enligtett är
Kyrkobyggnadsutredningens uppfattning lägga försam-att samman
lingar till enheter, dvs. organisatorisk strukturförändring.större en
Detta gäller framförallt i landsbygdsområden med många små försam-
lingar och kyrktäthet. Vidare föreslås olika strategiska modeller förstor

lösa övertalighetsproblem.att
Kyrkobyggnadsutredningen pekar på några alternativaäven sätt att

använda kyrkorna; här kan ombyggnad för andra kyrkliganämnas
funktioner, upplåtelse kyrka till utanför Svenska kyrkanettav en organ
eller tillfälligt kyrka bruk s.k. malpåse. lägga nedAttatt ta en ur en
kyrka det finnsinte några förutsättningarutvägytterstases som en om
för förvalta och använda kyrkobyggnad; det kan sigatt röraen om
kyrkobyggnader det pastorala och/eller ekonomiska orsaker intesom av
längre finns plats för inom den kyrkliga organisationen. Flertalet
kyrkobyggnader torde dock ha sådant kulturhistoriskt värde deett att
ändå skall bevaras. Kyrkobyggnadsutredningen det orimligtärattanser

Svenska kyrkan och de kyrkotillhöriga skall förpliktas förvaltaatt att
och bekosta underhåll byggnader det endast finns kulturhisto-av som
riska intressen bevara, detta bör allmänt samhälleligatt utan vara en
uppgift.

Kyrkobyggnadsutredningen lämnar förslag till formell handlägg-en
ningsordning för lägga ned kyrka. föreslår beslutetManatt atten om
nedläggning skall fattas församling eller samfállighet. För bliattav en

Ärendetgällande skall bekräftasdet emellertid på stiftsnivå. skall där-
efter anmälas förtill länsstyrelsen enligt kulturminnes-prövningen
lagen. Syftet med denna prövning klarlägga församlingenär att utanom
kulturhistoriska hinder disponerakan byggnaden och verkställaöver ett
nedläggningsbeslut. härvidOm den bedömningen görs att
kyrkobyggnaden har högt kulturhistoriskt värde, föreslås länsstyrel-ett

kunna fatta beslut den skall bevaras. Enligt Kyrkobyggnads-attsen om
utredningens förslag innebär detta samhället måste överatt ta ansvaret
jfr Kyrkobyggnadsutredningens betänkande, sid. 161-162.

1 1.3 Slutsatser

Problematiken med s.k. övertaliga kyrkor diskute-har under årsenare
och behandlats i olika sammanhang. frågan dryf-En svårighetrats när

det finnsinte någon entydig definition begreppettas är att över-av
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inomochmyndigheterolikakyrkansSvenskatalighet. museerorgan,
deltill visskanoch andraförsamlingsborkultunniljöområdet, personer

kyrkobyggnadändamåltill vilkaochhurskilda uppfattningarha enom
på olikadefinieraskanbegreppet sättinnebärskall användas. Detta att
påberoendeeffekterolikaleda tilloch därmed förväntas vemsur

kulturhistoriskafrånutgångspunktMedbelyses.perspektiv frågan
kankyrkobyggnadernågrafinnasknappastaspekter torde det som

övertaliga.sägas vara
bliförutsättasfårersättningenkyrkoantikvariskastatligaDen en

ochvårdamöjligheternaekonomiskade attfaktor fråganviktig när om
övrigtikulturminnenakyrkligaeller dekyrkobyggnadunderhålla en

kulturvärdenabevarandetförhållandetframtiden. Detdiskuteras i att av
rimligenbörstatliga ersättningendendel finansierastill stor genom

detmedförsig intehänsynstaganden i attkulturhistoriskainnebära att
överkapacitetsproblem.föreliggerekonomiska skäl ettav

eller kommerkyrkobyggnad behövshuruvidaBedömningen enav
rimliganvänds idenochverksamhetenför kyrkligabehövas denatt om

beslutgällerangelägenhet. Detsammainomkyrkligomfattning är omen
och/ellerekonomiskadet pasto-skall vidtasvilka åtgärder avomsom

kyrkolokaler.överkapacitetskäl föreliggarala avenanses
Även kyrkobyggnader överfådet får ytterstantas somvaraom

byggna-finnaskan detverksamhet,för kyrklighuvud inte nyttjastaget
självklartfall börsådantomfattning. Irimliganvänds ider ettintesom

arbetsformemaochverksamheteneftersträvasförsta handi att anpassa
såoch påtill lokaler sätttillgångenochvillkorenekonomiskatill de

skallfortsättningsviskyrkobyggnadenför ävenförutsättningarskapa att
vidare-ochtillvaraviktigtanvändas. Detoch takunna bevaras är att

strukturförändringfinns. Ensamverkantillmöjligheterutveckla de som
möj-problematiken. Enmedtillkommakan rättasätt annanattettvara

guds-ändamålför andra änanvändskyrkobyggnadenlighet ävenär att
kananvändningsområdenalternativahandlingar;kyrkligaochtjänster

institutionermedsamarbeteförexempelvis skapas inom ettramen
kanlösningarAndra attorganisationen.kyrkligautanför den vara

"ma1påse". Nueller läggs irättssubjektandratillbyggnaden upplåts
behålla sinkanbyggnadenfallflestadeinnebär inämnda alternativ att

uppstå någonemellertidkankyrka. Detursprungliga funktion en-som
huvudförutsättningar tagetsaknas överdet helt attstaka situation, när

då utvägkankyrkobyggnad. Det ytterstaanvända varaensomen --
åtgärderlångtgåendediskuterakyrkannödvändigt för att sommer

dock förutsättasfårkyrkobyggnaden. Det attnedläggninginnebär aven
andraallasedanoch förstundantagsvis,endastanvändsdetta alternativ

har uttömts.utvägar
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Flertalet kyrkobyggnader omfattas tillståndsplikten kap.i 4 lagenav
1988:950 kulturminnen kultunninneslagen och de lös-om m.m.
ningar aktuella i överkapacitetssituation förutsätter mångaärsom en
gånger åtgärder tillståndspliktiga; det fråga ned-är när ärsom om en
läggning torde tillstånd krävas i övervägande antal fall. skallHär erin-

tillstånd alltid fordras för rivning, flyttning, ombyggnad ellerattras om
väsentlig ändring kyrkobyggnad jfr avsnitt 6.2. skallDetannan av en

kulturrninneslagen i nuvarande lydelse huvud intenoteras att över taget
innehåller någon reglering angående överlåtelse kyrkobyggnad.av en
Denna ordning kan tillfredsställande,inte varför kommitténanses
föreslår komplettering dettai avseende. Frågan kommer behand-atten
las i avsnitt 13.2. beträffande kyrkobyggnadenFörutomnärmare som
sådan, kan det aktuellt med tillstånd gällande de kyrkligaävenvara
inventariema omkringliggande kyrkotomt eller begravningsplats.samt

De avvägningar måste i överkapacitetssituationgöras ärsom en
komplicerade. Detta speciellt påtagligt det kan frågaär när vara om en
nedläggningsdiskussion, med tanke på de konsekvenser sådansom en
lösning kan få. diskussionerna angående kyrkobyggnads framtidI en
måste givetvis hänsyn till så alla kyrkobyggnader hartas att gott som

sådant kulturhistoriskt värde det samhällsintresse deett äratt ett att
bevaras för framtiden. Kyrkobyggnadernas betydelse delsom en av
vårt nationella kulturarv måste uppmärksammas. skall betonasHär vär-
det levande kulturarv, dvs. kulturarv bevaras och brukas.ett ettav som
Det vidare viktigt komma ihåg den statliga kyrkoantikvariskaär att att
ersättningen innebär bevarandet de kyrkliga kulturvärdena be-att av
kostas samtliga skattebetalare. kyrkobyggnadenOmav omges enav
begravningsplats innebär detta särskilda hänsyn detmåste Näratt tas.
gäller de kulturhistoriska värdena bestämmelserna skydd förär om en
begravningsplats tillämpliga kyrkobyggnaden nedlagd. Enäven ärom
viktig fråga hur inventariema skall behandlas. 4 kap. kultur-Av 9 §är
minneslagen framgår kyrkliga inventarier länsstyrelsensinteatt utan
tillstånd får eller flyttas tillavyttrás plats där de sedanänen annan
gammalt hör hemma. måste vidare beaktas föremål medelDet och iatt
många fall donerade med de föreskrifter och villkor särskildaär samt
hänsyn kan följa detta.som av

Det viktigt de kulturhistoriska aspekterna beaktas redan frånär att
början. Kommittén vill därför betona det angeläget Svenskaäratt att
kyrkan under hela den interna fortlöpande infomierarprocessen myn-
digheter och kulturmiljöområdet.inommuseer

När det sig inomkyrkligt beslut kyrkainnebärrör ett attom som en
skall bruk och hur byggnaden därefter skall förvaltastas ur som anger
och användas sig särskilda hänsynstaganden där-gällande. kanDetgör
för behövas speciell inomkyrklig handläggningsordning för ned-en



1997:43SOUövertaliga kyrkor140 S.k.

skallärendehurbl.a.framgårkyrkobyggnad, ettläggning varavav en
organisationenkyrkligadeninomvilkaellervilketbehandlas, organ

skallbedömningenvilkaefterde kriterierbeslutfattahar samtattsom
utförligt ibehandlatsharinomkyrklig prövningFråganske. enom

samband157-161. Isid.betänkandeKyrkobyggnadsutredningens
ceremonireligiösfråganaktualiserasnedläggning ävenmed om enen

bruk.kyrkaför taatt uren
villkor ochvilkavidarenedläggningssituation ärbetydelse iAv en

relationsändringen.efteregendomenförgällakanbestämmelser som
skallinomkyrkligadetsåledesmåstefattasbeslut somInnan organett

möjligthuvuddet ärutreda tagetfrämstoch överförstfråganpröva om
påden sättannatoch disponerakyrkobyggnaden övernedläggaatt

ochhurbestämmelserfinnsdetfalletså angerär somsamt omom -- kyrkligadenAngåendeske.kandettaförutsättningarvilkaunder
ochbetänkande StatenKammarkollegietsframtiden,iegendomen se

1997:47.SOUegendomenkyrkligatrossamfunden Den-
offent-någonfinnasdet intekommer attrelationsändringenEfter

försam-minstskall haförsamlingvarjeföreskriftligrättslig enattom
sak motsva-kyrkolagen. En är attl §jfr kap.lingskyrka 38 annan

regleringen.inomkyrkligadeningå ikommabestämmelse kanrande att
föreskriftinnehålla attkommerkyrkanSvenska att omLagen enom

dettabeaktaharkyrkanSvenskarikstäckande. attskallkyrkan vara
dettadockskall attnedläggningsbeslut. noterasDeteventuelltinför ett

således inteochverksamhetenpåsiktehand avserförstakrav i tar
sig.kyrkobyggnademai

har avgöraorganisationen attkyrkligadendetAven är somom
innebäröverkapacitetssituationvidtas iskallåtgärdervilka ensom

länsstyrelsenskultunninneslagenkap. atti 4skyddsbestämmelsema
beslutetinomkyrkligadetförförutsättning atttillstånd vanligen är en
följdtillkyrkankanlämnastillstånd inteverkställas. Om avkunnaskall

Kyrkansåtgärden.genomförahänsynstaganden intekulturhistoriska
så-kanöverkapacitetsproblemmedtillkomma ettmöjlighet rättaatt

kyrkobygg-ochbestämmelserkulturminneslagensbegränsasledes av
kyrkanSvenskarimligtintevärde. Det attkulturhistoriska ärnadens

förkostnadenhelaförfall skallsådantitillhörigaoch dess ett svara
kyrkligadeBevarandetkyrkobyggnaden.underhållochvård avav

folket. Dettasvenskahelaförangelägenhetkulturvärdena är en
statligaföreslagnadenuttryck itillrelationsändringenkommer efter

kostnader ärinnebärersättningen, attkyrkoantikvariska somsom
såväldelashänsynstagandenkulturhistoriskabetingade avav

ömsesidigtfråganDet etticketillhöriga. ärkyrkotillhöriga omsom
kulturhistoriskadebevarakyrkanSvenskaoch attåtagande statenav

förGrunden ersätt-sid. 15.1995:162,dir.jfrkyrkanvärdena inom
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ningen Svenska kyrkan har i förhållande till förär att staten attansvar
alla kyrkobyggnader och de kyrkliga kulturminnena vårdas ochi övrigt
underhålls så deras kulturhistoriska värde bevaras. här viktigtDet äratt

erinra förutom förvaltande församling, samfällighetatt attom organ -
eller motsvarande fördelande har för dettaäven ett attorgan ansvar-
krav vidmakthålls jfr avsnitt 10.4. måste fördelas såErsättningen att
det skapas faktiska förutsättningar för bevara de kyrkliga kultur-att
värdena; Svenska kyrkans fördelande för detgöraattorgan ansvarar
möjligt för de enskilda förvaltama genomföra vård och underhåll iatt
enlighet med kulturrninneslagens skyddsbestämmelser. dettaI samman-
hang deskall uppmärksammas det kan finnas andra orsaker änävenatt
antikvariska kanmyndigheternas ställningstagande till det svårtatt vara

bredalägga ned kyrkobyggnad; här skall erinras denatt t.ex.en om
folkliga uppslutning kyrkobyggnadema den religions-kring som
sociologiska undersökningen påvisade. måste rimligtvis beaktasDetta
vid bedömningen vilka kostnader följd kulturhistoriskaärav som en av
hänsynstaganden.

Om det, de möjligheter till finansiering följer den kyr-trots som av
koantikvariska enstaka fall möjligt förersättningen, i något inte är

kyrkobyggnad användsSvenska kyrkan behålla inte längreatt en som
och rättssubjekt, börinte har kunnat överlåtas till något annatsom
frågan lösning byggnaden tillinnebär övergåratt statenom en som
kunna diskuteras; detförutsättning för detta måste dock atten vara
endast kulturhistoriska bevarande.motiverar Deintressenär ettsom

fårformerna för Övertagande måste sådant detinärmare ettett som-
förutsättas ytterligt fall bli föremål för förhandlingar mellansällsynt -

och kyrkan, konsekvenser kan uppkomma måstevarvid destaten som
Bl.a. måste problematiken med de kyrkliga inventari-övervägas noga.

och omkringliggande begravningsplats/kyrkotomt behandlas. Omema
tidigare kyrka skulle får det förutsättas byggna-övertas staten atten av

den fortsättningsvis kommer förvaltas första hand fas-i Statensatt av
tighetsverk ocheller, andra alternativ, Riksantikvarieämbetetettsom

RAÄhistoriska statligtden förklarasstatens samt att sommuseer
byggnadsminne häromenligt de särskilda bestämmelser gällersom
förordningen 1988:1229 statliga byggnadsminnen m.m..om

hänsyn till fall överförsMed kostnaderna i sådant från kyrkanettatt
till från statligaskall givetvis avräkning den totalagörasstaten en
ersättningen till Svenska kyrkan. Utgångspunkten skall härvid attvara
det belopp avräknas skall samtliga. de kostnader förmotsvarasom
kyrkobyggnaden övertagandet innebär för motsvarandeEnstaten.som
avräkning skall för kyrkans för deövrigt göras även när ansvar
kyrkliga kulturminnena minskar anledning, exempelvisav annan om en
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jfrdenrättssubjekt eller rivskyrkobyggnad överlåts till ett annat om
10.4.avsnitt
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12 Kulturarvsutredningen

12. Inledningl

Regeringen beslutade den direktiv dir. 1994:57 för16 juni 1994 om
särskild utredare med uppgift frågor kulturrnin-vissaöveratten se om

nesskydd Direktiven huvudrubriker för utrednings-m.m. angav som
arbetet bl.a. prästgårdar och de norrländska kyrkstädema. Utredningen,

Kulturarvsutredningen, har hösten överlämnat1996antog namnetsom
sitt slutbetänkande 1996:128.Skyddet kulturmiljön SOU Betän-av
kandet har varit Remisstiden gick den 1997,på remiss. 15ute ut mars
och det har därför inte möjligt här beakta utfallet.varit att

Kulturarvsutredningens förslag12.2

l 2.2. Allmäntl

skyddsbestämmelser förKulturarvsutredningen prästgårdarföreslår att
införas kap.och för kyrkstädema skall i 4 lagende norrländska

Därtill föreslås1988:850 kulturminneslagen.kulturminnenom m.m.
delvis redaktionell karaktär.ytterligare förändringar vilkai 4 kap., är av

underhållsskyldighetSå skall enligt förslaget den vård- och som
föreskrivs kyrkliga finnas iför de olika kulturminnenslagen en ge-av

begravnings-inledande bestämmelse. Bestämmelser rörmensam, som
platser för kyrko-skall sammanföras med motsvarande bestämmelser
byggnader föreslås bestämmelseoch kyrkotomter. Vidare enligten

beslutvilken kyrkliga åläggas följa föreskrifter ellerde kan attorganen
enligt kap. kan ske länsstyrelsen4 kulturminneslagen. Detta attgenom
vänder kronofogdemyndigheten och begär särskild hand-sig till
räckning. särskild handräckning får länsstyrelsenstället förI begäraatt
förelägga vidden eventuellt vite, vidta rättelse elleransvarigär att,som
avbryta pågående åtgärder.
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Kulturarvsutredningens förslag till ändring kap. kulturminnes-4av
lagen bifogas beträffandebilaga 3. Nedan kommer förslagen präst-

lämnatsgårdar och kyrkstäder behandlas avsnitt 4.1.6 harInärmare.att
redogörelse de föreskrifter för närvarande gäller föröveren som

prästgårdar.

Prästgårdar12.2.2

dag finns bestämmelser skydd för prästgårdar i bl.a. kap. kyr-I 41om
kolagen skyddet beroende den1992:300, vilket innebär äratt av
kyrkliga prästgård har sålts ellers.k. jordnaturen. En annansom av

omfattasanledning har upphört kyrklig jord, således inteatt avvara
kyrkolagen,dessa skyddsregler. Efter relationsändringen kommer inte

bestämmelseroch därmed det skydd dessinte heller överger,som
huvud gälla.taget att

förKulturarvsutredningen föreslår skyddsbestämmelsema präst-att
och oberoendegårdar skall placeras kap. kulturminneslageni 4 göras

jordnatur. följande:Förslaget innebär i korthetav
underhållas så deras kulturhisto-Prästgårdar skall vårdas och att-

förvans-riska och deras utseende och karaktär intevärde inte minskas
kas.

tillkommit före utgångenprästgård huvudsakligen harPå somen-
prästgårdjord eller tidigare har varitår och kyrklig1939 ärav somsom
uppförasfår byggnader inteoch eller förvaltasägs ett pastorat, nyaav

åtgärdergäller sådanalänsstyrelsens tillstånd. Detsammautan som
eller ändras.innebär byggnader eller anläggningar rivsatt

definitionen får överlåtasprästgård omfattas inteEn ovansom av-
får länssty-föregående länsstyrelsen.anmälan till Härigenomutan en

relsen kulturhistoriska värdet och före-möjlighet bedöma det iatt
kommande prästgården skall byggnadsminnefall besluta utgöraatt

länsstyrelseneller kulturreservat överlåtelsen blir giltig. inteinnan Om
anmälan harmeddelar beslut månader från detnågot inom att ensex

kommit kulturreservatbortfaller hindret överlåtelse.in, Termenmot
Kulturarvs-finns nuvarande lydelse.inte i kulturminneslagen i dess

skyddadeutredningen föreslår "kulturreservat" benämning på om-som
råden. Miljöbalksutredningen har lämnatHär skall nämnas ett annatatt
förslag l03.kulturreservat betänkande Miljöbalk SOU 1996:om

enligt skallLänsstyrelsen får besluta prästgård inteatt en ovan-
omfattas möjlighet såledesskyddsbestämmelsema. En attav ges
undanta ha tillräckligt kulturhis-sådana prästgårdar inte ettsom anses
toriskt värde.
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tillutvidgas ävenkanlagskyddet attföreslagna nyareDet avse-
historiskaochRiksantikvarieämbetet statensprästgårdar. museer

harhuvudsakligenRAÄ prästgårdbeslutanämligenfår att somen
sittmärkligochår 1939 ärefter utgångentillkommit genomsomav

tillstånds-bestämmelsernaomfattasskallvärde,kulturhistoriska omav
anmälningsplikt.och

ellerbyggnadsminnenförklaratsharprästgårdarDe somsom-
dessa åtnjuter4 kap.skyddsreglema iomfattas intekulturreservat av

istället.kap.skydd enligt 3
4.1.6jfr avsnittframgåtttidigareharEgendomsnämndema som-

prästgårdarföranvändningsföreskrifterochvård-utfärdamöjlighet att
prästgårdarbyggnader påförmiljöersärpräglade samt somutgörsom

byggnadsskick" 41tidsvissexempel på "ensärskilt värdehar som
beslutarlänsstyrelsen attförutsättningUnderkyrkolagen. att§kap. 12

skyddsbestämmelsergällaskallföreskrifterutfärdadesålunda en-som
skyd-prästgårdar intedessaomfattaskultunninneslagen,ligt kap.3 av

Kulturaivsutredningenkap..i 3bestämmelsernakap. utandet i 4 av
för deniställetanvändasskallskyddsbestämmelserföreslår att termen
lydelse,nuvarandedessiikulturminneslagenanvändsbenämning som

skyddsföreskrifter.nämligen
endastkap.4bestämmelserna igäller1999årEfter utgången av- RAÄ valtharellerlänsstyrelsen ut.prästgårdarför sådana som

be-underfallakommerhuvud attprästgårdar tagetvad mån överI
Kultur-beroendekultunninneslagenkap. äri 4stämmelserna omav

förslagetlagändring. Omtillframlederförslagarvsutredningens en
in-relationsändringenefter sägasprästgårdamagenomförs kan vara

nämligenolikadelade i tre grupper,
kultur-kap.skyddsreglema i 3omfattasPrästgårdar avsom

förklaratsharprästgårdardedelsingårdennaminneslagen. I somgrupp
prästgårdardedelskulturreservat,ellerbyggnadsminnen somsom

enligtanvändningsföreskrifterochvård-omfattatshartidigare av
skallföreskrifterdessabekräftatharlänsstyrelsen attkyrkolagen, om

kap.enligt 3skyddsbestämmelsergälla som
kulturmin-kap.4bestämmelserna iomfattasPrästgårdar avsom

neslagen.
kulturminnes-bestämmelser iomfattasintePrästgårdar avsom

lagen.
prästgårdarmångahuruppskattadagslägetisvårttordeDet attvara

kap.i 4bestämmelsernaomfattasfall kommersådanti att avsom
skyddet inteskall erinrasfrämstoch attkulturminneslagen. Först om

angivnadenunderfallerprästgårdarsamtligaförgäller som
räknasnämligenskallprästgårdarantalettotalafrån detdefinitionen;
torde ikap. Detenligt 3skyddomfattasprästgårdarbort sådana avsom
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och för sig möjligt med utgångspunkt från tillgängliga siffrorattvara
beräkna hur många prästgårdar initialt skulle komma omfattasattsom

generellt skydd enligt 4 kap.ett Här dock viktigt komma ihågärav att
efter utgången år kommeratt 1999 skyddet enligt kap.4 endast attav

omfatta de prästgårdar särskilt har valts Därtill kommerut. attsom
antalet prästgårdar omfattas bestämmelserna i kap.4 kan kom-som av

minska försäljningar. Någotatt hinder överlåtelse före-ma motgenom
ligger inte för närvarande och föreslås inte heller Kulturarvs-av
utredningen. En prästgård kan således kulturhistoriskt värdeoavsett- -
komma RAÄ:ssäljas. I sammanhanget skallatt erinrasäven om
möjlighet utvidga tillstånds- och anmälningsplikten.att

Kulturarvsutredningen har i enkät 1995-1996 till egendoms-en
nämnderna frågat bl.a. arbetet med skötselföreskrifter. Avom sam-
manställningen enkätsvaren jfr Kulturarvsutredningens slutbetän-av
kande, bilaga tabell 9 framgår antalet prästgårdar kyrkligatt ärsom
jord enligt uppgift uppgår till l 134 stycken det för närvarandesamt att
endast i två stift egendomsnämndemaär har meddelat skötsel-som
föreskrifter totalt för 91 prästgårdar. Antalet prästgårdar och tidigare
prästgårdar har förklarats byggnadsminnen enligtsom som anges

RAÄuppgift från år 1995 43 stycken. Enligt vad framgårvara som av
sammanställningen förefaller det emellertid pågå omfattanderelativtett
arbete med utfärda skötselföreslcrifter. det fallFör detta arbeteatt
slutförs och länsstyrelsen bekräftar föreskriftema torde det innebära- -

antal prästgårdar kommer omfattasatt bestämmelsernaett stort iatt av
3 kap. kultunninneslagen.

l2.2.3 Kyrkstäder

I Kulturarvsutredningens uppdrag ingick behovetövervägaatt av nya
regler för de norrländska kyrkstädema. Bakgrunden till uppdraget är att
den nuvarande offentliga regleringen, kungliga brev från åren och1817
1849, inte det syfte eftersträvas i dag, nämligenmotsvara attanses som
bevara kyrkstädemas kulturhistoriska värden och kyrkstadstraditionen.

Kulturarvsutredningen definierar i betänkandesitt kyrkstad "ensom
samling och stallar uppförda invid kyrkanstugor tillfälligt husrumsom
framför allt vid kyrkobesök, också vid andra tillfällen då socken-men
borna hade ärende till kyrkplatsen vid marknad, sockenstämma,som
ting eller skatteuppbörd". Kyrkstäderna inte avsedda för permanentvar
boende användes för tillfällig övernattning vid sockenbornasutan be-
sök vid kyrkplatsen. Flera kyrkstäder utnyttjas fortfarande på detta
traditionella sätt.
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fram börlagtharKulturarvsutredningendet förslagEnligt som
skyddsbestämmelserochkultunninnenkyrkligakyrkstädema somses

innebärföreslåsreglerkultunninneslagen. Dekap.bör föras in i 4 som
följande.kortheti

kulturhisto-derasunderhållas såochvårdasskallKyrkstäder att-
förvans-karaktär inteutseende ochoch derasminskasriska värde inte

kas.
länsstyrel-väsentligtpå något sättändras utanKyrkstäder får inte-

tillstånd.sens
för innehavareskyldighetförordnafårLänsstyrelsen avenom-

länsstyrelsen.tillägarbytenanmälakyrkstadlägenheter inom atten
sammanställningbetänkandeKulturarvsutredningensfinns iDet en
Kulturarvsutred-jfrkyrkstäderkvarvarandeangåendeuppgiftermed
sammanställningdennatabell 10. Avbilagabetänkandetningens

Markenkyrkstäder.bevarade ägsstycken16det finnsbl.a.framgår att
det1. Närsamernakyrkan,510, kommunenkyrkan samtav

husägareSomannorlundaägandeförhållandena ut.gäller husen ser
l.hembygdsföreningoch1stiftelse1,kommun13,privatanges

överväganden12.3

Kommitténs förslag:

kulturmiljönSkyddetbetänkandethar iKulturarvsutredningen av
innebärgenomförs,detförslaglämnat128SOU 1996: ett omsom,

prästgårdar kommer attutsträckningkyrkstäder och i viss ävenatt
Enligtkulturminnen.kyrkligabestämmelsernaomfattas omav

kyrkoantikvariska ersätt-statligadenskallbedömningkommitténs
dessaförvaltningenkostnaderomfattaningen inte avsom avser

objekt.

dettainnebärgenomförs ettförslag attKulturarvsutredningensOm
bestäm-omfattasprästgårdar kommerantalokänt-låt att avvara -

Frågarelationsändringen.vidkultunninneslagenkap.melsema i 4 upp-
prästgårdaravseende dessavidtasåtgärdervad månkommer i som

ersättningen.statligadenomfattasskall av
denviktiga iochkulturarvetkyrkliga äri detPrästgårdama ingår

kulturhistorisktgångerde mångaharObestridligt ettmiljön.kyrkliga
medförakanskydd, vilket i sinsärskilt turmotiverarvärde ettsom

kostnader.extra
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Prästgårdama har dock marknadsvärde påett ett sätt änannat
exempelvis kyrkobyggnadema. Som har framgått finns det inte,ovan
och kommer troligen hellerinte i framtiden finnas, något hinderatt mot

försäljning. Härtill kommer möjligheterna oberoendeatten av vem-
hyresgäst erhålla hyresintäkterär vid upplåtelser. detNär gällersom -

prästgårdar torde inte heller antikvariska synpunkter någoni större
utsträckning innebära inskränkningar frågai möjligheten attom
använda byggnaden för ändamål, dvs. bostad. Här skallavsett vi-som
dare beaktas prästgårdarnas huvudsakliga funktionatt pri-är att vara
vatbostad, varför de inte på de objekt forsätt närva-samma som som
rande omfattas skyddsbestämmelsema i kap.4 kulturrninneslagen, ärav
tillgängliga för ochvar en.

dettaI sammanhang skall vidare erinras de möjligheterom som en-
ligt gällande bestämmelser finns erhålla bidrag bl.a. till kultur-attnu
historiskt motiverade överkostnader vid ombyggnad, renovering och
underhåll bostadsbebyggelse 2 § förordningen 1993:379 bi-av om
drag till kultunniljövård.

Med hänsyn till vad har anförts finner kommittén vidsom ovan en
samlad bedömning den statliga kyrkoantikvariska ersättningen inteatt
skall användas till vård och underhåll prästgårdar.av

De kostnader kan uppkomma för bevarandet kulturvärdenasom av
det gäller kyrkstädernanär torde framför allt kunna knytas till bygg-

naderna. Som framgår husen i övervägande antal fallär i privatovan
kyrkan harägo inte i något fall angivits kulturhisto-Omägare.som-

riska överkostnader skulle uppkomma för kyrkan såsom markägare,
måste de intäktsmöjligheter finns beaktas, exempelvis följdsom som en

markupplåtelser. bakgrundMot vad här har anförts finnerav av som
kommittén det inte finns skäl låta den statliga ersättningenatt att
omfatta förvaltningen kyrkstädema.av



1491997:43SOU

kyrkligadeochKultunninneslagen13

framtidenikulturrninnena

Allmänt1l

direktiveni attarbetekommitténsförutgångspunktSom angesen
behållasskallkulturminnenkyrkligaförskyddkulturrninneslagens

dir.kyrkanSvenskaochmellanrelationerändrade statenvidäven
sid.l4.1995:162,

kommitténframkommithar attframställningentidigaredenI
bl.a.avseenden,ikompletteras ettkulturminneslagenföreslår paratt
ochersättningenkyrkoantikvariskastatligadenbestämmelsermed om

10.4.avsnitträttelse seåstadkommaföringripamöjlighet attattom
kompletterandeangåendelämnarkommitténförslagdeFörutom som

vissabehovsigirelationsändringenföranleder avbestämmelser
organisationenkyrkligadenpåbl.a. närmareberorändringar. Detta att

Svenskalagenbestämmelser igrundläggandevissa omförutom- ochframtidenreglerad ioffentligrättsligtkommerintekyrkan att vara- bestämmelser.kultunninneslagensdelingåkandärmed inte avsom en
finnerkommittén inte attskall erinras attsammanhangdettaI om

särskildmotiverarvärdenakulturhistoriskatill de enhänsyn
kultunninnenakyrkligadeförreglering ansvaretoffentligrättslig varav

10.1.avsnittseskall ligga
kyrkobyggnadöverlåtelsefråganbehandlasföljandedet enavI om

komplette-övrigagällerdetNärkyrkotomt.påinventariersamt om
tillframställningen samttidigaretill denhänvisasändringarochringar

avsnitt 19.1.specialmotiveringen,
förslaglämnatharKulturarvsutredningen ettskall erinrasHär attom

kul-Skyddetbetänkandetikulturminneslagenkap.i 4 avändringartill
bilaga1996:128,SOUturmiljön se
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överväganden13.2

Kommitténs förslag:

Kulturminneslagen skall kompletteras med bestämmelse denen om
kyrkoantikvariska ersättningen och dess fördelning vidare medsamt

bestämmelse möjlighet ingripa för åstadkommaatten attom
rättelse. En överlåtelse kyrkobyggnad skall anmälas till läns-av en
styrelsen har inom månader besluta frågaatt i bygg-som sex om
nadsminnesförklaring. Inventarier kulturhistoriskt värde påav
kyrkotomter skall omfattas bestämmelserna skydd.av om

Av 4 kap. kulturminneslagen3 § framgår kyrkobyggnadatt en som
uppförd föreär utgången år 1939 inte får ändras på något väsentligtav

länsstyrelsenssätt tillstånd.utan Tillståndspliktiga åtgärder exempel-är
vis rivning, flyttning och ombyggnad; Riksantikvarieämbetet och sta-

RAÄhistoriskatens har möjlighet besluta tillstånds-att attmuseer
plikten skall utvidgas till kyrkobyggnaderatt även äravse som upp-
förda efter utgången år 1939 4 kap. 4 §. Däremot finns det inteav
någon reglering överlåtelse kyrkobyggnad. kyrkobyggnadEnom av en
skulle således det föreliggerinte några andra hinder kunnaom- -
överlåtas det har funnits möjlighetutan tillatt skyddsregler tillatt attse
förmån för de kulturhistoriska värdena gäller därefter.även Denna
ordning kan inte tillfredsställande.anses

Som tidigare har anförts se avsnitt 11 får det förutsättas detatt
endast undantagsvisär kyrka kommer bruk. fårDetatt tassom en ur
sålunda det blir sällsyntantas medatt överlåtelseytterst kyr-en av en
kobyggnad. Det dock angelägetär det dessai fall finns möjlighetatt att
tillgodose de kulturhistoriska skyddsintressena.

Mot bakgrund vad har föreslår kommittén följan-sagtsav som ovan
de. En överlåtelse kyrkobyggnad skall anmälas till länsstyrelsen.av en
På detta får länsstyrelsen möjlighetsätt tillgodose behovet skyddatt av
för de kulturhistoriska värdena byggnadsminnesförklaringgenom en

Överlåtelsenenligt 3 kap. kulturminneslagen. blir inte giltig förrän
länsstyrelsen antingen har förklarat byggnaden byggnadsminnesom
eller har meddelat någon byggnadsminnesförklaringatt inte aktuell.är
Fram till dess omfattas byggnaden bestämmelserna skydd förav om
kyrkobyggnader. En viss tidsperiod inom vilken besked måste lämnas
skall dock Som längsta tid bör månader från detsättasanges. attsex en
anmälan kommer in; länsstyrelsen bör dock självfallet meddela sitt
ställningstagande så möjligt. Om beskedinte lämnassnart inomsom
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givetvis intehindrar attändå giltig. Dettaöverlåtelsentid blirangiven
Anmälningsskyldighetenutfärdasbyggnadsminnestörklaring senare.en

kyrkobyggnaderomfattadvs.tillståndsplikten,medsammanfallabör
kyrkobyggnadersådanaoch1939årutgångenföreuppfördaär avsom

RAÄ kap. 4stöd 4medvalthar ut avsom
deskallkap.,skydd enligt 4gäller förvadTill skillnad mot som

särskildaipreciserasbyggnadsminnenförskyddsreglemanärmare
medsambandlänsstyrelsen iutfärdasskallskyddsföreslcrifter, avsom

möjligtdetblirHärigenom§.kap. 23byggnadsminnesförklaringen
enskiltvarjeiförutsättningarnaspecielladeefterskyddetatt anpassa

skallunderhålletochvårdenhurskallSkyddsföreskriftemafall. ange
ändras.fårbyggnaden inteavseendenvilkaibedrivas samt

interiören.exteriörensåvälomfattakanSkyddsföreslcriftema som
områdebestämmelserinnehålla att ettfår debehövsdetOm även om

byggnadsminnetsskick ut-sådanthållas iskall attbyggnadenlcring
kanmöjlighetforvanskas. Dennaintekaraktärseende och vara av

direktkyrkotomtskyddet för äreftersomsammanhangdettabetydelse i
andrakap. 2 §4definitionen ienligtkyrkobyggnadentillkopplat

detstycket. Närtredje2 §jfr kap.miljö 4ochfunktionstycket, dess
tillämpligaskyddsbestämmelsemabegravningsplats ärgäller en

jfreller ej,områdetkyrkobyggnad påfinns någondetoberoende omav
begravningslagen1 §kap.kulturminneslagen, 112 §kap.4

begrav-förskyddeterinrasskall att1990:1144. Här även enom
inteområdet ärpåbyggnadersådanaomfattarocksåningsplats som

emellertidskyddstycket. Detta ärandra12 §kap.kyrkobyggnader 4
jfrvärdekulturhistoriskadessochsådantområdettillkopplat som

avsnitt 6.5.
principilösningen överensstämmerföreslagnakommitténDen av

beträffandelämnatharKulturarvsutredningenförslagmed det som
prästgårdar.överlåtelse av

lämnatharKulturarvsutredningenskallAvslutningsvis attnämnas
kultunninneslageninföras iskallområdesskyddförslag ettattett om

skyddaskunnabörområdenexempel påkultur-reservat. Som som
Kul-seprästgård ...."ochkyrkamedmiljöer"....kyrkligabl.a.nämns

SOUkulturmiljönSkyddetbetänkandeturarvsutredningens av
sid. 123.1996:128,

enligtinventarierskydd förbestämmelsernaskallDet attnoteras om
kyrkotomterpåfinnsomfatta inventariertordeordalydelse intesin som

ellerbyggnadkyrkligkyrkobyggnad ellertill"hörjfr kap. 6 §4 annan
inventarierfinnskyrkotomtdet påbegravningsplats". Om aven

skyddsbestämmelsema. Ettomfattasdessavärde börkulturhistoriskt av
grund-skallavseende. Här attnämnasdettaidärförbörtillägg göras

förordningenifannstidigareinventarierbestämmelserläggande om
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1942:929 vården vissa kyrkliga inventarier. denna förord-Iom av
nings första paragraf gjordes exemplifiering inventarieren av som
kunde skyddas skyddet gällde inventariersamt i "kyrka,attangavs
gravkor eller eljest i kyrkas hus eller törvaringsrum" ävensamt
"föremål uppställts å kyrkogård". Benämningen kyrkogård tordesom
härvid ha innefattat gravområden invid kyrkobyggnad oavsetten om-
de i bruk eller jfr exempelvis Statens planverks författ-var
ningssamling PFS 1984:5, sid. 12-13.
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betydelsekyrkliga arkivens14 De

nationella kulturarv.del Detoersättlig vårtkyrkliga arkivenDe är aven
kontinuerligtframmaterial haromfattandesig växtrör ett somom

gällerdetspeglar växlingamaårhundradena ochunder närsom
samhällsut-likaväluppgifter och förvaltning,Svenska kyrkans som

den rollbelysningbetydelse skall iArkivensvecklingen i stort. avses
hos skildatillkomnahaft tiderna.kyrkan har De är organgenomsom

Materialetomfattning.innehålltill såvälkyrkan och olikainom är som
skall pekasdetaljrikedom.fullständighet och Härtorde unikt i sinvara

offentlig-följerhandlingarnadelde möjligheterpå att ta avsomav
hetsprincipen.

dock sin börjanregel demedeltiden.har i IArkiven sina tarrötter
medministerialböckerföra s.k.började1600-talet, dåunder man

tillkomkyrkolag1686 årsoch döda. Genomuppgifter födda, Vigdaom
kyrkobokföring. Iföreskriftemagällandede första, för hela landet om

längder, socken-ekonomiskaräkenskaper,skulle bl.a.s.k. kyrkoboken
minis-utflyttaderespektivein-stämmobeslut, anteckningar samtom

katekismilängdema,de s.k.föras nyhetterialanteckningar in. En var
l600-taletRedan underhusförhörslängder.tillsedan utveckladessom

hand-nämligenkyrkoarkiven,beståndsdelar urskiljas ikan alltså tre
handlingarförvaltningen,rörande den ekonomiskalingar avspeg-som

hand-folkbokföringkallasskulle kommalade det samtattsom senare
sockenstämmoprotokoll.exempelvis"kommunal"lingar natur,av

förandetpåbörjadessvenska kyrkbokföringen,Den avgenomsom
gällandehela landetvärlden.äldsta Förministerialböcker, hör till den i
respek-husförhörsbok och in-ministerialböckema,formulär avseende

förbindande reglerHeltutflyttningslängd fastställdes år 1860.tive
kyrko-förordningenkyrkobokföringen infördes år 1894 omgenom

folkbokföringsförordning och -kun-böckers förande. 1946 årsGenom
bestodförsamlingsliggaren,infördes serie,görelse avsomen ny

ordningiförvarades iochpersonakter, för varje pärmarperson, somen
folk-1967 årsinfördesefter Enligt de reglerfastigheter. genomsom

lösblads-föras enligtförsamlingsbokenbokföringsförordning skulle
avställningsregister.ochaktuelltoch bestå register ettsystem ettav

skattemyndigheternalokalahar deoch med den juli 1991Från 1



kyrkliga154 De arkivens betydelse 1997:43SOU

övertagit för folkbokföringen. Samtidigt ändrades helaansvaret syste-
för folkbokföringen.met

kyrkliga arkiven används flitigt för olika ändamål.De De är stortav
värde från forskningssynpunkt. Materialet värdefull bas förutgör en
forskning inom rad olika ämnesområden, exempel kan nämnassomen
kyrkohistoria, konsthistoria, kulturgeograñ, demograñ, sociologi och
ekonomi. forskningfinns material särskilt intresse vidDet ärsom av
kring skol- och sjukvårdsförhållanden. Kyrkoarkiven vidare vik-är en

inforrnationskälla forskningtig för hembygdsforskning och medannan
lokalhistorisk anknytning. kraftigt ökade för släktforsk-intressetDet
ning har inneburit efterfrågan tillgång till uppgifter. Hand-påstoren
lingarna de forsk-i kyrkliga arkiven används vid såväl "yrkesmässig"
ning, forskning bedrivs privatpersoner.som som av

för forskningen betydelse med hänsyn tillFörutom arkivenär av
förvaltningens behov information. tordeoch rättskipningens Detav
framförallt kyrkobokföringsarkiven intresse iärvara som av syrmer--

förhet de löpande folkbokforingsregistren. används exempelvisDessa
släktskapsutredningar vid bouppteckningar och arvsskiften.

olika bara det gäller innehåll ochDe arkiven skiljer intesig när
omfattning "användningsområde". arkivbeträffande Vissaävenutan
används första andra främsti hand för forskningsändamål, medan
kommer till bruk förvaltningen och rättskipningen. in-inom Det stora

vårdasarkiven understryker betydelsen deåtnjutertresse attsom av
och behandlas på ändamålsenligt sätt.ett

skall betydelse deldetta sammanhang de kyrkliga arkivensI ensom
fyllerkulturarvsaspekten, betonas. Arkivenvårt nationella kulturarv,av

viktig utveckling och detfunktion det gäller belysa landets ärnär atten
ochangeläget möjlighet finns på de kunskaperatt att ta vara

erfarenheter kan materialet.vinnassom ur
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Gällande15 rätt

Tryckfrihetsförordningen15.1

offentlighethandlingarsAllmänna15. l

allmännabestämmelserfinnskap. tryckfrihetsförordningenI 2 om
principHandlingsojfentligheten innebär ihandlingars offentlighet. att

14 kap.handlingar 2 kap. ldel allmännaoch har rätt att ta avvar en
andra stycket.5 §

tryckfri-enligthandlingsoffentlighetenviktigtDet är attatt notera
Är det inteallmänna handlingar.gällerhetsförordningen endast en

före-och detdel dennågonallmän handling, finns det inte rätt att ta av
Även handlingenden.skyldighet lämna ärligger inte någon att ut om

bestämmelserbegränsad enligtdel denallmän, kan rätten att ta varaav
i sekretesslagen.

delsskrift eller bild,framställning ihandling delsMed enenavses
uppfatta påelleravlyssnakan läsa, sättupptagning annatsom man

§.hjälpmedel 2 kap. 3teknisktnågothar hjälpendast avom man
handlingar"traditionella"baraalltså inteinnefattarHandlingsbegreppet

bandinspel-exempelvism.m.,skrift och bilder på ävenutanpapper
forningar och upptagningar ADB.

myndighet och enligthosden förvarashandling allmänEn är enom
eller upprättadtillinkommensärskilda bestämmelser är att anse som
uppfyller dessahandlingar intehos myndigheten 2 kap. 3 §. De som

offentlighets-såledesoch omfattas intekriterier inte allmännaär av
principen.

den statliga ochide ingårMyndigheter kan sägas organ somvara
kyrkomötet ochbl.a.Vidare jämställskommunala förvaltningen.

kap. §.med myndigheter 2 5 Detbeslutande kommunala församlingar
kommitté betraktastillsattkan regeringennämnas att som enaven

myndighet.egen
den harinkommenhuvudregelnhandling enligtEn närsomanses

utomstående 2 kap. 6 §.lämnats till myndighet frånin enen
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expedierad dvs.upprättad denhandlingEn när ärär att anse som -
handlingutomstående 2 kap. 7 §. Enden har till någonnär sänts som

slutbehand-ärende den hör till harexpedieras, upprättad detinte närär
heller tillhörexpedieras och inte visstlats. Handlingar inte ettsomsom

fárdigställts.de har eller påärende, upprättade justerats sättär när annat
finnsandra beslutdiariet, domar ochvissa handlingarFör sär-t.ex. --

skilda bestämmelser.
skrivelse ochmyndighets beslut ellerUtkast och koncept till t.ex.

regelexpedierats, ijämställd handling inte hardärmed ansessomannan
för arkiveringhandhandlingar, de inteinte allmänna tas omomsom
Medminnesanteckningar. minnes-gäller för2 kap. §.9 Detsamma
endast föreller liknandeanteckning här promemoria görs ettsomavses

sakuppgifter.tillför ärendet någraärendes ochberedning intesom
handlingardel allmännaframgåttharSom rättenär att ta avovan

får be-handlingsoffentlighetenoinskränkt. kap. 2 §inte I 2 attanges
Närmareför särskilt angivna, intressen.dock endast vissa,gränsas,

finns i sekre-kan hemligabestämmelser vilka handlingar som varaom
tryckñihetsförord-anknyter tillsystematiskttesslagen 1980:100, som

ningen jfr nedan.

handlingarallmännaUtlämnandel5.1.2 av

hand-delfåbestämmelser hur begäranNärmare taatt av enomom en
utlämnande allmännavidförfarandetling skall behandlas samt avom

kap.i 15finns kap. tryckfrihetsförordningenhandlingar i 2 ävensamt
sekretesslagen.

skall enligthandlingdel allmänbegäranEn taatt av enom
denhos ochhuvudregeln tryckfrihetsförordningeni prövasgöras av

tryckfrihetsförord-handlingen kap. 14 §myndighet förvarar 2som
handförstaframgår frågan isekretesslagenningen. kap. 6 §Av 15 att

arbetsordningenenligtskall befattningshavaredenprövas t.ex.somav
skall frågantveksamma fall,för handlingen.vården Isvarar av

kan skedock endast dettahänskjutas myndighetenstill prövning om-
handlingenlämnabefattningshavarenomgång"."utan Om vägrar att ut

sökanden begär det.myndigheten, Denskall frågan hänskjutas till om
handling har iallmänfår avslag begäran delpå att ta av ensom en om

tryckfrihets-kap.få prövad domstol 2 15 §allmänhet sakenrätt att av
överklagande ske till kammar-huvudregeln skallförordningen. Enligt

sekretesslagen.15 kap. §7rätten
hoshandling finnsbegär få delNär någon att ta myn-enen somav

detbedömningdighet, först och främstmåste övergöras av omen
därefterfallet, måstehuvud handling. Om såallmän ärärtaget en
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för allmänhetentillgängligojfentlig dvs.handlingen ärprövas om
sekretesslagen.eller hemlig enligt

och ofentlig till-allmänbedömsskall då handlingHur varasomen
delharsökandenKortfattat kanhandahållas rättsägas att taatt av

tryckfrihetsförordningen.kap. §på stället 2 12handlingen gratis
dessa regleravbildas. Frånskrivas ellerHandlingen får även t.ex. av

hinderfall "betydande möter". Denför detundantag bl.a. attgörs som
avskrift elleravgiftharhandlingenvill del även rätt att motta enav

dock lämnasbehöver inteADB-upptagningar änkopia den; ut annatav
tryckfrihetsförordningen.form utskrift kap. 13 §i 2av

Sekretesslagen15.2

handlingarallmännaRegistrering15.2.1 av

skall kunna utnyttjashandlingarallmänna ärdelFör rättenatt att ta av
finns hoshandlingarvilkareda pådet viktigt kunnaatt ta myn-som en

effekti-arbetetsför detdärför givetvisdighet. Det ävenär samt egna-
respektivetillinkommerhandlingardebetydelsevitet att somav-

vilkakani diarietsåmyndighet registreras,hos attupprättas semanen
sekretesslagenkap. §finns. Enligt 1 är15handlingarallmänna som

undantagVissaskallhandlingar registreras.huvudregeln allmännaatt
bl.a.falletregistreringsskyldighet. Sådock från denna ärgörs

förringa intresseuppenbarthandlingarbeträffande allmänna är avsom
verksamhet reklamtryckcirkulär ellerpressklipp,t.ex.myndighetens

detordnade såhållsoffentliga handlingarför allmänna attsamt som
15eller Ide har kommit infastställas upprättats.svårighet kanutan om

gäller vaddetuppställsminimikravkap. vilka2 § när somsomanges
datumexempelvisskall framgå närskall antecknas; registretav

handlingenvadkorthetupprättades i rör.handlingen korn ellerin samt

Sekretessbestämmelserl5.2.2 m.m.

framgåttharkan tidigarehandlingardel allmännaRätten att ta somav
vilka intressentryckfrihetsförordningenbegränsas. kap.2 2 §I anges

hålls hemliga. Somhandlingarallmännaskyddasfår attsom genom
till enskildassäkerhet ellerriketstillexempel kan hänsynnämnas per-

förhållanden.sonliga eller ekonomiska
reglerkanbestämmelserBland sekretesslagens övriga nämnas om

tidsbegräns-skaderekvisitenspridning,räckvidd ochsekretessens samt
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ningen handlingsselcretess. Vidare innehåller lagen bestämmelserav
bl.a. överföring sekretess till myndighetervissa vissasamtom omav
begränsningar sekretessen och förbehåll. tidigare har fram-i Somom
kommit innehåller kap. bestämmelser och utläm-15 registreringom
nande allmänna handlingarav m.m.

15.3 Arkivlagen

l 5.3. Allmänt1

handlingsoffentlighet kan grunden för detPrincipen sägas varaom
offentliga bestämmelser myndighe-arkivväsendet. Grundläggande om

arkivmyndigheteroch andra offentliga arkivvissaters samtorgans om
finns 1990:782 och arkivförordningen 1991:446.i arkivlagen

endast myndighetsarkiv.Arkivlagen tillämplig på s.k. Ettär myn-
allmännabemärkelse innehållerdighetsarkiv lagens intei änannat

handlingar omfattas principenhandlingar, dvs. sådana av omsom
myndighet fm-arkivlagen. kan hoshandlingsoffentlighet 3 § Det en

material fallerallmänna, sådant intehandlingar inte är mennas som
under arkivlagen.

Arkivmyndighetemal5.3.2

fullgör arkiv-till myndigheterna sinaArkivrnyndighetema skall attse
Riks-Statliga arkivmyndighetervårdande uppgifter 7 arkivlagen.§ är

Kommunstyrelsenarkivet arkivförordningen.och landsarkiven 8 § är
landstinget,arkivmyndighet och landstingsstyrelsen ii kommunen om

nämndkommun- landstingsfullmäktige har någoninte eller utsett annan
eller styrelse andra stycket arkivlagen.8 §

uppgifter.kontrollerande styrandesåvältillsynsansvaret liggerI som
inspekterasarkiven regelbundet skallkan bl.a.Här nämnas att av

arkivförordningen. Riksarkivetrespektive arkivmyndighet 5 § som
arkivväsendet landet har kommithar högsta överinseendet iöver att ut-

Riksarkivetarkivförordningen harveckla betydande norrngivning. Ien
verkställighetsföreskrifter, utsträckningbemyndigats meddela i vissatt

fjärdeomfattas arkivlagen 2 3 §avseende samtliga organ som av
beslutasFöreskrifter och allmänna rådstycket, 16 §§.4,11-12, som av

RA-FS.Riksarkivets författningssamlingRiksarkivet skall kungöras i
för utveckling ochhar verkaDet också främst Riksarkivetär attsom

arkivväsendet.rationalitet inom
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tillsyns- respektive rådgivningsfunktion har arkivmyn-Utöver en
dighetema för förvaringtill uppgift arkivmaterial slutligatt ta emot

överenskommelsedepåfunktion. arkivmyndighet har efterEn rätt att
eller efter arkivmaterial från myndighetensidigt beslut överta somen

bestämmelse skallunder arkivlagen.står dess tillsyn 9 § Denna ses
förvaltningen lik-bakgrund allmänhetens intresse insyn imot att avav

minskarmyndigheternas infonnationsbehov i regel näräven egetsom
historiskt forsk-handlingar har ålder ochuppnått viss ersätts ettaven

myndighetbehovet koppling till denningsintresse. innebärDetta att av
stark.har tillkommit längre likai verksamhet handlingarna inte ärvars

arkivhandlingar ofta fackrnässig vård. ochDessutom kräver äldre Imer
arkivmyndig-med för materialet tillöverlämnandet övergår ansvaret

heterna. handlingar sekretess-Om arkivmyndighet ärtar emot somen
arkivmyndigheten 13 kap. sekre-belagda, överförs sekretessen till 4 §

tesslagen.
uppgift stöd tillarkivmyndighetema har viktig istatligaDe att geen

l995:679och förordningende enskilda arkivinstitutionema 6 26
och landsarkiven. Statliga arkivmyn-med instruktion för Riksarkivet

från enskilda arkivlagen.digheter får arkivmaterial 13 §även ta emot
handlingar,material blir allmännaDetta härigenom inte att anse som

kap. tryckfrihetsförordningen jfr 15.7.2 11 § 3 avsnittp.
för enskilda arkivkan här skall finnas nämndDet detnämnas att en

ärendenhos Riksarkivet 14 nämnd§ 2 instruktionen. Denna avgörp.
rådgivandestatsbidrag itill enskilda är ävensamt organom organ

instruktio-frågor första stycket. 34 §enskilda arkiv 16 § Avrörsom
omfattning" får betaltframgår arkivmyndighetema lämplig taattnen

och vårdaför för bevarabl.a. rådgivning till enskilda samt att ta emot,
utföravidare åta sigenskilda Arkivmyndigheterna hararkiv. rätt attatt

myndigheter och enskilda.utredningar och andra uppdrag För upp-
dragsverksamheten får myndigheterna ersättning motsvararutta som
kostnaden 35 §.

Arkivvård15.3

för arki-arkivmyndighet liggertill överlämnandet tillFram ansvareten
myndighetarkivbildande myndigheterna, dvs. varjei princip på deven

med denför sitt arkiv 4 arkivlagen. Detta§ överensstämmersvarar
innebär arkiv uppfattass.k. proveniensprincipen, att ett som sam-som

manhängande skapar arkivet. Proveniens-med den verksamhet som
hålls och be-principen förutsätter myndigheternas arkivatt samman

de har överlämnats till arkiv-sin inre struktur sedanävenvarar
myndigheterna.
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arkiv del detarkivlagen särskilt myndigheternasI äratt en avanges
hållasstycket. Arkiv skall bevaras,nationella kulturarvet 3 andra§

allmännatillgodoser delordnade vårdas deoch så rätten att taatt av
förvalt-rättsskipningen ochinformation förhandlingar, behovet av

behov 3 tredje stycket. Detforskningens §ningen är storsamt av
detarkiven lätt tillgängligbetydelse informationen i ärär samt attatt

finnsvilken informationmöjligt skaffa kunskapsig attatt somom
och ärhjälpligtarkiven bevarastillräckligttillgå. sålunda inteDet är att

arkiv-åtkomstenorganiserade såordnade arkiven måste att avvara-
delprincipielladenhandlingarna underlättas. För rätten att taatt av

fak-ocksåviktigt dennahandlingar skall ha värde detnågot rättär att
tiskt kan utnyttjas.

framträderkulturarvsaspektenforskningendet gällerDet närär som
den kun-användautvecklingentydligast; bevara minnet samt attatt av
och till-utvecklingenden historiskaför belysaskap detta attsom ger

materialet.kan drasde erfarenhetergodogöra sig ursom
arkiven,utnyttjandetsidan självadet vidkan tilläggasDet att avav

infor-finns vetskapenarkivenvärde det faktumligger i attattett om-
finns har värde i sig.mation ett

Till grund-arkivvården finns i 4-6 §§.bestämmelserNärmare om
delorganiserade såhållasreglema hör arkiven skall rättenatt att taatt

arkiv-myndighet skall haunderlättas. Varjeallmänna handlingar enav
uppställd redovis-systematisktförteckning, kan utgörasägas ensom

arkivbeskrivningskall det finnasVidarearkivens innehåll.ning enav
och hurarkivetkan finnas ivadskall informationbl.a. somomsom ge

arkivmyndighetensöverblickdet uppställt. kunnaFör överär att enge
uppgifter ochmyndighetensbeskedockså lämnabör beskrivningen om

skiftat.och hur dessa harorganisation
ändamålsenligt förpåHandlingar skall registreras ärsättett som

handlingar skall registreras,framgårsekretesslagenarkivvården. Av att
eller lik-strukturdvs. inte någotskall till,dock inte hur detta om

tanke på handläggningenhand medsker förstanande. Registreringen i
arkivet. Närbetydelse för struktureringärenden, är även avav men av

därför viktigtdetfor registreringlägger attär tasystemettman upp
hänsyn till arkivaspekten.

skyddavidareverksamhet ingårarkivvårdandemyndigheternasI att
Vidobehörig åtkomst.tillgrepp ochskada,arkiven förstörelse,mot

arkivhand-skallhandlingarvilkaarkivläggning skall prövas varasom
avslutat ärende skallakt ilingar; exempel kan nämnas att ettensom

Vidare harallmänna.handlingar intefrån sådana är myn-somrensas
jfr. nedan.gallringverkställa föreskrivenuppgiftdigheterna till att

gällande reglerenligthandlingarvilkainnebärDetta avgöraatt som
förstöra dessa.ochbortskall gallras samt att ta



Gällande 161SOU 1997:43 rätt

använda materiel ochskall myndigheternahandlingar framställsNär
arkivbeständighet.med hänsyn till behovetmetoder lämpligaär avsom

Gallring15.3.4

gallras §.handlingar får 10arkivlagen föreskrivs allmännaI att
förhållandetbakgrund detbestämmelse skallDenna attmotses av
kompliceradeochdagens samhälle kännetecknas allt rikare merav

och förinformation innebär iinformationsflöden. ökande mängdenDen
informationen alltsamtidigt blirarkivens värde blirsig större,att men

fåskulle arkivenöverblicka. gallringoch svår Utanattsammansattmer
informations- ochskulleohanterlig omfattning, vilket inte gagnaen

främstmed gallringenSyftetinsynsaspekten, är atttvärtom.snarare
informa-saknar påtagligthandlingararkiven skallinte tyngas somav

kaninformation bättredubbleringtionsvärde, bara utgör somen avsom
informationsvärdeeller harsökas någon ärettannanstans somsom

begränsat i tiden.
betingade integ-orsaker,ske andraGallring kan äräven avsomav

registerlagarolika Data-1973:289,ritetsintressen jfr datalagen samt
föreskrifter.inspektionens

blir överskåd-arkivenutförd innebärariktigt gallring börEn att mer
kraftig gall-alltförinformationskällor. Enliga och effektiva sommer
Vid utform-friaemellertid medföra den insynenring kan äventyras.att

tilldärför hänsynmåstegallringsbestämmelserningen tasav
finns kvarmaterialdetdet viktigtoffentlighetsintressena; är att som

handlingar,del allmännaefter tillgodoser delsgallringen rätten att ta av
behov. Vidareforskningensochförvaltningensdels rättskipningens,

får principStatliga myndigheter ibeaktas.skall kulturarvsaspekten
föreskrifter ellerenlighet medendast igallra allmänna handlingar

kommunalaarkivforordningen. Förbeslut Riksarkivet 12, 14av
gallrings-själva meddelaförutsätts princip kommunernamyndigheter i

råd gallring hosutfärdat allmännadockföreskrifter. Riksarkivet har om
landsting.kommuner och

Medhandlingar.frånskilja gallringviktigt rensningenDet är att av
skallfrån material inteakten befriasrensning utgöraatt somavses

eller börhandlingarallmännaarkivhandlingar, dvs. sådant inte ärsom
bli arkivläggningen.det vid

6-17-0374
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Överlämnande allmänna handlingar till15.3.5 av

arkivmyndighet

Om samtidigt försstatlig myndighet upphör och verksamheten inteen
till skall myndighetsarkivet läm-någon statlig myndighet,över annan

till Motsvarande bestämmelsearkivmyndighet ll arkivlagen.§nas en
finns för §. de fall verksamhetkommunala myndigheter 14 Iäven en
flyttas från arkivet till denmyndighet till överförs iställetannanen en
myndighet fortsättningsvis skall bedriva verksamheten.som

Huvudregeln arkivet skall lämnas till arkivmyndigheten inomär att
månader från verksamheten upphörde. dock möjligtdet Det är atttre att

statliga myndighetermeddela undantag från denna regel. det gällerNär
tillkommer denna befogenhet eller den myndighetregeringen som rege-

bestämmer första stycket. den kommunala sidan harringen 11 § På
kommun- landstingsfullmäktige motsvarande möjlighet 14 §eller
första kan överlämnandet skall ske,stycket. Undantag gälla när men
kan huvud skall ske.gälla överlämnande inte Dettaäven över tagetatt

från statligt tillkan påkallat verksamhet övergår ett ettt.ex.vara om en
handling allmän ikommunalt eller eftersomvice ärsomorgan versa, en

verksamhetendessa fall de fall däremotbehåller denna karaktär. I när
arkivet skallbestämmelserenskilt bör någraövertas attett omav organ

sådan föreskrift skulle nämli-lämnas till detta meddelas.inte Enorgan
får förlora dennaallmänna handlingar intestrida principen attmotgen

dock allmänna hand-15.6 framgår kansin nedan avsnittSomstatus.
enskiltlingar förutsättningar förvaras hosunder vissa ett organ som

ställe.i myndighetsträtt en
arkivmyndighet eller åter-Vid sidan gallring, överlämnande tillav

får myndigheter sigställande lånade handlingar statliga inte göra avav
beslutmed allmänna handlingar författningsstöd eller särskiltutan av

harregeringen 12 arkivlagen. kan regeringen§ Det nämnas att
föreskrifter överlämnandebemyndigat Riksarkivet meddelaatt om av

hela eller myndigheters till myndighetdelar statliga arkiv en annanav
eller handlingartill arkivmyndighet vidare återlämnandesamt aven om
11 respektive arkivförordningen. den kommunala sektorn§ 3 4 Förp.
gäller myndigheterna får med allmänna handlingarinte siggöraatt av
på stöd lag eller särskilt beslutangivnaän sättannat utanovan av av
fullmäktige 15 arkivlagen.§
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15.4 Tillämpningsområde för principen om

handlingsoffentlighet m.m.

Tillämpningsområdel .4.5 l

Frågan tillämplighetreglemas har i viss utsträckning berörts tidi-om
skall kort sammanfattning bestämmelserna skallHär närgare. ges en av

tillämpas.
förutsättning handling skallEn för allmänatt attvara anseen som

tidigare förvarasframgått, den hos myndighet 2 kap. 3 §är, attsom en
första stycket tryckfrihetsförordningen. förvaltningsmyn-Regeringen,
digheter och nämnder exempelkommunala på myndigheter.är
Bestämmelserna handlingsoffentlighet gäller för riksdagen,ävenom
kyrkomötet och beslutande kommunal församling; dessa beslutande
församlingar tillämpningenjämställs nämligen med myndigheter vid av

kap.2 tryckfrihetsförordningen kap.2 5 §.
Avsikten sekretesslagen skall tillämpas deär att om-av organ som

fattas handlingsoffentlighet, vidprincipen dvs. sådanaav om organ
vilka det kan finnas gäller lagenallmänna handlingar. enlighet härmedI
för myndigheter beslutandeför riksdagen, kyrkomötet och kom-samt
munala församlingar l kap. 6 och 8 sekretesslagen.

Arkivlagen arkivlagen.skall tillämpas på myndighetsarkiv l-3
all-Bestämmelserna utgår ifrån sådana arkiv uteslutande beståratt av

omfattarhandlingar. följer lagen endast sådanaDäravmänna att organ
omfattasvid vilka det kan finnas allmänna handlingar, dvs. organ som

handlingsoffentlighet.principenav om
Arkivlagen omfattar hos alla myndigheter. Till skill-arkiv typer av

nad vad tryckfrihetsförordningen och sekretesslagengäller i ärmot som
emellertid församlingarna generellt jämställda medde beslutande inte

bestämmelsermyndighet i arkivlagen. Endast grundläggandevissa
skall tillämpas stycket arkivlagen.på dessa 1 § andra Somorgan
exempel tillämpliga,kan bestämmelserna tillsyn intenämnas äratt om
vilket innebär arkivmyndigheterna inte skall tillsynutöva över t.ex.att
kyrkomötet och kyrkokommunala församlingar.beslutande

l5.4.2 och kostnaderKrav

handlings-Stora krav ställs på de omfattas principen omorgan som av
offentlighet bestämmelserna, bl.a.de därmed sammanhängandesamt
arkivlagstiftningen. förvaras, vårdas och hållas ord-Handlingarna skall
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tillgäng-de skall registrerasnade på ändamålsenligt samtsätt,ett vara
skynd-förberedskapskall vidare finnasliga för allmänheten; det att

Lokalerna därhandling.delframställanpröva att tasamt av enomen
handlingarnasoch utrustade såutformadearkiven förvaras skall vara

möjlighet finnssåbeständighet och säkerhet att taattsamtgaranteras
Handlingaroffentliga.handlingardel de allmänna är somsomav

kon-medföra behovkanför slitage, vilketanvänds ofta t.ex.utsätts av
arkivaliermilcroñlmning. Vissaoch eventuelltombindningservering,

arki-Hanteringenåtgärder för bevaras.särskildaåter kan kräva att av
selcretessfrågor häverutlämnande- ochlikaväl prövning avven som

myndighetuppgifter åvilarerfarenhet.och Despeciell kunskap ensom
medförtidskrävandekostnads- ochsåledeseller motsvarande samtär

personalsåväluppställs påkvalitativaochhöga krav kvantitativaatt --
lokaler.som

principarkivhandlingar kan iförvaring sägasKostnaderna för av
bevarande,ochför vårdkostnadernämligen delsbestå delar,tvåav

ochtillhandahållshandlingarnaföranledsdels kostnader attavsom
f ochsid. 105l992/93:100 bil. 12jfrutnyttjas även prop.prop.

allmännalevererarmyndighet1993/941113 sid. En36 som
kostnader. Närbefrias från dessaarkivmyndighethandlingar till enen
överenskommelsearkivmaterial skallöverlämnarmyndighetstatlig en

långsiktigadels för deersättningarkivmyndighetenträffas med om
fördelsarkivmyndighetenmedför förkostnader leveransensom

stycketandrajfr §övertagandet 17samband medengångskostnader i
arkivlagstiftningensuppmärksammasskallarkivförordningen. Här att

kyrkokommunalaförgällermyndigheterstatligabestämmelser för även
16.2.jfr avsnittmyndigheter

handling harallmänoffentlig rättdel även attvillDen ta enavsom
undantaghandlingen;avskrifteller görserhålla kopiaavgiftmot aven

behöver lämnasinteADB-upptagningar annatdock beträffande utsom
tryckfrihetsförord-första stycketutskrift 2 kap. 13 §formiän av

sekretesslagen inne-tryckfrihetsförordningen ellerningen. Vare sig
vilket beloppeller tillregler hurhåller emellertid några närmare om

avgifterna skall bestämmas.
1992:191skall avgiftsförordningenmyndigheterstatligaFör

någothar bestämtregeringen inteellersåvida riksdagentillämpas,
ochbevisavgifter för kopior,bestämmelserfinns15-24Iannat. om

normal-avgift istorleken denBl.a.registerutdrag somavangesm.m.
avgift förbetala någonenligt intebehöver 21 §fallet skall Statentas ut.

avgiftsförordningenhandlingar. Iallmännautskrifterkopior och av
vissövrigtmöjligheter iangåendebestämmelserfinns motattäven

liknande service.ochexempelvis rådgivningtillhandahållaavgift annan
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detNär gäller de kyrkokommunala myndigheterna bestäms avgifter i
kyrkofullmäktige, varvid den kommunala själv-taxa antasen som av

kostnadsprincipen beaktas.måste fastställs får hänsynNär intetaxan
till kostnaderna för fram och återställa handlingen. allmänEntas att ta

handling offentlig skall tillhandahållas gratis, vilket harär ansettssom
innebära avgiften inte får innefatta kostnader for handlingens fram-att
tagande och återställande jfr Regeringsrättens årsbok ref. 2:9.1985

15.5 Utvidgad handlingsoffentlighet

15.5.1 kap. sekretesslagen1 8 §

Genom bestämmelse sekretesslagen l kap. andra stycket förstai 8 §en
meningen har antal enskilda fråga handlingsoffentlighetiett organ om
jämställts med myndigheter. utvidgning offentlighetsprinci-Denna av

inriktad på har form myndighets-hand någonärpen organ som om av
utövning. skallDet del handlingar hos derätten attnoteras att ta av
aktuella inte grundlagsfást.ärorganen

enskildaDe aktuella skall bilaga till sekre-iärorgan angessom en
tesslagen. Handlingsoffentligheten hos dessa emellertidärorgan
begränsad till handlingar hör till den del verksamhetensom av som
innefattar myndighetsutövning särskilt bilagan.och i Somsom anges
exempel på på detta har jämställts med myndighetsättorgan som
beträffande verksamhet Svenskviss kan Notarius Publicus, ABnämnas
Bilprovning och Radiotjänst Kirunai AB.

Regeln innebär vissa handlingar hos de aktuella kommeratt organen
behandlas allmänna, de skulle bedömasatt trots attsom annars som

enskilda. enskilda detta faller under handlings-De på sättorgan som
offentligheten skall tillämpa sekretesslagens arkivlagensochäven
bestämmelser såvitt gäller handlingar härrör från verk-angivensom
samhet 1 kap. andra stycket8 § andra sekretesslagenmeningen
respektive 2 § 2 arkivlagen.p.

skall observerasDet syftet med bestämmelsen skapa insynatt är att
det gäller handlingar tillkommer inkommer upprättas inär som en-

verksamhet skall bedrivas framåt i tiden.som
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sekretesslagenkap. §15.5.2 l 9

handlingsoffentlighet under vissakandetta sammanhangI nämnas att
sekretess-företag l kap. 9 §kommunalaförutsättningar skall råda i

kraft januariträdde den 1itill bestämmelsenlagen. Bakgrunden som-
bedrivs iomfattningalltkommunal verksamhet i1995 störreär att-

former.privaträttsliga
principenbestämmelseninnebördenDen är attnärmare omav .ekono-handelsbolag,aktiebolag,tillämplig påhandlingsoffentlighet är

landstingochdär kommunerföreningar och stiftelser utövarmiska ett
sådantskallinflytande. Vadbestämmanderättsligt ettanses somsom
Såvälassociationsformerna.olikauttryck deolika iinflytande sigtar

kommunalaaktuellatillämplig på dearkivlagensekretesslagen ärsom
sekretesslagen,meningenstycket andraförstaföretagen 1 kap. 9§

stiftelserellerbolagomfattar inteBestämmelsernaarkivlagen.2 a§
Collmar-Norström,jfrhuvudmanhar kyrklig kommun somsom en

sid. 11.Sekretess kyrkan,inom

hoshandlingarallmännaFörvaring15.6 av

myndigheterandra änorgan

enskilttilltörsverksamhetenupphör ochmyndighet över ettNär en
myndighetsarkivethuvudregelntidigare framgått attärorgan som --

detdockfall kanarkivmyndighet. vissalämnas till I organ somen
arkivetdelarhela ellertillha tillgångverksamheten behövaövertar av

uppgifter.för kunna fullgöra sinaatt
sålundaochallmännamyndigheten varitdock hosHandlingarna har

Utgångspunktenhandlingsoffentlighet. är attomfattats principen omav
försvå-elleromöjliggörasfårtillgång inteochmöjligheterna till insyn

handlingarförvara allmännaskall kunna ärenskiltFör att ett organras.
fortsättningsvishandlingarnaförsäkradet viktigt sig ävenattatt om

tidigare.regelsystemomfattaskommer att somsammaav
ökadverksamhet ioffentligsedanaktualiseradesProblematiken

löstespraxisprivaträttsliga Itillförasbörjadeutsträckning över organ.
lånadearkivmyndighetenbörjan på så utdenna fråga till sätt atten

formellt förva-alltjämtdet enskildahandlingarna till organet, varmen
ochmateriellafråndock inteansågsrande myndighet. Detta envara

innebar dennabl.a.tillfredsställande lösning;utgångspunkterrationella
allmännautlämnandebegäranprövninglösning att avomav enen

dvs. arkiv-myndigheten,utlånandedenskulle utförashandlingar av
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myndigheten. bakgrund detta infördesMot bestämmelse iav en ny
tryckfrihetsförordningen kap.2 § lag17 1994:1383samt en om
överlämnande allmänna handlingar till andra myndigheteränav organ
för förvaring lagen överlämnande. Bestämmelser finns för-iävenom
ordningen 1994:1495 överlämnande allmänna handlingar tillom av
andra myndigheter för förvaring Riksarkivetsi före-än samtorgan
skrifter överlämnande allmänna handlingar till andra änom av organ
myndigheter för förvaring RA-FS 1995: RA-F S 1996:3.

Innebörden regleringen enskiltär, övertaratt ettav organ som en
verksamhet tidigare bedrivits myndighet, skall kunna förvarasom av en
allmänna handlingar länge deså behövs i verksamheten. Bestämmel-

gäller endast sådana handlingar hänför sig till den delserna som av
myndighetens tidigare verksamhet fortsättningsvis skall bedrivassom

det enskilda Under tiden skall handlingsoffentligheten beståorganet.av
skall bestämmelserna i sekretesslagen och arkivlagen tillämpas 1,samt

4 och lagen7 överlämnande, kap. andra stycket1 8 § tredjeom
meningen sekretesslagen, tredje stycket Därefter1 § arkivlagen. skall
handlingarna leveras till arkivmyndighet.en

På den statliga sidan har regeringen besluta all-givits rätt att att
handlingar på detta under viss tid får förvaras hos enskiltmänna sätt ett

denInom kommunala sektorn kan kommun- eller landstings-organ.
fullmäktige meddela motsvarande beslut. exempel enskildaSom på

till vilka allmänna handlingar har överlämnats enligt regeringensorgan
förordnande kan Vattenfall och TeliaPosten AB, AB AB.nämnas

skallDet bestämmelserna enbart gäller handlingarnoteras att som
härrör från den nedlagda myndigheten, och således omfattarinte de
handlingar tillkommer i det enskilda verksamhet.organetssom egen
Syftet den gång funnits skallinte omintetgörasär insynatt närsom en
verksamheten övergår former skall föremål föri inte insyn.som vara

jämföraDetta med bestämmelsen i kap. andra stycket förstal 8 §att
meningen sekretesslagen, syfte skapa möjlig-är att ett systemvars som

insyn dei handlingar tillkommer framtiden.gör isom
lösningDenna innebär allmänna handlingar kan förvarasattsom

hos enskilda förlora sin karaktär brukar benämnas Telia-utan attorgan
modellen.
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arkivEnskilda15.7

intehandlingarinnehåller är attenskilda arkivenDe somansesom
intetryckfrihetsförordningenkap. äri 2Bestämmelsernaallmänna.

arkiv-ellersekretesslagenhellerföljd därav inteoch tilltillämpliga
principenomfattasintefinns hosEnskilda arkivlagen. avsomorgan

och privat-föreningarföretag,privatahandlingsoffentlighet, t.ex.om
näringslivsarkivochfolkrörelsekanexempelSom nämnaspersoner. -

hembygdsföreningar.olikafinns hosde arkivsamt som
kultur-Även del vårtviktigemellertidarkivenenskildade är aven

arkivinsti-enskildaforskningen. DeförbetydelseharDe t.ex.storarv.
arkivvårdocharkivinsamlingdenfunktioner ihar viktigatutionerna

arki-bedrivs kringverksamhetdenutför,de även somgenommensom
bildningsverksamhet.ochforsknings-t.ex.ven,

arkiv kanenskildafördebetydelsefulltdärförDet attär svararsom
arkivmyndighetema harstatligaanvisningar. Defå råd och praktiska en

6, 26arkivinstitutionernaenskildadestöd tilluppgiftviktig i att ge
och lands-Riksarkivetförinstruktionmedl995:679förordningen

arkivmaterial frånfårarkivmyndigheterStatliga även emotarkiven. ta
tillförsenskildfrånHandlingar ettarkivlagen.enskilda 13 § ensom

ochforsknings-vård ellerochför förvaringuteslutandearkivallmänt
2 kap.handlingarallmännaemellertid intestudieändamål somanses

tryckfrihetsförordningen.ll § 3p.
enskildanämnd förfinnasskalldetskall här erinrasDet att enom

l5.3.2.avsnittjfrinstruktionen,§ 2Riksarkivet 14arkiv hos ovanp.

inomsekretessochTystnadsplikt15.8

kyrkanSvenska

får härigenomordningkyrkansSvenskaivigs tillDen präst upp-som
uppgifterdesjälavård. Attbiktdraget utövaattsamt somatt ta emot

viktigt, intemellanverksamhet ärsådanframkommer i parternastannar
själavård.för kyrkansförtroendetupprätthållaförminst att

uppgifterfrågatystnadsplikt ikyrkan harSvenskaiEn präst om
kyr-§samtal, 36 kap. 1själavårdandeellerunder bikthar erfaritssom

prästvigdagällersåvittsekretesslagen hänvisas1992:300.kolagen I
skaderekvisitNågot§.l kap. llkyrkolagenbestämmelse itill denna

tystnadspliktenundantagslöst ärrådersekretessuppställs inte utan -
olikaidiskuteratsräckvidddessdetta harabsolut.således Trots

medgerenskildedenbetydelsengällerbl.a. dethänseenden, attnär av
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själavårdssekretessenTystnadspliktenvidare.uppgifter lämnasatt --
prästtjänst,innehavettill utanknutenintelivet Den är enut. avvarar

ellerprästtjänsthaftaldrig harprästvigdomfattar somäven ensomen
drasvårtfall gränsenkan i vissa attanställning. Dethar slutat sin vara

anknyt-harvadochverksamhetsjälavårdandevadmellan är somsom
försam-övriginomhar,uppgifterandra präst t.ex.tillning som en

familjerådgivning. Denna gräns-ellerverksamhetlingsvårdande
utsträck-vilkeniexempelvisgällerdetbetydelsefåkan närdragning

vad måneller igäller ettsekretessförutsättningarunder vilkaochning
bestämmelsernaomfattasskalltillkommer prästbrev omavensom

nedan.jfrhandlingarallmänna
kan dömaskyrkolagenenligttystnadspliktenbryterDen motsom

ellertill böterbrottsbalken§kap. 3enligt 20tystnadspliktför brott mot
fordisciplinpäföljdaktuellt medblidet kunnatordeDärtillfängelse.

jfr kapavskedande 35ellerlöneavdragellertjänsteförseelse varning
kyrkolagen.

sådanaförbud vittnatystnadsplikt gäller atthar ettdenFör omsom
kap.samtal 36själavårdandeellerbiktundererfaritsuppgifter harsom

rättegångsbalken.5 §
förgäller intekyrkolagentystnadsplikt iBestämmelserna annanom

ordning. EnkyrkansSvenskaitillhar vigts prästför den personän som
ämbetetbehörighet utövadomkapitlet har attgetts somavannarssom

för denbestämmelsernagällerhellerIntesåledes inte.omfattaspräst
diako-ellerdiakontill biskop,vigtsharordningkyrkansSvenskaisom

biskopsvigskyrkanutvecklats inomharpraxisdenEnligtnissa. som
praktikenibiskopamavarförprästvigd,denendast ärdock som

kyrkolagen.tystnadsplikten enligtomfattaskommer att av
harprästvigdaförenbartgällertystnadspliktenförhållandetDet att

1996kyrkomöten.flerabl.a.sammanhang,olikaiuppmärksammats av
bestämmelserna iändringbegärtregeringenhosharkyrkomöteårs av

förslagKyrkomötetstystnadsplikt.beträffandekyrkolagen prästens
varitellerallaomfattaskall ärtystnadspliktendelsinnebär somatt

dennadelskyrkan,Svenskai attämbetet prästbehöriga utövaatt som
Motsvarandesjälavård.enskildochbiktvidgällaskalltystnadsplikt

vitt-rättegångsbalkenibestämmelsernaiföreslåsändringar även om
beredsRegeringskanslieträttegångsbalken. Inomnesplikt kap. 5 §36

ändringmedriksdagårstill 1997propositionnärvarandeför aven
önskemål.kyrkomötetsrättegångsbalken enligtochkyrkolagen

trossamfun-ochslutbetänkande Stateni sittharKyrkoberedningen
skalldiakonissorochdiakonerföreslagit1994:92 ävenSOUden att
ellerbiktundererfaritsharuppgifterförtystnadspliktomfattas somav

regle-rättsligatrossamfundensUtredningensamtal.själavårdande om
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ring har till uppdrag bedöma detta förslag, vilken uppgift haratt
anknytning till frågan offentlighetsprincipens tillämplighet.om

Även inom verksamhet kan det särskild betydelse attannan vara av
uppgifter lämnas försinte vidare, så kan exempelvis falletsom vara
inom barn- och ungdomsverksamhet. sekretesslagenI finns därför en
bestämmelse sekretess inom församlingsvårdande verksamhet;om
sekretess gäller för uppgift enskilds personliga förhållanden,om en om
det inte står klart uppgiften kan röjas den enskilde elleratt utan att
någon står honom lider 7 kap. 33 jfrnära 36 kap. 2 §som men
kyrkolagen. Skyddet har inte knutits till vissa befattningshavare utan
gäller istället för viss verksamhet, nämligen församlingsvårdande
verksamhet. Bestämmelsen gäller alla medarbetare inom denna typ av
verksamhet, vilket innebär den kan omfatta förtroen-vissaatt även
devalda. Sekretessen gäller i högst 70 år.

När det gäller församlingsvårdande verksamhet föreligger en pre-
sumtion för sekretess uppgift får lämnas endast det står klartuten om-

Ävendetta inte medför skada elleratt således Sekretessen ärmen. om
den emellertid tillsträng skillnadär från själavårdssekretessen inte

absolut. Detta innebär gränsdragningen mellan vad hör tillatt som
själavård och vad hör till församlingsvårdande verksamhetsom annan

viktig.är
Det skall här det finns andra bestämmelsernämnas i sekre-att även

tesslagen kan tillämpliga på verksamhet bedrivs inomsom vara som
kyrkan. Som exempel kan bestämmelserna sekretess förnämnas om
familjerådgivning och medlemsärendeni 7 kap. 4 § §.15resp.

Det inom den själavårdande verksamhetenär frågavanligen om
samtal mellan och den enskilde. Det kan dock förekommaprästen att
någon skriver brev eller på i skriftlig handling lämnarett sättannat en
uppgifter själavård. En viktig fråga härvid sådanrör ärsom om en
handling allmän och såledesär omfattas handlings-att anse som av
offentlighet sekretess- och arkivlagens bestämmelser.samt av

Det kan ifrågasättas i vad mån det någon reell betydelse huru-är av
vida sådan handling allmän eller handling själa-är rören en som-
vård torde ändå hemlig enligt bestämmelsenattvara anse som om
sekretess för församlingsvårdande verksamhet. Det dock viktigtär att
komma ihåg allmän handling skall diarieföras. Vid diarieföringenatt en
skall bl.a. ingivare i korthetär vad den sigsamt röranges vem som om

låt dessa uppgifter i sig kanatt även sekretessbelagda.vara vara-
Oavsett handlingen sådan kan komma bedömas hemligattom som som
skall således enligt huvudregeln framgå diariet den har inkommit,attav
vilket för avsändaren kan skada ang. möjligheten att ute-vara nog
lämna bl.a. uppgift avsändare kap.15 2 § andra stycket sekre-om se-

Äventesslagen. det troligt sekretess gäller så måste be-är attom en
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fall följasenskiltvarjehandling ifå delgäran att ta enavav enom
innebärvilketöverklagas,avslag kanskaderisken. Ettundersökning av

all-handlingarnadomstol där ärfrågan kan komma prövasattatt av
harbrevskrivaresekretessbelagda.eller Föroffentligamänna somen-

kännedom,själavårdarenstillendast skall kommainnehållettrott att
upplevasbrevetläsakan kommaandraförhållandetkan det attävenatt

ellerprivatpersondet sigbesvärande, detta röroavsett om enomsom
handling iallmängällerdomstol. Vidarevidtjänsteman att enenen

gallringsföreskrifter.särskildastödförstörasfårprincip inte utan av
arkivmyn-tilllevererashandlingenskallmyndigheten upphörOm en

omfattasallmänintehandling däremotdighet. En är att anse somsom
relateradehandlingsoffentlighet ellerhuvud inteöver taget ovanavav

arkivlagen.ellerbestämmelser i selcretess-
tillinkommerhandlingtidigare framkommitSom är ensomen

församlingbeslutandemyndighet ellereller statligkyrkokommunal
inkommenhandlingallmän. Enhuvudregelnenligt att ansesanse som

behörigmottagitseller harmyndighetentillhar anläntden enavom
diarieförts ellerharhandlingen integällerdettatjänsteman; även om

bostad.i sinhandlingenförvararmyndighetenhostjänstemanom en
andraellerbrevkommer inmyndigheterdet tillförekommerDet att
Ävenpersonligen.tjänstemanställda till vissmeddelanden är ensom

frågagällerdenallmän,handlingsådan är att somenomanse somen
tryckfrihetsförordningen.2 kap. 4 §myndighetenpåankommer

"till-detärende,pågående ärbehöverHandlingen inte utanettavse
med.befatta sigharmyndighetenräckligt" den attrör ämneatt ett som
tordekaraktärbrevetsuppfattningAvsändarens eller mottagarens om

huruvida frågabedömningenvid ärha någon egentlig betydelseinte om
innehållet. Röravgörandedetallmän handling eller ej, ärutanen

denblirverksamhetmyndighetensfallerhandlingen inomnågot som
ochpersonligentjänstemanställd tilldenallmän, äroavsett enom

RÅ Bb 86.1984jfr bl.a.privatbrevuppfattat dendenne har ettsom
fall hand-detundantag föremellertidhuvudregelFrån denna görs

ställ-innehavareendastavsedd förlingen är mottagaren annanavsom
2 kap. 4 §förtroendemanfackligpolitisk elleregenskapning, it.ex. av

problemtillupphov vissatordeUndantagsbestämmelsenfine.in ge
hålla isärsvårtexempelvis kaneftersom det attvid tillämpningen, vara

harbestämmelsenpå vilkettvå funktioner. Dettjänstemans sätten
såvida inteskall gällaoffentlighetutformaskommit attatt anger

inne-"endastbedömningskäl talar förmycket starka somen annan
kursiv. här.havare av...",

själavårdandehandlingarhuruvidafrågandet gäller rörNär somom
rättsfalluppmärksammasskallallmännaverksamhet ettär att anse som

RÅ biskopmålet haderef. 41. vägratIfrån Regeringsrätten 1963 en
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lämna brev, behandlade dels själavårds-att och trosfrågor,ut ett som
dels frågor rörande befordran till prästerlig tjänst och eventuell
disciplinär bestraffning. uttalanden härvidDe angåendegörssom
själavårdande verksamhet torde tillämpliga då det frågaäven ärvara

uppgifter lämnas vid själavårdande samtal mellanett prästom som en
och enskild jfr Collmar-Norström, Sekretess kyrkan,inom sid. 52.en

Sedan beslutet hade överklagats avgjordes målet Regeringsrättenav
RegR lämnade besvären bifall. aktuellaDen skrivelsenutansom var
enligt RegR hänföra till biskopens särskilda ämbetsutövningatt som

och klaganden ansågs därför berättigadinte fåpastor pastorum att ta
del den. verksamhetDen biskop i sin egenskaputövarav som en av

dvs. fullgöra själavårdande verksamhet förhål-ipastor pastorum att-
lande till stiftets ansågs karaktär,RegR så personligpräster av vara av-

brev och andra handlingar hör till denna verksamhet ochatt som som
finns i biskopens förvar, inte allmänna handlingar.äreget att anse som

skallDet observeras det fannsinte någon reglering s.k. pri-att om
vatbrev utslaget Som framkommit talas det i dennanär gavs. ovan
bestämmelse handlingar avsedda för endastär mottagarenom som som
innehavare särskild ställning. på vilket bestämmelsen harDet sättav
kontruerats tyder tidigare anförts på presumtion för offentlighet,som en
vilket innebär s.k. blandad handling skallsåledesatt en anses som
allmän.

Sammanfattningsvis kan handlingar själavårdandesägas röratt som
verksamhet i rättspraxis inte har allmänna jfr exempelvisansetts som
RÅ 1963 ref. 41 Bohlin, Alf, Allmänna handlingar, sid.1988,samt
102. Det innebär brev ställt till eller biskopär prästatt ett som en en- -
personligen och enbart hänför sig till dennes uppgift själavår-som som
dare enligt torderättspraxis privatbrev inteatt ettvara anse som som

allmän handling. Handlingen omfattas då inte handlings-utgör av
offentlighet och inte heller sekretess- och arkivlagens bestämmelser.av
Motsvarande torde gälla anteckningar haräven präst upprättatsom en
under själavårdande handlingsamtal. däremot blandat inne-Harett en
håll, den exempelvis både själavårds- och tjänstefrågor, torderörom
den med hänsyn till hur undantagsbestämmelsen i 2 kap. tryckfri-4 §
hetsförordningen konstruerad allmän, innebärvilket deär attanses som

relaterade konsekvenserna blir aktuella.ovan
Det skall förda enligt vilket handlingarnoteras att ovan resonemang

rörande själavård inte allmänna och bisko-är att prästeranse som avser
Annorlunda torde det förhålla sig brev gäller själavår-ettpar. om som

dande verksamhet inkommer till i kyrkans tjänst, inteen person som
omfattas den absoluta tystnadsplikten. Här skall dock erinrasav om
bestämmelsen sekretess församlingsvårdandei verksamhet.om
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regle-rättsligatrossamfundensUtredningenskallDet nämnas att om
medlemskapärendeisekretessbestämmelsernaföreslårring att omom

lag-denverksamhetförsamlingsvårdandeoch i samtSvenska kyrkani
rela-och medskall upphävas iförtystnadspliktenreglerade präster

reglera dessaangelägenhetinomkyrkligblir atttionsändringen. Det en
framtiden.frågor i
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nuvarandearkivkyrkansSvenska16 -

förhållanden

Inledning16.1

Deochsammansättningvarierandearkivenkyrkliga ursprung.ärDe av
myndigheterstatligaochkyrkokommunalaallt hosframföråterfinns

inomdearkiv hosvidarefinnsförsamlingar. Detbeslutandeoch organ
former.privaträttsligaorganiserade ikyrkanSvenska ärsom

gällerdetfårrelationsändringen närkonsekvenservilkaFrågan om
dockskall18. Häravsnittibehandlasarkiven närmarekyrkligade

arkivdeberöradirekt kommerrelationsändringen att somnämnas att
kyrkligadedvs.arkivlagstiftningen,ibestämmelsernaunderfaller

därför viktigt atthandlingar. Detallmänna ärinnehållerarkiv som
hand-principenomfattaskyrkligavilka"ringa in" omavsomorgan

lingsoffentlighet.

omfattasKyrkliga16.2 avsomorgan
handlingsoffentlighetprincipen om

Allmänt6.2. ll

skallhandlingsoffentlighetbestämmelsernakanKortfattat sägas att om
beslutandeochmyndigheterkyrkokommunalaochstatligapåtillämpas

exempel påtryckfrihetsförordningen. Som2 kap. 5församlingar
Svenskakanorganisationen nämnasstatligai denmyndigheterkyrkliga

underbesvärsnämndKyrkomötetsochcentralstyrelsekyrkans
kyrko-Till deregeringen.underdomkapitlenkyrkomötet samt

fornämnderdeochkyrkorådetbl.a.hörmyndigheternakommunala
församlingarBeslutande ärha inrättats.kanändamålsärskilda som
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exempelvis kyrkomötet, kyrkofullmäktige och kyrkostämma. De
kyrkliga vid vilka det kan finnas allmänna handlingar tordeorgan vara:

nivåLokal

Beslutande församlingar
Kyrkofullmäktige
Kyrkostämma
Församlingsdelegerade
Direktvalt kyrkoråd
Indelningsdelegerade

Myndigheter
Kyrkoråd
Kyrkokommunala nämnder församlingari och kyrkliga
samfälligheter
Pastor/kyrkoherde
Kontraktsprost
Indelningsdelegerades arbetsutskott
Tillsättningsnämnd

nivåRegional

Beslutande församling
Stiftsfullmäktige

Myndigheter
Stiftsstyrelsen
Nämnder stiftssamfálligheteri
Egendomsnämnd
Domkapitlet
Biskop/biträdande biskop
Ärkebiskopen
Domkyrkorådet i Lund
Hovkonsistoriet

Central nivå

Beslutande församling
Kyrkomötet
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Myndigheter
centralstyrelseSvenska kyrkans

Kyrkomötets besvärsnämnd
beredningsutskottetinkl. det särskildaKyrkomötets utskott

Kyrkomötets läronämnd
sekreterareKyrkomötets

Valberedningen
Ärkebiskopsämbetet
Kyrkofondens styrelse
Ansvarsnämnden för biskopar

myndigheterovanståendenågonförvaras hoshandlingEn avsom
bestämmelserna ienligtochförsamlingareller beslutande som

upprättaddit ellerinkommentryckfrihetsförordningen är att anse som
tillhandahållas den inteskallinnebär den ärvilketdär allmän,är att om

handlingarallmänna1980:100.sekretesslagen Dehemlig enligt som
skallarkivlagstiftningen. Detomfattas nämnasfinns hos dessa avorgan

det1990:782till arkivlagen1992:300 hänvisar närkyrkolagenatt
arkiv 11 kap. 24§samfálligheterskyrkligaochgäller församlingars

och kap. §.23 7
statligaför debestämmelsernauppmärksammasskallDet att myn-

kyrkokommunalahos deför arkivarkiv gällerdighetemas även
arkiv-stycketandraarkivlagen, 10 §2 § 1myndigheterna p.

kyrkokommunaladebl.a.innebärförordningen 1991:446. Detta att
arkivmyndig-statligadeunder tillsynarkiv stårmyndigheternas av

heterna.
grundläggandedeomfattas endastförsamlingarnabeslutandeDe av

arkivbildningenbestämmelsernaarkivlagen, dvs.bestämmelserna i om
reglernaarkivvård och gallring. Däremotsyften äroch dess samt om

dockfårRiksarkivettillämpliga.tillsyn och leverans inte emottaom
medl995:679förordningenkyrkomötet 4 §arkivhandlingar från

landsarkiven.Riksarkivet ochinstruktion för
myndigheterfrånhandlingar härrörskallHär nämnas att somsom

hos denförvarasboställsnämnder,exempelvistidigare har upphört,
verksamheten.övertagitmyndighet harsom

myndigheterstatligaframkommit finns detharvadUtöver som ovan
medärendenutsträckning, handläggermindrei ellerstörresom,

kyrk-harBland de myndighetertill Svenska kyrkan.anknytning som
Riksantikva-Kammarkollegiet,förvaltningsuppgifter kanliga nämnas

Statistiskalänsstyrelserna,historiskarieämbetet och statens museer,
myndighetRiksskatteverket.Arbetsgivarverket och Encentralbyrån,

tjänste-uppgifter Statensenbart har kyrkligai praktiken ärsom numera
efterfinnas kvarmyndighet kommerbostadsnärrmd. dennaOm att
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relationsändringen eller får förutsättas bli föremålinte för särskild
prövning.

16.2.2 Kyrkobokföringsarkiven

viktig del offentligrättsligt reglerade kyrkliga arkivenEn de ärav
kyrkobokföringsarkiven. arkiv innehåller bl.a. de löpandeDessa
folkbokföringsregistren juli då de lokala skatte-fram till den l 1991,

folkbokföringen. Inför dennamyndighetema förövertog ansvaret
kyrkobokförings-reform beslutade aprilregeringen den 26 1990 att

landsarkiven.arkiven skulle föras från pastorsämbetena till Rege-över
samrådden september Riksskatteverket iringen uppdrog 19915 att

mikrofilmningen överföringenmed Riksarkivet låta ombesörja och av
slutfört högstmaterialet. Enligt beslutet bör arbetet inom 20 år.vara
norrlandslänen filmade ochoch med års utgång de femI 1996 är

överfört tillöverlämnade till landsarkiv. landet materialetI ärresten av
hos för-landsarkiven fram till material ligger kvarår 1895. Detca som

samlingarna kan uppskattas till omkring hyllmeter eller20 000 strax
Kostnadernadärunder. beräknas avslutat omkring år 2010.Arbetet vara

för medan kostnaderna hosmikrofilmning konstanta,iär stort sett
utökaslandsarkiven ökar allteftersom material Anslagettas emot.mer

och till miljoner kronor 18varje år uppgick budgetåret 1995/96 20ca
månader. församlingarna erhåller exemplarskallHär nämnas ettatt av
mikroñlmen gratis.

lagen införande folkbokföringslagenAv 10 § 1991:482 om av
1991:481 framgår kyrkobokfö-skall för vården deatt pastor svara av
ringshandlingar hand-har bildats före den juli till dess1 1991,som
lingama har överlämnats statlig arkivmyndighet. skalltill Pastorateten

för har personal, lokaler och vad i övrigt behövsatt pastorsvara som
för arkivvården.

16.3 Kyrkliga inte omfattasorgan avsom

handlingsoffentlighetprincipen om

finns Svenska kyrkan omfattas den offent-Det inom inteorgan som av
ligrättsliga handlingsoffentlighet därmed hellerregleringen och inteom

sekretesslagen arkivlagen. finns lagfásteller Det alltså inte någonav
finns hosdel handlingar dessa gällerDettarätt att ta som organ.av

exempelvis där verksamheten organiserad privaträttsliga former,iär
föreningar, självständiga stiftelser eller bolag; här kan denämnassom
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för rikskyrkligkyrkans stiftelseSvenskarikskyrkliga stiftelsema, t.ex.
Även fördeLutherhjälpen.och Stiftelsenverksamhet SFRV organ

utanförliggerfrivillighar bildats påkyrkligt samarbete vägsom
myndighetssfären.

offentligrätts-någonaktuella intefinns sålunda för deDet organen
med arkivlagensenlighetvårda arkiven iskyldighetligt reglerad att

allmänheten.tillgängliga förhålla handlingarnabestämmelser eller att
ellerstadgarenligtsådant sinasak motsvaran-En är att ett organannan

myndigheter i frågaförgällerreglertillämpade kan ha att somsamma
ochexempelvis SFRVgällerfallet detsåoffentlighet; närärom

utanföremellertidligger"åtagande"sådantLutherhjälpen.Stiftelsen Ett
inteblir därigenomhandlingarnaochregleringenden offentligrättsliga

betrakta allmänna.att som
med respektivelokalkyrkomaäldreoch deFlertalet domkyrkor

skapatsde harvilketdet påtill följdegendomtillhörande sättär av
kyrko-dock enligtskallegendomstiftelser. Dennasnarast att anse som

lokalrespektiveregionalpåmyndigheterkyrkligaförvaltaslagen av
handlingarblirstiftelsekaraktäregendomen i signivå. Trots äratt av

myndig-kyrkligadennämligen hosallmänna,förvaltningenrörande
karaktärmed dennaegendomgällatordeheten. Detsamma även annan

förvaltningomedelbarunderförfattning ståroch enligt av ensom
kyrklig myndighet.

hand-omfattasintefrånhandling lämnasOm ett avorgan somen
församlingbeslutandeellermyndighettill kyrkliglingsoffentlighet en

tryckfrihetsförordningeni ärförutsättningarnaallmän där omblir den
företrädareegenskapbefattningshavare ikyrkliguppfyllda. Om aven
verksamhet"självständigt"myndighet deltar iför kyrklig ett organsen

ärendeellerfrågahandling ettoch då rörmottar somensomen
därmed blihandlingentordepå myndigheten, attankommer anse som

allmän.

arkivmyndigheternasArkivvård och16.4

tillsynsverksamhet
myndighethosellertillhandling kommer inRedan upprättasnär enen

arkivetviktigtarkivvården.till Det avgränsaskall hänsyn är atttas
därmedochallmännaskahandlingarbedöma vilkaatt varasomgenom

ADB,medium t.ex.vilkenmyndighetsarkivet. Oavsettingå i typ av
arkivbeständighe-hänsyn tillanvänds måstepapperfoto eller tassom

ten.
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Arkivet skall del allmännaorganiserat så rättenatt att tavara av
handlingar Arkivbeskrivningen skall informationunderlättas. ge om
vilka handlingar kan finnas arkivet och hur detta organiserat.i ärsom
Till detta den systematiska arkivförteckningen skall redo-kommer som

finns Arkivförteckningen skallvisa vilka handlingar i arkivet.som
förändringarfortlöpande kompletteras med hänsyn till de som

föreskrifter förteckningsplaneruppkommer. Riksarkivet utfärdar om
för myndigheter.olika typer av

arkiv förvaras lokaler kanArkivvården innefattar också iatt som ge
förstörelsesåväl skador ochhandlingarna fullgott skydd motett som

ochregelbundna inspektionertillgrepp åtkomst. Medeller obehörig
arkivmyndighetemabyggnadsritningar harbl.a. granskning genomav

plane-allmänna rådföreskrifter ochåren följt utvecklingen. Nya om
från januari 1995arkivlokaler gäller ldriftring, utförande och av nya

RA-FS 1994:6
arkivalietill-påverkas delsinnehållarkivs omfattning ochEtt av

beräkningar påsvårtdels gallringseffekten. Det göraär attväxten
någotmycketarkivbestånd, variationemaårstillväxten i är stora,ett
gall-begränsasfinnas. Tillväxten kan"normalarkiv" kan inte sägas av

förstörs.bort ochhandlingarhandlingarna, dvs. vissaring i tasatt
innefattar arkivbild-rådgivningsansvarRiksarkivets tillsyns- och

landsarkivensmyndigheterna,centralaningen och arkivvården hos de
arkivförordningenArkivlagen,de regionala lokala myndigheterna.och

hosinspektionerutgångspunkt för såvälutfärdade föreskrifteroch är
myndigheter ellervidarkivansvarigamyndigheterna utbildning avsom
bestämmelserArkivlagstiftningensrådgivning olika arkivfrågor.i om

lik-myndigheterkyrkokommunalaarkivvård såväl statligagäller som
församlingarna.de beslutandesom

myndighet kaneller arbetssätt hosorganisationFörändringarna i en
vik-förutsättningar för gallring. Enpåverka såväl arkivbildningen som

sker,ändringentillsynsansvar innantig del arkivmyndighetens är attav
arkiv-påverkan påaktuella myndigheteni samråd med den överse

bildningen hos myndigheten.
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handlingsoffentlighetPrincipen17 om

efter relationsändringen

frågan handlingarsbetydelse för utredningsuppdragetAv är om
efter relationsändringen. propositionenoffentlighet Svenska kyrkan Ii

förskäl kan anförasprop. 1995/96:80, sid. 21 vägande attattangavs
relationsändringenhandlingsoffentligheten skall efterbestå mer

Svenskaomfattning". Bl.a. pekades påeller mindre vidsträckt att
begravningsverk-förkyrkan, främst huvudmannaskapetgenom

för relativtframtiden kommer kunnasamheten, iäven att svara en
föranfördesomfattande myndighetsutövning. Vidare även ansvaretatt

kyrkliga kulturminnenden omfattande del kulturarvet utgörsav som av
talar förliksom "finansieringen lagstadgad kyrkoavgift" attenav

handlingsoffentligheten skall bestå.
trossamfundenshar uppdraget för Utredningeningått iDet om

offentlighetutreda frågan handlingarsrättsliga reglering närmareatt om
det införsförslag innebäri Svenska kyrkan. lämnasDet att ensom

frånhandlingar härrörbestämmelse offentlighet beträffande somom
hänförliga tillvidare handlingarbegravningsverksamheten ärsamt som

kyrkoantikvariskastatligafördelning och användning den ersätt-av
genomförasRegleringen kommer enligt förslagetningen. att genom en

1990:782Arkivlagenbestämmelse sekretesslagen 1980:100.iny
från aktuell verk-kommer de arkiv härrörtillämplig pågörasatt som

förslaget betänkandetbeskrivningsamhet. För närmare seen av -
reglering SOU 1997:41. Be-Staten och trossamfunden Rättslig-

föreslåsträffande omfattas denna reglering,handlingar inte attavsom
lagen innehålla bestämmelseSvenska kyrkan skall som ger varom en

till dennaoch del kyrkans handlingar. anslutningIrätt att taen av
Svenskabestämmelse förslaget föreskrivaskommer enligt attatt

inomkyrkligtkyrkans omfattasarkiv bildat de handlingar som av enav
ordnade och vårdasreglerad handlingsoffentlighet skall bevaras, hållas

del handlingar, behovetså de tillgodoser rättenatt att ta avav
behovinformation och forskningensför rättskipning och förvaltning,

del detvidare skall beaktas kyrkans arkivdet ärsamt att att en av
handlings-nationella kulturarvet. regleringen dennaDen närmare av
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blir inomkyrkligoffentlighet arkivbildningen och arkivvårdensamt en
angelägenhet.

kommer regleras iOberoende offentlighetsprincipenhur attav
änd-det nödvändigt medframtiden, innebär relationsändringen äratt

tryckfrihetsförordningen, lkap. första8§ring kap. och 72 5av
Jfrarkivlagen.stycket andra stycket och 2§sekretesslagen 1 §samt

trossamfundens rättsliga reglering betänkande.Utredningens om
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kyrkliga arkiven18 De
Overväganden-

Kommitténs förslag:
har kommitallmänna handlingar före utgången år 1999De avsom

hänförliga tillmyndigheter med uppgifterin till eller hosupprättats
förvaras Svenska kyr-Svenska kyrkans verksamhet skall kunna hos

därigenom upphörakan efter relationsändringen attäven utan att
skall bestå och sekretess-allmänna. Handlingsoffentlighetenvara

fortsättningsvis det gälleroch arkivlagstiftningen tillämpas näräven
dessa handlingar.

fall fall, beroende påEftersom från tillförhållandena varierar
ochhandlingarnaaktuella arkiv, kyrkans behovomfattningen avav

bör någon längstamöjlighet demarkivmyndighetemas emotatt ta
detfastställas. detta sammanhangtid för förvaring Iinte ävenär
Svenskaförvärde handlingarna harviktigt beakta detatt som

allmännauppställas demål bör dock kunnakyrkan. Som att
frånarkivmyndighetema tio årlevereras till inomhandlingarna

förvaringgäller kostnaderna förrelationsändringen. detNär av
kyrkan, liksomförslag sak Svenskaarkiven innebär kommitténs i att

materialetför kostnader fram till desshittills, samtligasvarar
deföröverlämnas arkivmyndighetema. skalltill Staten svara

förvaringskostnader uppkommer därefter.som
Även kommitföre relationsändringen harallmänna handlingar som

församlingarSvenska kyrkans beslutandein till eller hosupprättats
beträffandeföreslåsskall vadpå sätt motsvarar somsom

efterhos Svenska kyrkanmyndigheterna, kunna förvaras
förlora karaktärrelationsändringen därigenom sin attutan att varaav

allmänna.
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1 l Inledning

kommitténs uppdragdet gäller de kyrkliga arkiven ingår iNär att
relationsänd-samband medundersöka vilka problem kan uppstå isom

först och främstringen. kunna det måsteFör avgränsagöraatt man
uppgiftpåverkas. blirvilka kyrkliga arkiv kan komma Nästa attattsom

konsekvenserklarlägga kommer beröras vilkahur dessa arkiv att som-
det hitta lösningarmedföra. Slutligen gällerrelationsändringen kan att

på de eventuella problem kan uppstå.som
relationsändringen aktualiserarviktigt uppmärksammaDet är att att

befintliga nuvarandefrågan skall förfara med dedels hurom man
efter rela-de arkiv bildasarkiven, dels frågan behandlingen somavom

befintliga arkivendet gäller detionsändringen framtida arkiv. När
enligt tidi-kyrkobokföringsarkivenskall särskilt uppmärksammas som

arbetetill landsarkiven, vilketregeringsbeslut skall levererasgare
beräknas avslutat omkring år 2010.vara

innebärförslag lämnashar framgått kommerSom ett att somovan
verksamhet kom-särskilthandlingar härrör från viss, angivenatt som

för myndighetergälleromfattas den offentlighetsprincipatt sommer av
Övriga omfattasiställetse 17. handlingar kommeravsnitt att av en

Framställningen utgår ihandlingsoffentlighet.inomkyrkligt reglerad
genomföras.det följ från detta förslag kommerande attatt

arkivBefintliga kyrkliga18.2

Inledning18.2.l

sammanhang sådana arkiv inne-Med befintliga arkiv i detta somavses
rela-eller förehåller handlingar har kommit in upprättatssom

med den de-tionsändringen, dvs. arkiv bildas fram till och 31som
cember 1999.

innehåller all-tidigare angivits de kyrkliga arkivDet är somsom
relationsänd-handlingar direkt kommer berörasmänna attsom av

fråga finns hos de kyrk-ringen. innebär det arkivDetta äratt om som
omfattas bestämmelserna tryckfrihetsförordningenliga iavorgan som

arkivlagstiftningen, dvs. och beslu-sekretess- och myndighetersamt
innehåller redogörelsetande församlingar. Avsnitt 16.2.l överen myn-

ochdigheter uppgifter hänförliga till Svenska kyrkans verksamhetmed
församlingar. det följande skall först be-Svenska kyrkans beslutande I

beslutande församlingar.handlas myndigheter och därefter
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handlings-omfattashandlingardeUtgångspunkten är att avsom
fort-tillgängligaskall ävenrelationsändringenvidoffentlighet vara

dem,delkunnakommer tablir inte attfrågansättningsvis; avmanom
Svenskainomhosellerarkivmyndighet etthos organutan envar -

kyrkan.

Myndigheterl8.2.2

tillförsinteverksamheten överochupphörmyndighetstatligOm en
tillöverlämnasmyndighetsarkivetskallmyndighet,statlignågon annan

Här1990:782.arkivlagen§månader, 11arkivmyndighet inom treen
myndighe-statligagäller förbestämmelserdeskall erinras att somom

kyrkokommunalahosarkivbeträffandeskall tillämpasarkiv äventers
finnshandlingarallmännaarkivlagen. Del2 §myndigheter somp.

semyndigheterkyrkokommunalalikavälstatligakyrkligahos som --
relations-medochiupphörl6.2.1avsnittisammanställningen som

aprilföre den larkivmyndighetematilllevererasskall alltsåändringen,
2000.

beslutmeddelamöjlighet ettdetfinns attframgåtthartidigareSom
sådantl5.3.5. Ettavsnittleveranshuvudregelnfrånundantag omom

överlämnandeskall ske,leveransen attsåvälgällabeslut kan när som
tordeundantagsbestämmelseske.skall Dennahuvud intetagetöver

tillstatligfrånövergårverksamhetanvändasavsedd när enatt envara
verksamheten över-dvs.vice närellermyndighetkommunal versa,en

kap.2bestämmelserna iomfattastillförs annatett avsomorgan
föranfördesarkivlagentill attförarbetenatryckfrihetsförordningen. I

rättssubjektenskilttillövergåskulleverksamhet ettstatligdet fall en
böraarkiv inteöverlämnandebestämmelser".....torde några avom

allmänhandling ärprincipenföljer attmeddelas. Detta somenav
sid.Bilaga1989/90:72prop.status"dennaförlorakanhandling inte

16.sid.13l993/94:ljfr78, även prop.
sammanhang,dettaitillämpliginteUndantagsregeln torde vara

månaderinomöverlämnasskall treprincipiarkiveninnebärvilket att
praktisktemellertid intetorderelationsändringen. Det genom-från vara

tid.kortsåinommyndighetsarkivenochlevereraförbart emotta enatt
aktuellaantaletdelsomfattande, ärmycketarkivenkyrkligaDe är

Vidareomfångsrikt.gångermaterialet mångadelsmyndigheter ärstort,
förarkivenfärdigställakyrkanförkantid detden attbeaktas tamåste
falltill itillgångha vartbehöverkyrkanDärtill kommerleverans. att

Över huvudrelationsändringen.efterarkivhandlingamadelar ävenav
devärdedetbeaktaviktigtsammanhangdettai attdet somärtaget

ochutvecklingdessminnekyrkan,har förarkivenkyrkliga ett avsom
kontinuitet.ochsymbol för traditionensom
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Det därför nödvändigt finnaär lösning innebär deatt atten som
aktuella handlingarna kan kvar hos de kyrkliga efterävenvara organen
relationsändringen. Härvid måste frågor rörande offentlighet, sekretess-
prövning och arkivvård lösas. Utgångspunkten allmänhetensär att
insyn och tillgång till de allmänna handlingar härrör från tiden föresom
relationsändringen inte får omöjliggöras, försvåras eller fördyras jfr
dir. 1995:162, sid. 17. Det viktigt beakta tillfredsställandeär att att en
arkivvård nödvändig förutsättning förutgör insyn.en

En möjlig lösning skulle kunna träffa avtal med Svenskaattvara
kyrkan förvaring de allmänna handlingarna för arkivmyndig-om av
hetemas räkning. I sådant avtal skulle bl.a. frågan arkivvårdett om
regleras. betydelseAv denna lösning väljs, skallärom vem som svara
för prövningen utlämnande- och sekretessfrågor. Enligt gällandeav
bestämmelser skall prövningen den förvarar handlingarnagöras av som

Ävenjfr kap.2 14 § tryckfrihetsförordningen. handlingarna rentom
fysiskt befinner hossig kyrkligt torde de formelltett organ anses
förvarade hos aktuell arkivmyndighet. Såväl lösning innebär atten som
den "förvarande" arkivmyndigheten utlämnande- och sekretess-prövar
frågor, lösning innebär det kyrkligaatt gör pröv-organetsom en som
ningen för myndighetens rälcning, torde betänkligheter frånmöta rätts-

Överliga utgångspunkter. huvud kan denna modell upphov tilltaget ge
konsekvenser svåra överblicka det gäller förhållandetär att närsom
mellan arkivmyndigheten och det kyrkliga liksom beträf-organet, även
fande tillämpningen offentlighetsprincipen. kan därförDet inteav anses

tillfredsställande lösning detpå aktuella problemet.var en
I stället bör lösning eftersträvas innebär allmänhetensatt rätten som

del handlingar härrör från tiden föreatt relationsändringenta av som
upprätthålls och samtidigt det möjligt överlämna degör attsom upp-
gifter följer bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen samtsom av
selcretess- och arkivlagstiftningen till berörda kyrkliga Dettaorgan.
innebär kyrkligt förekommandei fall skall föratt ett organ svara
tillämpningen de aktuella bestämmelserna i och påeget egetav namn

medAtt tillämpning tryckfrihetsförordningen och sekretess-ansvar. av
lagen framställan utlämnandepröva allmän handling ären om av en
emellertid myndighetsutövning. kap.att I 11 6 § tredjeanse som
stycket regeringsforrnen föreskrivs förvaltningsuppgift kanatt en
överlämnas till bolag, förening, samfallighet, stiftelse eller enskild
individ. Innefattar uppgiften myndighetsutövning skall det ske med
stöd lag. Enligt regeringsfonnen i dess nuvarande lydelse detärav
således huvud inte möjligt överlämnaöver förvaltningsupp-taget att en
gift till rättssubjektet Svenska kyrkan, församling, samfállighet eller
stift. Utredningen trossamfundens rättsliga reglering kommer dockom

lämna förslag innebär ifrågavarandeatt bestämmelse komp-ett attsom
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överlämnamed stöd lagbl.a. blir möjligtletteras, så det attatt enav
Svenskatillmyndighetsutövninginnefattarförvaltningsuppgift som
skyldig-överlämnande bl.a.kyrkan innebärkyrkan. SvenskaFör ett en

hand-för vårdochiaktta sekretessprövning,het utföraatt avsvaraen
beaktas,regeringsformenkap.bestämmelsen i 8 3 §Härvid skalllingar.

måsteallmännaförhållande till detenskild iåliggande fördvs. att ett
lag.läggas fast i

ordningliknande denlösningkan diskuterasalternativEtt är ensom
för1980:l00;sekretesslagen närmareenligt kap. 8 §gäller l ensom

falldesikte påreglering näravsnitt l5.5.l. Dennabeskrivning tarse-
myndighetsutövning iformnågonhar tillagtsenskilda rättssubjekt av
gäller handlingardetskapa insynSyftetsina uppgifter. närär att som

offentlig-medverksamhetupprättas itillkommer kommer in en-
Handlingartiden.framåtbedrivasskall irättsliga inslag somsom

jämställasregleringenkommerskulle privata attgenomvaraannars
debehandlasskalldeinnebärvilketmed allmänna, att voresom om

hand-allmännaFörvaring1993/942113jfr propositionallmänna av
och 25.sid. 19myndigheter,andralingar hos änorgan

handlingarmängdsammanhang frågaakuellti storDet är om ennu
användaallmänna. Attrelationsändringen systemvid ettär somsom

till följdskulle fåsekretesslagenkap. 8 § attiliknar 1det avsessom
behandlasallmännaskullelängrehandlingarna inte utan omsomvara
medföradockbör inteRelationsändringen att storde allmänna. envore

grundpåförlorar denna sinhandlingar attsamling allmänna status av
behandlasändådelåtkyrkligthosde förvaras attett somvaraorgan -

kap.enligtgäller ldet slagordningallmänna.de En somavom vore
lösningUtgångspunkten förväljbör därför intesekretesslagen8 § en

hela tidenskall allmännaaktuella handlingarnadebör att varavara
tills demyndighettillinkommerhos ellerfrån det de upprättasatt en

till arkiv-inlevererasslutligenkyrkligthosförvaringvia ett enorgan --
omfattashandlingar intetillkomnaskallmyndighet. Däremot avsenare
offentlighetfrågangällerdetaktuella regleringen. Närden omnu

hän-relationsändringeneftertillkommerhandlingarbeträffande som
visas till avsnitt 17.

1993/942113propositionbehandlades iliknar detProblemet som
myndigheter.hos andraallmänna handlingarFörvaring änorganav

Telia-den s.k.15.6behandlats i avsnittdå valdes harlösningDen som
handlingarallmännaregleringenkorthet innebär denmodellen. I att

upphörde därigenomenskildakan förvaras hos attattutan varaorgan
Förutsättningarna verksamhetdenför dettaallmänna. är att ensom

hand-behöverenskiltbedrivitmyndighet har övertas ett somorgan,av
verksamhet.fortsattalingama i sin
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Kommittén finner vid samlad bedömning lösning liknandeatten en
den s.k. Telia-modellen bör väljas dettai sammanhang. regleringEn
bör genomföras innebär de allmänna handlingar finns hosattsom som
kyrkliga myndigheter se sammanställningen i avsnitt l6.2.1 kan
förvaras hos kyrkanSvenska eller någon dess organisatoriska delarav
se nedan efter relationsändringen, därigenom upphörautan att att vara
allmänna. Bestämmelserna tryckfrihetsförordningeni sekretess-samt
och arkivlagen skall i tillämpliga delar gälla fortsättningsvis.även
Något krav på handlingarna behövs den fortsattai verksamheten böratt
inte uppställas. tvekan förhåller detUtan sig så de kyrkligaatt organen
många gånger behöver ha tillgång till handlingarna. torde emeller-Det
tid inte realiserbart enskilt fall, förhållandei varje dvs. i tillattvara
samtliga myndigheter, genomföra vilka handlingarprövningen av som
behövs. Likaså torde det förenat med svårigheter detutrönaattvara om

några särskilda handlingar generellt kan aktuella.är typer av som vara
skisserade lösningen förutsätter tillägg tryckfiihetsför-Den iettnu

ordningen. särskild lag bör införas reglerar denEn situa-närmaresom
tion relationsändringen innebär beträffande de allmänna handling-som

Därutöver det nödvändigt följdändringar sekretess-med vissaär iama.
och arkivlagstiftningen. det följande behandlas ordningI dennärmare

kommittén föreslår.som

Tillägg i tryckfrihetsförordningen

Genom tillägg kap. tryckfrihetsförordningen böri 2 länmas möjlig-ett
het i lag föreskriva allmänna handlingar får förvaras Svenskahosatt att
kyrkan eller någon dess organisatoriska delar efter relations-av
ändringen, därigenom förlora sin karaktär allmänna.utan att attav vara

kyrkliga myndighetens uppgifter frågaDet iövertar pröv-organet om
ning utlämnande- och selcretessfrågor jfr nedan.närmareav

Det kan diskuteras ändringen tryckfrihetsförordningen böriom
paragraf införs skalleller den istället ske igöras attgenom en ny om

form tillägg i kap. dvs. den bestämmelse2 17 öppnarettav som
möjlighet överlämna handlingar till enskilda för förvaringatt organ
Telia-modellen. bestämmelse nuvarande lydelse sikteDenna i sintar
på situationer myndighets verksamhet enskiltnär övertas etten av

därvid behöver ha tillgång till handlingarna framtiden.iorgan, som
Även förutsättningarna aktuellti viss mån annorlunda iärom nu
sammanhang kommittén ändringen tryckfrihetsförordningeniattanser
lämpligen bör genomföras tillägg kap. Något kravi 2 17ettgenom
på det kyrkliga fortsatta verk-behöver handlingarna i denatt organet
samheten bör dock uppställas jfr ovan.inte
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kap. gällandeI 2 17 § i lydelse möjlighet i lag före-öppnas attnu
skriva regeringen eller beslutande kommunal församling under vissaatt
förutsättningar får besluta förvaring allmänna handlingar hosom av
enskilda motsvarande bemyndigande dettaEtt i sammanhangorgan.
skulle innebära förordningsform skall besluta förva-regeringen iatt om
ring allmänna kyrkan ellerhandlingar hos Svenska någon dessav av
organisatoriska delar.

föreskrivs handlingarKommittén föreslår det allmännaattatt som
uppgifterhar kommit till eller hos myndigheter medin upprättats

förvaras hoshänförliga Svenska kyrkans verksamhet skall kunnatill
delar,dess organisatoriskaSvenska kyrkan eller någon utan attav

bemyndigasbör i lagdärigenom upphöra allmänna. Regeringenatt vara
förvaraskallförordning besluta vilka dessaiatt organ somom av

kyrkliga myndigheterhandlingar från olika kategorierhärrör avsom
se nedan.närmare

Svenska kyrkantryckfrihetsförordningen skalltilläggetI i attanges
bestämmelserna ivid tillämpningen 2och organisatoriska delardess av

bl.a.myndighet. innebärkap. skall jämställas med Detta12-16 en
frågan lämnaallmänhetenskyldighet på begäran pröva utattatt omav

Även handlingbestämmelserna hur allmänallmänna handlingar. om en
kopiaeller avgift i formskall tillhandahållas gratis på stället mot av en

eller avskrift blir tillämpliga.

En särskild lag

förvalt-överlämnandeframkommit förutsätterSom tidigare har ett av
åliggan-lagstöd.innefattar myndighetsutövning Ettningsuppgifter som

fast lag. regle-de handlingarna måste läggas i Enförvara och vårdaatt
ochbl.a. sekretess-exempelvis ändringar iring kan genomföras genom

följd-praktiskt eftersomarkivlagen. skulle kunna vissaDetta vara
dock ifrågasättasändringar ändå dessa lagar. kanmåste i Detgöras om

bestämmelser speciella frågor uppkommer isikte på detar somsom
arkivlagen.detta verkligen bör införas exempelvis Ettsammanhang i

lämpligare ändringar lagen 1994:1383alternativ kan igöraattvara
myndig-överlämnande allmänna handlingar till andra änom organav

iställetheter för förvaring. finner börKommittén dock regleringenatt
ske lag. denna lag bör föreskrivas bl.a. regeringenI attgenom en ny
skall härrör frånkunna besluta allmänna handlingaratt som en

verksamhetmyndighet med uppgifter hänförliga till Svenska kyrkans
skall kunna Svenska kyrkan eller dessöverlämnas till någon orga-av
nisatoriska upphöradelar för förvaring, därigenom attutan att vara
allmänna. frågadetta sammanhang beaktas detI måste är ettatt om
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därför möjligtantal enskilda myndigheter. Det måste attstort vara
skall förvarabesluta vilkameddela generella beslut, dvs. att somorgan

myndigheter.olika kategorierallmänna härrör frånhandlingar avsom

ansvaretskallVilka kyrkliga övertaorgan

handlingarallmännagäller till vilkaUtgångspunkt detnär organ som
bestämmelserna imåsteöverlämnas för förvaring,skall kunna vara

efter relationsändringen.kyrkan organisationenlagen Svenska omom
innebärförslagrättsliga regleringtrossamfundensUtredningens attom

församlingar,organisatoriska delardessSvenska kyrkan och sam--
stiftsamfälligheter ochkyrkligamanslutningar församlingarav -

jfr betänkandet Statenjuridiskasjälvständigakommer att personer,vara
inre1997:41. Denreglering SOURättsligoch trossamfunden orga--

rättssubjekt kommerdessaansvarsfördelningen inomochnisationen
inomkyrkligkommerlagen,däremot regleras iinte attutanatt envara

lagenfinnssamfálligheterochangelägenhet. församlingar närDe som
rela-efterkvarståkraft tordekyrkan träder iSvenska ävenom

kommer inteRelationsändringen i sigavsnitt 2.2.1.tionsändringen se
indelningen.kyrkligabeträffande denförändringarinnebära någraatt

regle-beröraskommerflertalet myndigheterDet attstora avsom
har anförtsvad härbakgrundkyrkokommunala. Motringen är av som

rättssubjekt inomtill detöverlämnasbör de handlingarnaallmänna vars
hörde hemma.myndighetenden tidigareorganisation

kyrkliganärvarande ligger hosföruppgifterfår deDet antas att som
styrelse,Kyrkofondensexempelvismyndigheter statligaärsom

överföraskommerdomkapitlenför biskopar ochAnsvarsnämnden att
bör lämp-för berörda arkivtill Svenska kyrkans Ansvaretorgan.egna

organisationenden kyrkligaligen ligga den nivå inompå mot-som
gällt.vad tidigare harsvarar som

bl.a. ingåruppgiftermyndigheterstatliga ifinns attDet vars
kyrkan jfr avsnittSvenskaanknytning tillbehandla ärenden med

iverksamhet kommeravgränsadegånger klartl6.2.l. mångaDenna
kanrelationsändringen.och med Härupphöra iutsträckningviss att

indelnings-Kammarkollegiets handläggningexempel nämnas avsom
jorden,kyrkligaförvaltning denärendenärenden och rör avsom

regleradestatligt tjänsteruppgifter det gällerArbetsgivarverkets när
utbetalningSPVoch pensionsverksinom kyrkan, Statens löne- av

uppgifter detRiksskatteverketstill bl.a.pensioner närpräster samt
bestämmelsen arkivlagendessa fall torde igäller kyrkliga val. I om

hoshandlingarna får kvartillämplig,överlämnande inte utan varavara
myndighet harjfr arkivlagen "Om statligmyndigheten, §ll en
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upphört... jfr 1993/942113, sid. 29. föreslagnaDenäven prop.
regleringen bör inte omfatta dessa myndigheter se avsnitt 19.3.även
Kyrkans eventuella behov handlingarna kan tillgodosesav genom
kopior eller mikrofilmer.

Indelnings- respektive organisationsändring

dettaI sammanhang skall erinras beslut indelningsändringarattom om
kommer inomkyrklig fråga efter relationsändringen. änd-Enatt vara en
rad indelning kan dock få konsekvenser såvitt gäller arkiven. Så kan
exempelvis ändrad församlingsindelning föranleda denjusteringar ien
tidsplan finns för överlämnande handlingar. Vidare kan densom av
innebära förändring beträffande vilket har fören organ som ansvar
handlingarna. finner därförKommittén det angelägetäratt att en
indelningsändring kommer till Riksarkivets kännedom.

Närmare bestämmelser den kyrkliga kommerorganisationen attom
finnas i inomkyrklig reglering. framtida, genomgripande föränd-Enen
ring kan innebära förvaringen allmänna handlingar kan tänkas bliatt av
påverkad. förefaller därförDet motiverat Riksarkivet underrättasatt

förändringar i deorganisationen på olika kyrkliga nivåerna.även om
Utredningen trossamfundens rättsliga reglering kommer före-attom

slå Svenska kyrkan skall lämna uppgifter indelning och stadgaratt om
till register trossamfund jfr böravsnitt 2.2.2. ankomma påDetöverett
regeringen ombesörja Riksarkivet får underrättelse eventuellaatt att om
förändringar.

Tid för leverans

Eftersom förhållandena frånvarierar fall till fall, beroende på om-
fattningen aktuella arkiv, kyrkans behov handlingarna och arkiv-av av
myndigheternas möjlighet dem torde det detsvårtatt ta emot vara om-

möjligt fastställa någon generell längsta tid under vilken för-är attens -
varing skall pågå. dettaI sammanhang skall beaktas det värdeäven som
handlingarna har för Svenska kyrkan.

Även någon generell längsta förvaringstid sålunda inte fastställsom
bör mål kunna uppställas leveranserna slutförs fråninom tio årattsom
relationsändringen. skallHär dock betonas tidsplan för hur över-att
lämnandet skall genomföras givetvis skall i samråd medupprättas
Svenska kyrkan jfr angående fortsatt utredning avsnitt 18.2.6.
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Arkivvårdsregler

vårdagivetvisorganisatoriska delar måsteoch dessSvenska kyrkan
myndighet.påhandlingarnaoch bevara de allmänna sätt som ensamma

under formerförvarasskallarkivenkvarliggande kyrkligaDe som
till-bevarandevård ochlokaler,säkrakraven på samttillgodoser

arkiv-bestämmelserArkivlagenssekretesskydd.ochgänglighet om
enligtskall därförgallringarkivvård ochsyften,bildningen och dess

för-handlingarde allmännaockså förgällakommitténs förslag som
efterdelarorganisatoriskaoch desskyrkanhos Svenskavaras

myndig-statligabestämmelservarvid derelationsändringen, avsersom
detta intemedförkyrkligaberördaheter skall tillämpas. För organ

eftersomförhållanden,med dagensjämförtförändringnågon samma
jfr 2 § lmyndigheteroch statligakyrkokommunalaregler gäller för p.

1991:446.arkivförordningenandra stycketarkivlagen, 10 §
tillsynmöjligtdet överbetydelse utövagivetvis är attDet attär av

statligaåligganden. Deuppfyller sinakyrkligade berördaatt organen
tillsyndärför habörlandsarkiven,ochRiksarkivetarkivmyndighetema,
hahandlingar rättallmännaförvarar samtde kyrkligaöver organ som

vadordningsådanarkiven.de aktuella En motsvararövertaatt som
myndigheternakyrkokommunaladeför såväl de statligagäller som

bestämmelser.enligt nuvarande
verkställighetsföreslqifter tillutfärdaRiksarkivet bör rätt attges

delarorganisatoriskaoch desskyrkanSvenskabeträffandearkivlagen
handlingar.allmännasåvitt avser

för-någrainnebäraprincip intesåledes iskallRelationsändringen
hand-allmännainnehållerarkivdegäller hurdetändringar när som

förhål-detfrånbortsedock integårbehandlas. attlingar skall Det att
dels "privata"allmänna,delsförvararde berördalandet, att organen

behö-därförkanproblem.speciella Dettillupphovhandlingar, kan ge
allmännadehanteringenangåendebestämmelsersärskildavissa avvas

böravseendedettaprinciper igrundläggandehandlingarna. Vissa
fåbörRiksarkivetföreslås. rätt attsärskilda lagdendärför finnas i som

dennatillämpningenförverkställighetsföreskrifterbesluta även avom
lag.

lätthandlingarnaallmännadefastbör slåssärskilda lagendenI att
vikthandlingar. Dettaandra är storfrånsärskiljasskall kunna av
vidhandlingallmänfå samtnågon begärframförallt utattnär en

arkivmyndigheter.tillvid leveransgallring och
tillförtsharuppgifterochde anteckningarendastDet enär som

skallhärhandlingarallmännarelationsändringenhandling före ärsom
tilloffentligauppgifter kantillfördadock erinras att varasenareom
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följd offentligrättslig eller inomkyrklig reglering, jfr avsnitt 17.av en
Det därför viktigt det klart framgår uppgiftär har tillförts föreatt om en
eller efter relationsändringen. Tillägg bör huvud inteöver görastaget

undantagsvis. vissa fall kan dockI handlingarnaän sådanannat vara av
karaktär det finns behov föra in uppgifter i det tidigareatt attav nya
materialet, fortlöpande eller vid något enstaka tillfälle. kan gällaDetta
exempelvis register och diarier, kartor och ritningar. de fallIävenmen

tillägg måste dessa utföras på sådant detgörs tydligtsättett attsom
framgår och de har Om detnär inte möjligtgorts. är attav vem
avskilja uppgifter tillförtshar allmän handling efter relations-som en
ändringen, kan det nödvändigt lämna dessa uppgifteratt ävenutvara
jfr nedan.

kanDet finnas ärenden påbörjas före, inte avslutassom men som
förrän efter relationsändringen. sådanaI pågående ärenden det vik-är
tigt det går hålla handlingar frånisär tiden före respektive efteratt att
relationsändringen beakta eventuella tillägg skall utföras såsamt att att

det tydligt framgår de har gjorts ochatt när av vem.

Arkivmyndigheternas verksamhet

får förutsättasDet arkivmyndigheterna följer hur arkiv-att noga upp
vården bedrivs efter relationsändringen. viktigtDet uppmärk-är att

eventuella problem några åtgärder börövervägasamt attsamma om
vidtas och falli så vilka. kanHär exempel de frågornämnassom som
kan uppkomma vid leverans och gallring handlingar innehållerav som
uppgifter har tillförts såväl före efter relationsändringen samtsom som

Överärenden pågår relationsändringen. huvud böröver tagetsom
frågan gallring allmänna handlingar särskilt beaktas. Vidare ärom av
det angeläget uppmärksamma de problem kan uppkomma tillatt som
följd och förvarar handlingar omfattasatt ettav samma organ som av
olika regelsystem se avsnitt 17. ankommerDet på Riksarkivet att

vilka verkställighetsföreskrifteröverväga kan behövas för tillämp-som
ningen den aktuella regleringen, dvs. arkivlagen och den särskildaav
lagen. dettaI sammanhang skall vidare erinras arkivmyndig-om
hetemas möjlighet arkivmaterial 9 arkivlagen.§ kanöverta Dettaatt
ske efter överenskommelse, arkivmyndigheterna har möjlig-ävenmen
het arkivmaterial efteröverta ensidigt beslut.att Denna möjlighetett
kan användas exempelvis arkiven inte sköts på tillfredsställandeettom
sätt.

Kommittén vill dettai sammanhang betona betydelsen konti-ettav
nuerligt samråd mellan arkivmyndigheterna och Svenska kyrkan.

7-17-0374
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sekretessfrågorPrövning utlämnande- ochav

bestäm-innehållersekretesslagentryckfrihetsförordningenSåväl som
skallhandlingdel allmänfåbegäranmelser hur att ta av enenom

tryckfrihetsförord-vad tillägget iredogjorts förharbehandlas. Tidigare
Svenskafastskall slåssekretesslageninnehålla. Iskallningen att

hand-allmännavid förvaringorganisatoriska delarkyrkan och dess av
sekretess-vid tillämpningenmyndighetmedlingar skall jämställas av
särskildahandlingar.med dessa Denbefattningenlagen, såvitt avser

tryckfrihetsförordningenkap.bestämmelserna i 2tilllagen bör hänvisa
sekretesslagen.isamt

kyrkligapå dedet ankommerinnebärförslagKommitténs att orga-
självamåste deVidaresekretessprövning.ochutlärrmande-göraattnen

uppgifter i allmändelfåbegäraniaktta sekretess. En taatt enavom
handlingen,förvararkyrkligaställas till dethandling skall somorgan

tryckfrihets-enlighet medfrågan ioch har i prövaegetatt namnsom
bestämmelser. Påsekretesslagens sättförordningens och somsamma

handden harmyndigheter skall prövningengällerdet görasnär somav
behörighethartill denhänskjutasbegäranoch påhandlingen somom

överklagasbeslut kannegativtkyrkliga Ettföreträda det organet.att av
sekretesslagentredje meningenstycketförstasökanden. kap. §I 15 7

enligtenskiltmeddelats bl.a.harbeslut ettatt ett organavomanges
förstaoch §30bestämmelserna i 23-25skallTelia-lagstiftningen

frågatillämpas i1986:223 över-förvaltningslagenmeningen om
till-regler blirdessaskall såkompletteringklagande. göras attEn

handlingar. Iallmännaförvararkyrkligapålämpliga även somorgan
vilketföreskrivs påbestämmelserna förvaltningslagen sätt,ide aktuella

skall in.överklagandevilken tidochtill vilken inominstans ett ges
handlingarpåkommakan tilläggframgåtttidigare har görasSom att

tillförsuppgiftrelationsändringen. Enförefrån tidenhärrör somsom
skulledethandling. Omallmäninteefter relationsändringen är varaen

döljahandlingen,delenallmännautlämnande denvidomöjligt att avav
skyldigtkyrkligabör detpåförda delarna attde organet varasenare

denskall ingå idettabestämmelsematerial. Enlämna ut eget om
mindreemellertidbestämmelse tordesärskilda sådanlagen. En avvara

omfattastorde kommahandlingareftersom "nya"praktisk betydelse att
hand-regleradinomkyrkligtoffentligrättsligt ellerantingen enav en

lingsoffentlighet.
Justitieombudsmännenskall samtsammanhangdettaI nämnas att

följeruppdragellermed tjänstdenhar tillsynJustitiekanslern över vars
lagenverksamhet 2 §dennasåvittmyndighetsutövning, avser

respektive 3 §ombudsmänRiksdagensförmed instruktionl986:765
tillsyn.Justitiekanslemsl975: 1339lagen om
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Avgifter efter relationsändringen

De rättssubjekt enligt kommitténs förslag kan komma förvaraattsom
allmänna handlingar efter relationsändringen kommer omfattasatt av
bestämmelserna bl.a.i 2 kap. 12-13 tryckfrihetsförordningen. Detta
innebär de skyldiga tillhandahållagratis allmännaär handlingaratt att

inte hemliga. Vidare har och fåär kopia ellerrätt attsom var en en en
avskrift allmän handling. dessa fallI föreligger dock rätt att ta utav en

avgift. Som tidigare har framkommit regleras fråganinteen om
avgiftens storlek och utformning tryckfrihets-i signärmare vare
förordningen eller sekretesslagen avsnitt l5.4.2. Till följd bestäm-av
melserna avgiftsförordningeni 1992:191 tillämpas för närvarande i
princip enhetlig beträffande de statliga myndigheterna. deFörtaxaen
kyrkokommunala myndigheterna gäller däremot inte någon enhetlig

för varje myndighet bestäms det beslutandetaxa; taxan organet,av var-
vid den kommunala självkostnadsprincipen innebär begränsningar när

Ävendet gäller avgiftsuttaget. någon "enhetstaxa" således inteom
används för statliga och kyrkokommunala myndigheter, får det
emellertid förutsättas avgiftens storlek ligger på ungefär nivåatt samma
hos de olika myndigheterna.

Det angeläget avgiften för få kopia eller avskrift inteär att att en en
fastställs till belopp i praktiken innebär möjligheternaett att att tasom
del handlingen begränsas eller fördyras. skall vadHär erinrasav om

i kommitténs direktiv dir. 1995:162, sid. 17, nämligen attsom anges
möjligheterna del arkiven fårinte "omöjliggöras, försvårasatt ta av
eller fördyras".

bestämmelserDe och principer gäller för statliga och kyrko-som
kommunala myndigheter i dag kommer inte direkt tillämpligaatt vara
på Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar efter relations-
ändringen. kan därför ifrågasättasDet det behövs särskilda bestäm-om
melser avgifter beträffande de allmänna handlingar skallom som
förvaras hos kyrkliga organ.

Den reglering föreslås kommittén liknar den gäller försom av som
enskilda förvarar allmänna handlingar den s.k. Telia-organ som
modellen. förarbetenaI till de bestämmelserna berördes frågan om
avgifter för kopia eller avskrift handling. Bl.a.att ut en en av en
uttalades följande: "Regeringen, utgår från bolagen kommeratt attsom
tillämpa avgiftsprinciper gäller inom det allmänna, finnersamma som
inte skäl särskilt reglera denna fråga. Skulle illojala förfarandenatt
uppdagas får regeringen återkomma till frågan särskild regle-om en
ring...." prop 1993/942113, sid. 31.

Frågan avgifter aktualiserades i 1993/94:48 angåen-ävenom prop.
de handlingsoffentlighet hos kommunalavissa företag. detI samman-
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fattar formellasjälvaföretagendet tordehanget anfördes att somvara
kommun,storlek, utformningbeslut avgiftemas attmenm.m.,om

ha möjlighetägardirektiv tordekommunalförbund ilandsting eller att
fullmäktige antagittillämpa denföreskriva företaget skall taxaatt som

25.sid.och nämnder prop.för sina styrelser
avgiftdenframtiden måsteinförUtgångspunkten att somvara

skall ligga pådelarorganisatoriskadessSvenska kyrkan och tar ut en
myndigheter. Ettvad tillämpas sätt attnivå motsvarar avsomsom

avgifter för kopiorföreskrifter hurinförasäkerställa detta är att om
skulle avgifts-Härigenomsärskilda lagen.denskall bestämmas im.m.

innebäraskulle dessutomsådan ordningstorlek begränsas. Enuttagets
gällaskulle ifallet dagvad iskillnadtill ärmotatt taxa somsamma --

berörda kyrkligasamtligahela landet och för organ.
frågansamlad bedömningvidemellertidfinnerKommittén atten

kyrkanSvenskafrånutgårsärskilt,avgift bör reglerasinte attutanom
handlingar intedel allmännamöjligheternaför taattatttar avansvar

inom-får förutsättasförsvåras. Det attfördyras eller på sättannat
avgiftensbl.a. beslututfärdas förriktlinjer och principerkyrkliga om

härvidUtgångspunkten måsteutfomming. attstorlek och vara av-
myndig-beträffandegällervadskall högregifterna inte än somvara
berördasamtligatillämpasenhetligheter. Värdet taxaatt avav en

sammanhang erinradettavill iKommittén attskall betonas. omorgan
fårhänsyn inteinnebärbestämmelsertryckfrihetsförordningens tasatt

jfr avsnittåterställa handlingarochframkostnaderna förtill att ta
15.4.2.

falldetföljs Föravgiftens storlekfråganviktigtDet är att upp.om
efterföljs,inteutgångspunktemaangivnaskulle dedet visa sig att ovan

avgifts-regleringfråganaktuellt ånyodet blikan övervägaatt avom
tillharJOvidareskall erinrassammanhangdetta attIprinciper. om

verksamhetkyrkansSvenskaden deltillsynuppgift utöva överatt av
utlämnandebl.a. frågandvs.myndighetsutövning,innefattar avomsom

handlingar.allmänna
erhållaavgiftharhar framgåtttidigare rättSom att utanstaten

myndigheterstatligahandlingar hosallmännaavskrifterellerkopior av
angelägetfinner detKommitténavgiftsförordningen. attjfr 21 §

handlingargällerdetfortsättningsvistillämpas närdenna princip även
kyrko-beträffandesärskiltdettamyndigheter,från statligahärrörsom

Kommitténhosnärvarande finnsförbokföringsmaterialet pastor.som
efter relations-hellerkyrkan inteSvenskahärvidförutsätter att

detta,förhållande tillavgift inågon samt attändringen statenuttar om
överenskommelse.framtidaregleras ifinnesdet motiverat, en
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Kyrkobokföringsarkiven18.2.3

föreslagna förvaring allmänna handlingar hosregleringenDen om av
kyrkobokföringshandlingar.kyrkliga omfattakommer ävenattorgan

avvaktanhandlingar förvaras tidigare framgått hos iDessa pastorsom
statliglevererans arkivmyndighetema.på till Pastor är att anse som en

relationsändringen.myndighet, upphör vidsom

Överlämnande till arkivmyndighetema18.2.4

till arkivmyndig-arkivhandlingar från Svenska kyrkanNär levereras
efter relationsändringen,heterna gäller, detta sker fore elleroavsett om

följande.
till arkivmyn-det överlämnasarkiv skall avslutat innanEtt envara

förtecknat ochskalldighet arkivbildningen skall "låsas". Arkivet vara-
gallradeskallför vilka gallringsfristen har löptde handlingar ut vara

skall avslutat.arkivförordningen. Diarietjfr första stycket17 § vara

församlingar18.2.5 Beslutande

beträffande beslutande församling-framgått finns deSom tidigare det
tillöverlämnande handlingarbestämmelserinte några avomarna

Föreskriften arkivlagentillsyn. i 11 §arkivmyndighet eller omom
arkivuppkommer hur detillämplig. Frågaöverlämnande inteär som

kyrkofullmäktige ellerfinns stiftsfullmäktige,hos bl.a. kyrkomötet,
relationsändringen.samband medkyrkostämma behandlasskall i

varithandlingar gångockså härUtgångspunkt måste att som envara
möjlighet tilloch den insynfår förlora denna sinallmänna inte status att
kommitténs förslagupprätthållas. Enligthar funnits skalltidigaresom

hos Svenskakunna förvarasskall dessa allmänna handlingaräven
förlora sindelardess organisatoriskakyrkan eller någon attutanav

kan upphovsådan lösningkaraktär. det gäller de frågorNär gesom en
angående myndig-framkommittill, hänvisas till vad som ovan

tillsyn intebestämmelserhetsarkiven. Emellertid bör arkivlagens om
bestämmelser.tillämpliga jfr nuvarandevara

församlingamas arkiv torde intebeslutandeDe sammavara av
omfattning myndigheternas.som
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18.2.6 utredningFortsatt

inför relationsändringen kartläggaDet nödvändigtär göraatt samt en
ungefärliga omfattningensammanställning den och sammansätt-av

myndigheterna ocharkivmaterial härrör från de kyrkliganingen av som
och tillgången påomfattas arkivlagstiftningen. Behovet avsom av

faktor vilka hand-lämpliga undersökas. viktigarkivlokaler måste En är
bör utredasfortsatta verksamhet.lingar kyrkan kan behöva i sin Det om

detkategori handlingardet kan möjligt någonatt somange avvara
tillgång till.kyrkan behöver hagenerellt finns anledning att anta attsett

kyrklig myndighet sefinns någonVidare bör undersökas detom
levereradär det möjligt16.2.1sammanställningen avsnitt är att

arkivmyndig-Konsekvenser förhandlingarna föreskriven tid.inom
framgår bl.a.plan vilkenbörheterna måste utredas. Det upprättas aven

de skallgenomföras och hurleveranserna skalli vilken takt orga-
myndighetsarkivenmålettidigare börniseras. har angivitsSom attvara

Arbetetfrån relationsändringen.tioårsperiodskall överlämnas inom en
kyrkan.med Svenskabör bedrivas i samrådgivetvis

uppdragRiksarkivet igivitRegeringen har den februari 199720 att
den 30skall redovisasgenomföra sådan Uppdragetutredning. senasten

september 1997.

principeninte omfattasKyrkliga18.2.7 avorgan som

handlingsoffentlighetom

utanförfallerkyrkligatidigare framgått finns detSom myn-organ som
handlingsoffent-omfattas principendighetssfaren och inte omavsom

denoch förvaring.bestämmelser vård Ilighet eller arkivlagens omav
arkivhandling-tillmöjlighet få tillgångmån det för närvarande finns att

får förutsättas dennafrivilligt åtagande.beror detta på Det attettarna
tordeRelationsändringen i sigfortsättningsvis.möjlighet bibehålls även

avseende.förändring dettainte medföra någon i
skyldig-tillämplig finns det inte någonEftersom arkivlagen inte är

arkiven tillrelationsändringen levererahet anledningmedatt enav
arkivmyndighetemaför statligaarkivmyndighet. och kan deI sig ta

Handlingarnaarkivlagen.från enskilda 13 §arkiv ävenemot organ
2kap. 11 § 3detta allmänna,blir dock inte att somgenom anse

tryckfrihetsförordningen, jfr avsnitt 15.7.även
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18.2.8 Kostnader och finansiering

Enligt huvudregeln skall, tidigare har framkommit, allmännasom
handlingar förvaras hos de kyrkliga myndigheterna överlämnas tillsom
arkivmyndigheterna fråninom månader relationsändringen. Kom-tre
mitténs förslag innebär dock dessa arkiv kan förvaras hos Svenskaatt
kyrkan därefter, under övergångstid första hand år.i tioäven en av

allmänna handlingar dels kostnader förFörvaring innebär att rentav
fysiskt härbärgera och handlingarnavårda på sättett garanterarsom
säkerhet och beständighet, dels kostnader följer utnyttjandetsom av
och tillhandahållandet. för förvaringenKostnaderna kvarstår hos
Svenska därefterkyrkan till dess handlingarna inlevereras och uppstår
hos arkivmyndighetema. länge de allmänna handlingarna finns hosSå
kyrkliga likhet arkivmyndighetemasstår de i med i dag underorgan
tillsyn. samband med leveranserna uppkommer kostnader för denI
praktiska överföringen, för avsluta och färdigställa arki-även attmen

för dem.samt att ta emotven
tidigare förSom har framgått skall vården de kyrko-pastor svara av

bokföringshandlingar har bildats före den juli till dess1 1991som
handlingarna har överlämnats till statlig arkivmyndighet avsnitten
l6.2.2. skall för har personal, lokaler ochPastoratet att pastorsvara

förvad behövs arkivvården, 10 § lagen 1991:482i övrigtsom om
införande folkbokföringslagen 1991:481.av

Enligt förgällande principer statliga myndigheter myndig-svarar en
het för samtliga desskostnader till handlingarna har överlämnats till en
arkivmyndighet. skall myndigheten bidra till arkivmyndig-Därutöver
hetens kostnader för förvara arkivet fortsättningsvis. harDettaatt

rimligt eftersom leverans innebär långsiktiga kostna-ansetts attvara en
der för bevarande och tillhandahållande föruppstår arkivmyndigheten,
samtidigt den levererande myndigheten befrias från dessa kostna-som
der. Frågan kostnader för den fortsatta förvaringen församtom
engångskostnader i samband med övertagandet skall enligt andra17 §
stycket arkivförordningen regleras i överenskommelse mellan arkiv-en
myndigheten och den levererande myndigheten. skallHär erinras om

arkivlagstiftningens bestämmelser för statliga myndigheteratt även
gäller för kyrkokommunala myndigheter.

Enligt lagen 1994: 1383 överlämnande allmänna handlingarom av
till andra myndigheter för förvaring skall enskildaänorgan organ som
förvarar allmänna handlingar från statliga myndigheter för desvara
kostnader uppstår för arkivmyndigheten handlingarnanär över-som
lämnas till denna 9 förarbetena§. till denna reglering prop.I
1993/94:113, sid. f anfördes36 de principer lagts fast detnäratt som
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bolagocksåborde gällaför arkivvårdgäller kostnader när ettm.m.
anledningsaknasdetverksamhetmyndighets attövertagit samt atten
denkostnaden på någonövervältradessa fall än"just i sva-somannan

för verksamheten".rar
innebäraskullefinansieringsprinciperhär angivnatillämpningEn av

medfram till ochför kostnademaskallkyrkan över-Svenskaatt svara
till kost-skall bidradärutöverarkivmyndighetemalämnandet till samt

beaktas dedockmåsteförvaringen. Här sär-naderna för den fortsatta
förhåller sigsammanhang. Detgäller i dettaförutsättningarskilda som

tidigaredelar dekyrkan behöverSvenskatvekan så attutan myn-av
värdedet iDärtill kommerverksamheten.fortsattadendi ghetsarkiven i

till handlingarnaha tillgångför kyrkandet harövrigt att som ensom
föreslagnakommitténtradition.och Densymbol för kontinuitet av

kyrkligahandlingar hosallmännaförvaringregleringen organavom
arkivmyndighetema intebakgrundskall dock utanattäven mot avses

myndighetsarkiv inomsamtligamöjlighetvidare har att ta emot
deskickalltid i sådanthellerinteföreskriven tid. Arkiven attvarasynes

föreslårutgångspunkterMed dessadenna tid.överföraskan inom
för dekostnadernafinansieringendet gällerföljandekommittén när av

myndighetsarkiven.befintligarelationsändringenvid
arkivenför förvaringkostnadernaförskallSvenska kyrkan avsvara

arkivmyndighetema.18.2.4 tillavsnittsefram till dess de överlämnas
omkostnad, dettillkommande ärhär någonsig inte utanDet rör om

redan dag.kyrkan ifinansierasfinns ochkostnaderfrågan avom som
handlingarnamedminska i taktkostnadernaPå sikt kommer attatt

gallra,dvs.arkiven,avslutaarkivmyndighetema. Atttilllevereras att
gällan-beaktandefärdigställa dem medoch övrigt"låsa", förteckna i av

arkivverk-led ordinarieibestämmelser, måstede ettatt somansevara
med deenlighethar genomförts ifortlöpandearkivvårdensamhet. Om

be-innebärdettakostnaderfinns bör deföreskrifter varasomsom
kyrkanrimligtmyndighet.tidigare Detenskildgränsade för varje är att

hurberoendestorlek delviskostnader,för dessa äräven avvarssvarar
destå förbörgenomförts. Kyrkanhararkivvården tidigare även

handlingar-överförandetpraktiskaför detkostnadernaengångsvisa av
arkivmyndighetema.tillna

fortsattaför denkostnadernavaraktiga, långsiktigagäller deNär det
vidkommitténhandlingarna finnerförvaringen de allmänna enav

för dessa. Dettarimligtdetsamlad bedömning är att statenatt svarar
arkivmyndig-föruppståengångskostnader kangälla debör även som

arkiven.hetema för kunnaatt ta emot
långsik-desåledes delsskall förkostnaderDe ärstaten svarasom

engångsvisadels deförvaringen,för den fortsattatiga kostnaderna
tillkommer insamband med arkivenkostnader kan uppstå i attsom
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arkivmyndigheterna. Samtidigt kostnaderna för förvaringensom av
myndighetsarkiven successivt allteftersomuppstår leveranserna sker,
kommer emellertid arkivmyndighetemas tillsynskostnader detnär
gäller dessa arkiv minska. Vidare innebär den reglering föreslåsatt som

offentlighet för handlingar tillkommer efter relationsändringenom som
arkivmyndighetemas tillsyn endast kommer omfatta begrän-att att en

sad del framtida arkivmaterialet, nämligen de delar omfattasdetav som
offentligrättsligt handlingsoffentlighet.reglerad medförDetta attav en

arkivmyndighetemas tillsynsverksamhet kommer minska jämförtatt
med förhållandena före relationsändringen, vilket bör leda till visstett
kostnadsbortfall. Relationsändringen ökadeinnebär således såväl som

arkivmyndigheterna. kostnaderminskade kostnader för Vilka som upp-
kommer beroende omfattningen det materialförst och främstär av av

materialet har kanskall levereras. Sedan kartläggning gjortsavsom en
ungefärliga kostnaderna kostnadernaberäkning de Närgöras.en av

dock helt beroende leve-för arkivmyndigheternauppstår närär av
har framkommit skallfaktiskt genomförs. Som tidigare över-ranserna

närvarandesåledes för intelämnandet arkiven ske successivt. Det ärav
för arkivmyndigheternabedöma vilka kostnader uppstårmöjligt att som

till de delarsammanhang skalloch sker. detta erinrasdetta I attnär om
kompenseras arkivmyn-folkbokföringshandlingarmaterialet utgörs av

förkostnader leveranserna innebär inomdigheterna för de ramensom
folkbokföringsreformen.

har anförts endastuppmärksammas vad härskallDet att avsersom
församlingarna föreliggerdet gäller de beslutandemyndigheterna. När

bestående allmänna hand-skyldighet leverera arkivinte någon att av
frågeställningvarför behandladelingar till arkivmyndigheterna, ovan

inte uppstår.

kyrkliga arkiv18.3 Framtida

efter kommer inteHandlingar tillkommer relationsändringen attsom
omfattas handlingsoffentlighetoffentligrättsligt reglerad änannatav en
i begränsad jfr det gäller handlingarutsträckning avsnitt 17. När som
omfattas den hänvisas till Utredningensregleringen trossam-av om
fundens trossamfundenrättsliga reglering betänkande ochStaten

Rättslig reglering SOU 1997:43. skall endastHär nämnas att-
arkivlagens bestämmelser komplettering kommer görasattgenom en
tillämpliga dessa handlingar.påäven

handlingardet följande behandlas enbart de arkiv bildasI avsom
omfattas handlingsoffentligheten. lagenden kyrkliga Isom av om
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Svenska kyrkan kommer troligen endast föreskrivas dessa arkivatt att
skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så de tillgodoser rättenatt att

del handlingar, behovet information för rättskipning ochta av av
förvaltning forskningensoch behov vidare det skall beaktassamt att att
Svenska kyrkans detarkiv del nationella kulturarvet.är en av

kyrkliga framtidenDe arkiven och kommer iutgör även utgöraatt
väsentlig del nationella kulturarvet. fråga fort-det Det ären av om en

sättning på arkivbildning har sina i medeltiden, ochrötteren som som
skall bakgrund Svenska kyrkans särskilda karaktär tillmot samtses av
den roll kyrkan har spelat i samhällsutvecklingen. kyrkligaDesom
arkiven måste framtiden värde från forskningssyn-iäven stortvara av
punkt. angeläget framtida arkiven likaDet de kyrkliga vårdas välär att

för närvarande mellan gammalt ochkontinuitetensamt att nyttsom
säkerställs. detta kan låta de kyrkliga arkivenEtt uppnåsätt att attvara
omfattas arkivlagstiftningen delar efter relations-i tillämpliga ävenav
ändringen. särbehandlingDetta skulle emellertid innebära en av
Svenska kankyrkan i förhållande till andra trossamfund, intesom anses
förenlig trossamfunden.med strävandena efter ökad likställighet mellan

skallHär beaktas självständig kyrka. Kommitténprincipenäven om en
därför inte sådan reglering skall genomföras. Den närmareattanser en

regleringen omfattasavseende arkiv bildas handlingar som avsom av
"kyrklig handlingsoffentlighet blir inomkyrklig angelägenhet.en en
skallHär erinras de inomkyrkliga utredningsgmpperna harattom en av

till uppgift behandla bl.a. frågan de kyrkliga arkiven.att om
för helaKommittén förutsätter Svenska kyrkan bygger ettatt upp

den kyrkliga avseende hante-enhetligt regelsystemorganisationen
ringen arkiven. sak-finns hos arkivmyndigheternaDet storav en
kunskap Svenska kyrkanarkivverksamhet. angelägetDet är attom
samråder med arkivmyndigheterna såväl det gäller bygganär att ettupp
regelsystem beträffande faktiskt skall bedrivas;hur arkivvårdensom

tidigare framgått de arkivrnyndighetemashar ingår det i statligasom
uppgifter råd till stöd för skötseln arkivoch anvisningaratt ge av som
inte omfattas förordningen 1995:679arkivlagstiftningen 6, 26av
med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven. i instruk-34 §Av
tionen framgår får betalt för rådgivningarkivmyndigheternanär samtta
för bevara och vårda arkiv.att ta emot,

Särskilda hänsyn fråga vården och bevarandetsig gällande igör om
arkivalier. beständighet säkerhet skall kunnaFör arkivens ochattav

upprätthållas erfordras handlingarnasåledes speciell kunskap hurom
skall behandlas. förutsättning huvudEn för handlingarna överatt taget
skall kunna bevaras förvaringsmedel arkiv-skrivmateriel ochär äratt
beständiga. Speciella krav kan uppställas på lokalerna där handlingarna
förvaras, från bevarandesynpunkt användarsynpunkt.frånävenmen
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Vissa arkivalier kan kräva särskilda åtgärder för bevaras. skallHäratt
vidare de hänsynstaganden gällande vid gallring.signämnas görsom

detta sammanhang skall uppmärksammas de problem,I även men
de möjligheter, följa informationsteknologin, fram-kanälven attsom av

förallt ADB-tekniken, används allt utsträckning. Arkivalietill-i större
det gäller teknikberoende medier samtidigthar ökat,växten när som

produktionen pappershandlingar tenderar bli mindre. Detta inne-attav
bär behovet arkivlokaler sikt tordepå minska, arkiva-ävenatt av om
lietillväxten förväntaskan öka. viktigt uppmärksammaDet är att att
förutsättningarna för det gällerhur arkiven skall behandlas olikaär när
"traditionella" mikrofilmer ellerhandlingar och ADB-upptagningar,
andra teknikberoende medier, vilket olika krav kan kommagör att att
uppställas för hur arkivvården skall bedrivas.

får kommerDet förmodas kyrkan efter relationsändringenävenatt
föra förungefär protokoll, register och böcker närva-att samma som

rande; konfinnations-, vigsel- ochexempel kan dop-,nämnassom
begravningsböcker. räkenskapshandlingar.torde gällaDetsamma
Enligt kommitténs handlingarförslag avsnitt 18.2 kommer allmänna

förvaras delarkunna hos Svenska kyrkan och dess organisatoriskaatt
efter förvaras ochrelationsändringen. viktigt handlingarnaDet är att
handhas identifiera tillkommit föreså det går vilkaatt att som
respektive efter relationsändringen. äldre materialet t.o.m. årDet
1999 arkiv bildas.avslutas och "volymer" läggs dvs. ett nyttnya upp,
Vissa tillägghandlingar kan dock den karaktärentyper attav vara av
behöver framgå detoch det då klart tillägget gjortsmåstegöras att av
kyrkliga jfrefter relationsändringen 18.2.2.organet

detta sammanhang skall beröras frågan slutlig förvaringI även om
arkivmaterial. statliga arkivmyndighetema har enligt gällandeDeav nu

reglering till uppgift arkivmaterial från bl.a. de kyrkligaatt ta emot
kyrkokommunala myndigheterna för slutförvaring.och statliga När- -

det gäller de framtida arkiven kommer de statliga arkivmyndighetema
ha kyrkan omfattasdenna uppgift beträffande de arkiv inomatt som av
offentligrättsligt handlingsoffentlighet. diskuterasreglerad kanDeten

Svenska kyrkan möjlighetskall ha överlämna övrigaävenattom
handlingar till arkivmyndighetema. skulle säkraDetta sättett attvara

arkiven bevaras för eftervärlden. skall dock deHär erinrasatt om
bestämmelser del handlingar och arkivrätt att taom av om som
kommer finnas kyrkan se 17.i lagen Svenska avsnitt Dessaatt om
bestämmelser de önskemål harskall bakgrundmot av somses
framförts skall skapas förfrån Svenska kyrkan det lag garantieriattom

skall präglasden kyrkliga verksamheten framtideniävenatt av
Svenska kyrkan kommeröppenhet. förutsätterKommittén att att

arkivverksamheten gällertillgodose den viktiga deläven att tasomav
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ochvårdaför slutforvaring, vilket ingårhand arkivmaterial i attom
innebärhålla dem tillgängliga.bevara Dethandlingarna attsamt att

arkivdepåer förarkivvård byggerledSvenska kyrkan i sinett uppsom
arkivlagstiftningen. Attomfattashandlingar inte avsom

kanha olika slutdepåkanarkivhandlingar hos ochett organsamma
här skall erinrastillämpningssvårigheter,innebära vissa attommen

ochförvarasfrån början måsteolika handlingskategorier redan
vill understrykakommitténskilja dem åt;behandlas så det går attatt
handlingar. Envid hanteringenbetydelsen detta beaktasatt avav

beträffanderedangäller for övrigtmotsvarande ordning organ somnu
sekretesslagenandra stycketkap. 8 §omfattas bestämmelserna i 1av

eller Telia-lagen.den s.k.av
arkivmyndigheternastatligadesagda utesluter inteDet tarattovan

elleroch vårdför förvaringSvenska kyrkanarkivmaterial frånemot
framgår Riks-arkivlagenstudieändamål. §forsknings- och Av 13 att

omfattasarkiv intefårarkivet och landsarkiven äventa emot avsom
fallsådanamåste iArkivmyndighetemaarkivlagens bestämmelser. ta
dethandlingarnaställning det befogat ärtill samtär att ta emot omom

förutsättasfårvillkorenpraktiskt ekonomiskt möjligt.och De närmare
frågan kost-reglerasbl.a.bli föremål för överenskommelse vari omen

förjfr instruktionenbetaltmöjligheternanaderna angående att ta -
Riksarkivet och landsarkiven.

olikaomfattaskommerde kyrkliga arkivenHandlingarna i att av
de kyrk-ställs påkravinnebärregelsystem i framtiden, vilket att stora

skall erinrasbestämmelserna. Härtillämpaliga har att omsomorgan
omfattasarkivgäller detillsyn såvittarkivmyndighetemas avsom

före-meddelamöjlighetRiksarkivetsarkivlagstiftningen attsamt om
arkiv.skrifter för dessa

betydelsenunderstrykasammanhangKommittén vill i detta attav
arbets- ochbestämmelserinomkyrkligadet finns tydliga om

handlingsoffentlighetinnefattande frågorbl.a.ansvarsfördelning, om
och arkivvård.
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Specialmotivering19

i lagenändringtill lagFörslag19.1 om

kulturminnen1988:950 m.m.om

kulturminnenKyrkliga4 kap.

2 §

änd-stycke harandrabestämmelsenskyrkobyggnad iDefinitionen av
försam-innebärrelationsändringentill detta attAnledningen är attrats.

lik-upphör,kommunstatussamfállighetemaskyrkligalingamas och de
förvaltningsärskildangåenderegleringenoffentligrättsligadenattsom

ochvillkoroberoendeDefinitionenupphävs.domkyrkor ärvissa avav
för-kyrkansSvenskatillståkommeregendomenför hurformer att

framtida internakyrkansrelationsändringenfogande efter samt av
be-omfattaskyrkobyggnaderdeSyftetorganisation. är att avsom

därefter.detskallrelationsändringen, ävenföre görastämmelserna
avsedd.tillämpningsområdet inteutvidgning ärNågon av

förinvigtsgång harbyggnadframgårdefinitionenAv att ensomen
skyddsbestämmelsema såomfattasgudstjänstSvenska kyrkans av

kyrkligaförsamlingar,desseller någonSvenska kyrkanlänge sam-av
förförvaltare harellerstift egenskapeller i attfälligheter ägare svaraav

varigenomhandlingkyrkligadenMed invigningförvaltningen. avses
oberoendegällerSkyddetgudstjänstbruk.förbyggnad avskiljs aven

Även bruksedermerabyggnadenellerkyrkan används ej. tas uromom
vidkyrkobyggnaddenceremonireligiös som enansesgenom en

desseller någonkyrkanSvenskalängekap. såtillämpning 4 avav
dessdvs. tillunderhåll,vård ochfördelar harorganisatoriska ansvar

förutsätterrivningskall erinraseller överlåtes. Härden rivs att enom
anmälningsskyl-föreslårkommitténtillståndlänsstyrelsens attsamt en

överlåtelse.dighet vid
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denI nuvarande lydelsen används begreppet "vårdas". Den all-
innebörden dettamänna begrepp torde emellertid nuförtiden snarastav

det fysiska omhändertagandet. adekvatEtt begrepp i dettaavse mer
sammanhang bör förvaltning. kanHär uppmärksammas denvara nu
gällande lydelsen "...0ch vårdas kyrklig kommun domkyr-samtav en
kor står under förvaltning" kursiv. här.som egen

3a§

Bakgrunden och motiveringen till denna bestämmelse lämnas i avsnitt
13.2. Länsstyrelsen har vid anmälan överlåtelse ställningatt taen om
till byggnaden skall förklaras för byggnadsminne falli så vil-om samt
ket innehåll skyddsföreslcriftema skall ha. skallHär erinras denom
skyldighet samråda med Riksantikvarieämbetet ochatt histo-statens

RAÄriska föreskrivs i förordningen1 § 1988:1188museer som om
kulturminnen kulturminnesförordningen. får förutsättasDet attm.m.

beslut meddelas så möjligtett efter det anmälan kom-snart attsom en
in, så överlåtelse inte onödigtvis fördröjs. Efteratt månadermer en sex

blir avtalet överlåtelse giltigt något beslut inte har medde-ävenom om
lats. Detta hindrar givetvis inte byggnadsminnesforklaring utfär-att en
das Med "beslut frågai byggnadsminnesförklaring"senare. om avses
det beslut varigenom länsstyrelsen skiljer frånsig ärendet, vilket kan
ske antingen byggnadsminnesförklaring eller be-ettgenom en genom
slut utfärdainte någon sådan förklaring.attom

Bestämmelsen förutsättatorde följdändring i jordabalken ochen
eventuellt fastighetsbildningslagen.i

När det gäller överlåtelse till skall erinras bestämmel-statenen om
förordningeni 1988: 1229 statliga byggnadsminnenserna om m.m.

Frågan avräkning från den statliga kyrkoantikvariska ersätt-om en
ningen vid överlåtelse har berörts i avsnitt 10.4.en

4§

Bestämmelsen anmälan skall gälla vid överlåtelse sådanävenom av en
kyrkobyggnad har utvaltsyngre som av

6§

Motiveringen till tillägget avseende "kyrkotomt" lämnas i avsnitt 13.2.
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7§

detanledning intemedändratsstycke harParagrafens första attav
särskildavseenderegleringoffentligrättsligfinnas någonkommer att

bestämmelsenrelationsändringen. Avefterdomkyrkorförvaltning av
kultur-inventarierkyrkligaskallförteckningenframgår upptaatt av

de inventarieromfattningenändringhistoriskt värde. Någon somavav
avsedd.intebestämmelsenberörs ärav

förtroendemannaorganisationensåväl tjänste-följdTill att somav
före-inomkyrkligaregleraskommerrelationsändringenefter att genom

fram-Bestämmelsen byggerändrats. ävenstycketskrifter andrahar
personligtfrågadetdeles förutsättningen ettpå äratt ansvars-om

desammaskalldetuppgifter ochtagande. De varaavsesansvar som
försam-skallförslagkommitténsEnligtrelationsändringen.föresom

ochförteckningenföraförskalllingen två attutse svarasompersoner
innebär iBestämmelsenväl.och vårdasföremålen förvarastill attse

ämbets-kyrkoherdensamspel mellanlydelsenuvarandesin ett som
förutsättasfårkyrkvärden. Det attförtroendevaldabärare och den

upprätthållskyrkolagårsreglerades redan i 1686denna ordning som --
direktintelydelsendendetEftersomfortsättningsvis.även nyaav

uppgift härombörhar tillsynsansvarvilkaframgår personer som
någonsåskallanmälanlänsstyrelsen. göras snartEntilllämnas

sker.förändring

8§

indel-organisatoriskaÄndringen denföranledsförstai meningen attav
kommerkontraktsprost inte attunder ledningkontraktningen i enav

kom-relationsändringen. Däremotreglerad efteroffentligrättsligtvara
skallstiftvarjedet förkyrkanSvenskadet lagen atti att angesommer

haskallbiskopenUtgångspunkten börbiskop.finnas att ansvarvaraen
försam-förs iinventarieförteckningardekontroll skerför att somav

möjlighetharbiskopenrimligt attdockstiftet.lingama Detinom attär
lämp-härvidförefallerdetkontrollen;utföraskallnågon varautse som

stiftetsantalförkontrollansvarhar ettligt de utses avatt sompersoner
dag.gäller idenliknarordningförsamlingar, dvs. somsomen
förteckningenkopiaskallutförskontrollEfter varje avensom

länsstyrel-förmöjlighetsådan ordninglänsstyrelsen. Enskickas till ger
betydelse-länet.inventariebeståndet i Detta äröverblickfå överattsen

för-gällerdetuppgifterlänsstyrelsenstanke på närmedfullt minstinte
10.4.se avsnittersättningenden statligadelning av

andra7 §utformningenefterharAndra meningen anpassats av
stycket.
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9§

Bestämmelsen i andra stycket den finns för kyrkobygg-motsvarar som
nader och kyrkotomter fjärdese stycket.3 § finnsDet inte anledning

någon skillnad i detta avseende, det bör beträffandegöraatt utan även
inventarier framgå lagen skäliga villkor kan ställas i sambandattav
med tillstånd meddelas.att

10§

Enligt tredje stycket i dess nuvarande lydelse skall samråd ske med
kontraktsprosten eller, fall,i vissa med biskopen. har framkommitSom

kommer emellertid kontraktsprost offentligrättsligtinte attovan vara en
reglerad befattning efter relationsändringen. Kommittén finner det äratt
rimligt samråd i de fall det blir aktuellt sker med biskopen.att

13§

På det gäller kyrkobyggnader och kyrkotomter börsätt närsamma som
lagen innehålla bestämmelse skäliga villkor för tillstånd beträf-en om
fande begravningsplatser jfr vad har anförts under §.9även som

16§

Att Svenska kyrkan skall ha till viss förersättning vårdrätt statenav
och underhåll de kyrkliga kulturminnena bör framgåav genom en
bestämmelse i kulturminneslagen. Ersättningen och dess utfomming
och villkor har behandlats i avsnitt 10.närmare

förstaAv stycket framgår ersättningen endast kan omfattaatt
kostnader upprätthållandet de kulturhistoriska värdena.som avser av

Andra stycket för fördelningen mellan stiften åvi-att ansvaretanger
lar rättssubjektet Svenska kyrkan. stiftVarje sedan för fördel-svarar
ningen inom sitt område.

RAÃI tredje stycket föreskrivs skall möjlighet sigatt att yttrages
den centrala fördelningen, dvs.över prioriteringarna mellan stif-över

ten.
Länsstyrelsen skall enligt fjärde stycket beredas tillfälle sigatt yttra

inför fördelningen inom stiftet. Länsstyrelsen har härvid göraatt en
bedömning med utgångspunkt från kulturhistoriska aspekter, likaväl

med avseende på prioriteringarna inom länet.som
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17§

harKulturarvsutredningendenparagraf, motsvararDenna somsom
följerkravdeingripamöjligtblirdetinnebär att somföreslagit, omatt

uppfylls.kultunninneslagen intekap.enligt 4beslutochföreskrifterav
vidtasåtgärdtillståndspliktig utankanexempel attSom nämnas en

förenligtinte ärpågenomförs sättåtgärd ettellertillstånd somatt en
hand-särskiltskekaningripande etttillstånd. Ettlämnatmed genomett

föreläg-utfärdarlänsstyrelsen ettellerräckningsförfarande attgenom
bör givet-10.4avsnittiSommed vite.förenateventuelltgande, angavs

möj-denrättelseåstadkomma attutaneftersträvashandförsta attvis i
Kulturarvsut-Jfranvändas. ävenbehöverbestämmelsenlighet gersom

sid.1996:128,SOUkulturmiljönSkyddetbetänkanderedningens av
315.

18§

domkapitlet över-har rätt attlydelsenuvarandebestämmelsensEnligt
moti-överklagaDomkapitlets rätt attl3 §§.ochenligt 9beslutklaga

tillsynhardomkapitlen övermed1987/882104 attpropositioniverades
anledningsärskildhardärförochförsamlingarnaigudstjänsterochlära

ochkyrkorummetutformningen m.m.beslutbevaka avatt avsersom
domkapitlenOm101.sid.användning prop.påverka desskansom
relationsänd-efterorganisationenkyrkligadenfinnas inomkommer att

förut-dock kunnatordeangelägenhet. Detinomkyrkligblirringen en
funk-motsvarandefinnaskommernivåregional attpådet ensättas att

lagtillförslagetenligtkan attfortsättningsvis. Här nämnastion även
och hafrämjauppgiftgrundläggande attstiftetskyrkanSvenska ärom

trossamfundens rätts-Utredningenssegudstjänstlivettillsyn omöver
istiftet rätt attdärförbörbetänkande. Det gesreglering somliga vara

och 13 §§.9enligtbeslutöverklagaframtiden

kulturrninneslagen ävenförutom idetuppmärksammasskall attDet
kulturrninnesförordningen.iföljdändringarvissamednödvändigtblir

RAÄ skalllänsstyrelsenochförordningen sam-f.n. iföreskrivs attBl.a.
"omkulturrninneslagenkap.4enligtärendendomkapitlet imedråda

beslutvissakopiaerhållaskalldomkapitletbehövs" avdet attsamt
samrådframtidenibörbedömningkommitténsEnligt§§.och 2018

jfrbeslutskopiorerhållaskallockså an-stiftet, ovanmedske som
överklagande.gående

kontraktsprostenunderrättaskalllänsstyrelsenföreskrivs§21I att
vidtagitsåtgärd harellerfattatsharbeslutbiskopenfallvissaeller i om
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enligt kap.4 10 § andra och tredje styckena kultunninneslagen. En
underrättelse detta slag bör framtideni lämnas till biskopen.av

19.2 Förslag till lag 1999:xxx om

kyrkoantikvarisk skatt

1§

Enligt kap.4 16 § lagen 1988:950 kulturminnen harom m.m.
Svenska kyrkan till viss ersättningrätt för vård och underhållstatenav

de kyrkliga kulturrninnena, så deras kulturhistoriska värde inteav att
minskas.

2§

bestämmelsensI första definieras denmening personkrets skatt-ärsom
skyldig enligt denna lag. Av den andra framgår detmeningen denäratt
beskattningsbara förvärvsinkomsten till kommunal inkomstskatt som

underlag förutgör den kyrkoantikvariska skatten. Den harintesom
någon sådan inkomst påförs inte heller någon skatt.

3§

Av denna paragraf framgår skatten skall medatt tas ut procentsatsen
0,05 underlaget, dvs. med 5 skattekrona.öreom av per

4§

Lagen l997zxxx betalning skatter och avgifter föreslås ersättaom av
uppbördslagen 1953:272 från och med 1999 års taxering. bestäm-I
melsen det den lagens bestämmelseratt är skallanges som vara
tillämpliga vid beräkning, debitering, redovisning och betalning denav
kyrkoantikvariska skatten.

Den föreslagna lagen innebär det blir nödvändigt medatt vissa
följdändringar i lagen 1997:xxx betalning skatter och avgifter.om av
Riksskatteverket lämnar förslag dettai avseendeett se Riksskatte-
verkets betänkande.
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iändringtill lagFörslag19.3 om

tryckfrihetsförordningen

2 kap.

§17

bakgrund och motive-gällerdetparagrafen NärstycketAndra i är nytt.
till l8.2.2.hänvisas avsnittring

myndigheterendastframgårtryckfrihetsförordningenkap.2 attAv
likställs riksdagen,kap.Enligt 5 §handlingar. 2allmännakan förvara

myndigheter imedförsamlingkommunalbeslutandekyrkomötet och
möj-paragrafförevarandestycket i öppnashänseende. förstadetta I en

tillhandlingarallmännaöverlämnaförutsättningarlighet under vissaatt
s.k. Telia-ställe denmyndighetsträder ienskiltett ensomorgan

möjlighet ilämnasstycketföreslagna andradet attmodellen. Genom
harrelationsändringenförehandlingarföreskriva allmännalag att som

beslutande försam-kyrkansSvenskahostill ellerkommit in upprättats
kyrkanstill Svenskahänförligauppgiftermyndigheter medellerlingar

desseller någonSvenska kyrkanhosfår förvarasverksamhet, orga-av
karaktärförlorar sindärigenomhandlingarnanisatoriska delar, attutan

skallvilkabestämmaRegeringenallmänna.att organ somavsesvaraav
handlingarna.förvara

församlingar,Svenska kyrkansdelarorganisatoriskaMed avses
stift.ochsamfälligheterkyrkligaförsamlingarsammanslutningar av

ankny-förvarasskall kunnaallmänna handlingarBestämningen av var
kyr-Svenskaenligt vilketkyrkan,Svenskaförslaget till lagtillter om

stift kommerochsamfalligheterkyrkliga attförsamlingar,kan samt
juridiskasjälvständiga personer.vara

stifts-kyrkomötet,bl.a.församlingarbeslutandekyrkansSvenska är
uppgifter hänför-medMyndigheterkyrkofullmäktige.fullmäktige och

kyrkokom-densåvälverksamhet finns inomtill Svenska kyrkansliga
myndighe-Kyrkokommunalaorganisationen.munala den statligasom

myndigheterexempel påkyrkorådet.och Sombl.a. stiftsstyrelsenärter
central-kyrkansSvenskakanorganisationenden statligainom nämnas

sammanställ-finnsavsnitt l6.2.1domkapitlen och Istyrelse, pastor. en
ak-de myndigheterförsamlingar ochbeslutande ärdening över som

tuella.
be-tillämpliga endastbestämmelsernaklarläggsparagrafenI äratt

decemberden 31helt upphörmyndigheterträffande sådana senastsom
relationsänd-upphör vidde myndigheterdvs. huvudsak1999, i som

arkivlagenbestämmelserna i ll §följdarkiv tillringen och avvars
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1990:782 skall överlämnas till arkivmyndighet inom månader.treen
Detta innebär bestämmelserna inte omfattar de allmänna handlingaratt

finns hos sådana myndigheter har till uppgift bl.a.attsom som
behandla ärenden med anknytning till Svenska kyrkan och verk-vars
samhet denna del upphör till följdi relationsändringen.av

Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar skall frågai om
överlämnade handlingar jämställas med myndighet vid tillämpningen

kap.2 12-16 §§. innebär bl.a.Detta begäran få delatt attav taen om av
allmän handling skall riktas till det förvarande skynd-organet,en som

skall begäran och lämna hänvisningsamt pröva överklagandeäven om
vid avslagsbeslut. förvarandeDet harett avgifterrättorganet att ta ut
för kopior och avskrifter beställs angående förprinciperna dettasom

avsnitt 18.2.2.se-
När det gäller ändring kap.2 5 och 7 tryckfrihetsförordningenav

hänvisas till Utredningens trossamfundens rättsliga reglering be-om
tänkande.

19.4 Förslag till lag l999:xxx om

överlämnande allmänna handlingarav

till Svenska kyrkan och dess
organisatoriska delar för förvaring

1§

Bestämmelsen lagens tillämpningsområde. Det skall erinrasanger om
lagen gäller endast i fråga handlingaratt härrör från tiden föreom som

relationsändringen och i tryckfrihetsförordningens all-mening ärsom
bestämmelserna omfattarmänna; givetvis inte handlingar tillkom-som

efter relationsändringen eller handlingar och föri sig frånärmer som
tiden dessförinnan inte allmänna.ärmen som

2§

Regeringens beslut enligt denna bestämmelse skall ha formen för-av
ordning. Utgångspunkten bör den församling eller samfällighetattvara
eller det stift tidigare kyrkokommuns uppgifterövertar skallsom en
förvara de allmänna handlingar härrör från den tidigare verksam-som
heten; detta bör gälla beträffande kyrkokommunala beslutande försam-
lingar och myndigheter på såväl lokal regional nivå. Allmännasom
handlingar har kommit in till eller hos beslutande för-upprättatssom
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fort-börstatliga organisationendenmyndigheteroch inomsamlingar
organisationenkyrkligadennivå inomdenpåförvaras somsättningsvis

gällt.hartidigarevadmotsvarar som
handlingarallmännapåtillämpliga ävenBestämmelserna somär

ochbestämmelsernaomfattasmyndighet somhosförvaras avsomen
kanexempelSomupphört.hartidigareverksamhetfrånhärrör somen

förvarasövergângsviskyrkobokföringshandlingamahär närrmas som
lagenoch 10 §april 1990den 26beslutregeringensjfrhos pastor

folkbokföring. Det-1991:481lageninförandel991:482 omavom
myndig-frånhärrörhandlingarallmännasådanagäller ensomsamma

boställsnämndema.exempelvisned,lagtshartidigarehet som
förvarandedet organetinnebärförvaring attbeslutRegeringens om

överlämnandeendasthandlingarnade allmännaavhända sigkan genom
arkivlagen. Enoch 109segallringellerarkivmyndighettill en

regeringen.beslutförutsätterförvaring nyttettgällerdetändring avnär
bety-indelningoch ärorganisationframtidakyrkans avSvenska

kanSåhandlingarna.förvaringenfortsattadengällerdetdelse avnär
förva-ändradbeslutföranledaindelningsändring ettexempelvis omen

angående18.2.2.avsnittjfrhandlingarna ävenallmännadering av
indelningsändringar.bl.a.

omfatt-bl.a.påberoendevarieralängd kommerFörvaringstidens att
ochhandlingarnabehovkyrkansSvenskaarkiven, avningen av

måsteHär ävenarkiven.möjlighet emotarkivmyndighetemas att ta
börmålSomkyrkan.Svenskaförhararkivenvärdedeterinras somom

hand-allmännadeuppställaskunna attuppfattningkommitténsenligt
avsnittserelationsändringenfrånårtioinomlevereraslingarna

tidigaredelängdförvaringstidenshärVad18.22. sägs avseromsom
närvarande inteföromfattasförsamlingarBeslutandemyndigheterna.

arkivmyndighet. Detillöverlämnandeochtillsynföreskrifterna omav
därför intebörförsamlingarbeslutandefrånhärrörhandlingar som
dettaIbestämmelser.dessaomfattas sam-fortsättningsvisheller av
arkivhand-fårRiksarkivet emottaerinrasdockkan attmanhang om
instruktionmed1995:679förordningen4 §kyrkomötetfrånlingar

landsarkiven.ochRiksarkivetför

3§

dessochkyrkanSvenskagälla förskallarkivvårdsreglerArkivlagens
inne-handlingar. Dettaallmännaförvaringviddelarorganisatoriska av

förfulltkyrkligaförvarande utorganetdetexempelvis ansvararbär att
kostnaderför deinbegriperbl.a.vilket att somarkiven,vården svaraav

innebär.detta
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4§

Paragrafens första stycke innehåller föreskrift de allmännaatten om
handlingarna skall förvaras och handhas så det svårighetatt gårutan att
skilja dem från andra handlingar hos det förvarande Dettaorganet. är
väsentligt exempelvis någon begärnär få del handlingatt ta samtav en
vid gallring och leverans till arkivmyndighet.

De aktuella kyrkliga kommer framtideni förvara hand-attorganen
lingar omfattas olika regelsystem jfr avsnitt 17 angåendesom vadav

kommer gälla beträffande handlingaratt tillkommersom eftersom
relationsändringen. Detta innebär krav på den enskildestora tjänste-

och understryker betydelsen handlingarna förvarasmannen, att så attav
det lätt går skilja dem åt.att

Även tillägg till de allmänna handlingarna inte börom göras annat
undantagsvis,än kan det i vissa fall finnas behov tillföraattav en ny

uppgift. Av andra stycket framgår detta falli så måsteatt pågöras ett
sådant detsätt varje enskildatt anteckning framgår ochnärav av vem
den har gjorts.

5§

förstaI stycket hänvisas till tryckfrihetsförordningens bestämmelser om
delrätten allmänna handlingar.att ta Denna gällerrätt ävenav när

handlingarna förvaras hos Svenska kyrkan eller någon dessav orga-
nisatoriska delar.

I andra stycket hänvisas till bestämmelserna i sekretesslagen
1980: 100. Jfr vidare avsnitt 19.7.

I tredje stycket hänvisas till de bestämmelser i tryckfrihetsförord-
ningen och sekretesslagen enligt vilka Svenska kyrkan och dess organi-
satoriska delar skall jämställas med myndighet.

6§

Om allmän handling påförs uppgifter efter relationsändringenen nya
kan den situationen uppstå det omöjligtatt är dölja och avskiljaatt
dessa vid utlämnande handlingen. kyrkligaDet måste dåav organet
lämna det materialetut detta förutsättning förär denegna om atten
allmänna handlingen skall kunna lämnas Denna föreskrift tordeut.
dock mindre praktisk betydelse eftersom denvara av även på-senare
förda delen torde tillgänglig antingen enligt de föreslagna be-vara
stämmelserna i 1 kap. 8 § sekretesslagen eller enligt inomkyrkliga en
reglering.
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bestämmelsernaÖvergångsbestämmelsen innebär ärpunkt 2 att
från be-härrörhandlingarallmännabeträffandetillämpliga även som

ikraftträdande.vid lagensupphörtharförsamlingarslutande som
myndigheterfrånhandlingarallmännaomfattarbestämmelsernaAtt

2framgårdessförinnanupphörthar avsom

i lagenändringlagtillFörslag19.5 om

överlämnande13831994: avom

andratill änhandlingarallmänna organ
förvaringförmyndigheter

1§

funk-infonnerandemedstyckeandrafogatsparagrafen harTill ett en
skekanhandlingar ävenallmännaförvaringerinrartion, att avomsom

lagen.föreslagnakommitténdenenligt av

7§

innebärförslagkommitténsföljdstyckettredje attTillägget i är aven
tryckfrihetsförordningen.§kap. 17stycke införs i 2andraatt ett

arkivlagenändring itill lagFörslag19.6 om

1990:782

1§

ochförsamlingamasÄndringen bl.a.följdstycketandra atti är aven
relationsändringenmedochupphör ikommunstatussamfällighetemas

begrän-endast idelarorganisatoriskadessochSvenska kyrkanoch att
framtiden. Somarkivlagstifmingen iomfattasskallutsträckningsad av
trossamfundensUtredningenföreslårframkommithartidigare om

relationsänd-eftertillkommerhandlingarregleringrättsliga att som
omfattasskallområdensärskilt angivnatillhör vissa,ochringen som

Angående arkiv-sekretesslagen.bestämmelser ioffentlighet enligtav
betän-utredningenstill denfall hänvisastillämplighet i dessalagens

kande.
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Tillägget i tredje stycket de fall Svenska kyrkan ellernäravser
någon dess organisatoriska delar förvarar allmänna handlingar medav
stöd den kommittén föreslagna lagen.av av

Genom tillägget har bestämmelserna i 3-6 9-10 gjortssamt
tillämpliga på Svenska kyrkan ochäven dess organisatoriska delar vid
förvaring allmänna handlingar. Detta innebär reglerna arkiv-attav om
bildning och arkivvård gallring skall tillämpas.samt om

Bestämmelserna arkivmyndighets möjlighet arkiv-övertaattom
material skall tillämpas beträffande allmänna handlingar från tidi-en

myndighet. regleringDenna gäller för närvarande inte beslutandegare
församlingar och bör därför inte heller framtideni tillämpas avseende
de handlingar härrör från någon Svenska kyrkans beslutandesom av
församlingar.

7§

förstaI stycket har tillägg gjorts innebär arkivmyndigheter-ett attsom
tillsyn omfattar Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vidnas

förvaring allmänna handlingar med stöd den föreslagna lagen.av av

8§

I femte stycke fastslås Svenskaett kyrkannytt och dess organisato-att
riska delar vid förvaring allmänna handlingar skall under tillsynståav

de statliga arkivmyndighetema. skallHär erinras denna ord-attav om
ning vad för närvarande gäller beträffandemotsvarar såväl statligasom

kyrkokommunala myndigheter.som
Bestämmelserna tillsyn gäller enligt nuvarande bestämmelserom

inte Svenska kyrkans beslutande församlingar. Tillsynen bör därför inte
heller fortsättningsvis omfatta de handlingar härrör från dessasom
organ.

En redaktionell ändring har gjorts i fjärde stycket.

11§

Till paragrafen har fogats tredje stycke erinranett attsom en om
förvaring allmänna handlingar kan ske enligt den kommitténävenav av
föreslagna lagen.

Kommitténs förslag innebär ändringarvissa i arkivförord-även
ningen 1991:446 förutsätter förordning överlämnandesamt en om av
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organisatoriska delaroch dessSvenska kyrkanhandlingar tillallmänna
för förvaring.

trossamfim-UtredningenskallsammanhangdettaI nämnas att om
arkivlagen.ändring §föreslår i 2rättsliga regleringdens en

iändringtill lagFörslag19.7 om

1001980:sekretesslagen

lkap.
8a§

ochkyrkanSvenskaframgårstycketandraiandra meningen attAv
skallsekretesslagentillämpningenvidorganisatoriska delardess av

med allmännabefattningengällerdetmyndighetjämställas med när
regleringförvaring. Dennaföröverlämnashandlingar som

förvararenskildagäller demed vadöverensstämmer somorgansom
överlämnande1994:1383stöd lagenmedhandlingarallmänna omav

förvaring.förmyndigheterandratillhandlingar änallmänna organav
Utredningentillhänvisasparagrafen övrigt trossam-Angående i om

rättsliga reglering.fundens

13 kap.
4 §

tredjedetGenomöverföringssekretess.behandlar s.k.Paragrafen nya
ellermyndighetdenhosgälldesekretessdenstycket kommer som

härrörhandlingarnade allmännafrån vilkenförsamlingbeslutande
kyrkligaförvarandeöverföras till det organet.automatiskt att

15 kap.
7 §

Ändringen överklagandebestämmelsernastycket innebärförstai att om
beslutbeträffandeocksåtillämpasskall1986:223förvaltningslageni

organisatoriskadesskyrkan eller någonSvenskameddelas avsom av
handling.utlänmandebegärandelar med anledning enavomav en
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19.8 Förslag till lag ändring i lagenom

1991:482 införandeom av

folkbokföringslagen 1991 248.1

kommitténDen föreslagna regleringen förvaring allmännaav om av
handlingar hos Svenska kyrkan eller någon dess organisatoriska de-av
lar kommer omfatta kyrkobokföringshandlingama, varför 10 §ävenatt
i förevarande lag skall upphävas.
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och andra20 Ekonomiska

förslagenkonsekvenser av

värdefulla kyrkligakulturhistoriskt20.1 Den

egendomen

ochfinansieringen den kyrkoantikvariska ersättningenNär det gäller av
kyrkoavgift hänvisasfrågan minskning det totala uttagetav avom en

kommittén föreslårskall endasttill Här erinrasavsnitt 10.3. attattom
särskildfinansierasden kyrkoantikvariska ersättningen skall genom en

statsfinansiellakyrkoantikvarisk skatt, vilket innebär någraskatt att
förutsätts Svenska kyrkanskostnader uppkommer. Detinte att sam-

kyrkoan-omfattning denavgiftsuttag minskas imanlagda samma som
börvarför i sig inteuppgår till, ersättningentikvariska ersättningen

Svenska kyrkan.förhållanden förändrade ekonomiskamedföra några
kyrkoantikva-kyrkoavgiften innebär vidare denEtt minskat attuttag av
balansen.samhällsekonomiskariska torde påverka denskatten inte

utjämningseffekterkyrkoantikvariska ersättningensFrågan denom
be-för enskilda individer harför och samfálligheter ochförsamlingar

kyrkoantik-effekter dendet gäller dehandlats avsnitt 10.7.i När som
vadfå för den enskilde skall här erinrasvariska skatten kan somom
kyrkligadedirektiv, nämligen bevarandetkommitténsi att avanges

detfolket ochangelägenhet för hela svenskakulturvärdena attär en
bärsallmänintressetotala kostnaden för dettainte rimligt denär att

1995:162. Kommitténstillhör Svenska kyrkan direndast dem somav
likaväl icke-kyrkotillhörigaförslag alla skattskyldiga,innebär att som

inkomstförhållande till sinkyrkotillhöriga, betalar proportionellt i samt
bor.oberoenderikssolidariskt ochäratt ansvaret manav var

för-skall innebärakyrkoantikvariska i sig inteersättningenDen att
syftar tillför vård och underhåll förändras,utsättningarna göraattutan

det och underhåll på nivåmöjligt genomföra vård motsvararatt somen
därför innebärasådan torde intevad gäller dag. Ersättningeni somsom

ochgäller exempelvis renoveringarnågon utökad verksamhet detnär
sysselsättningentorde således påverkarestaureringar. Förslaget inte
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regionalpolitiskaha särskilda kon-och torde heller övrigt nâgrainte i
sekvenser.

installa-torde föra med vissakyrkoantikvariska skatten sigDen
ochde tekniskationskostnader for förändringsåtgärder i systemen

tordeadministration.löpande kostnader för skatteförvaltningens Det
vilka kostnader kandock dagsvårt i närmareatt varaange somvara

aktuella.

arkivenkyrkliga20.2 De

gäller de kyrkliga arki-finansiering detBeträffande kostnader och när
hänvisas till 18.2.8.avsnittven

förutsätts levereras successivt, itill arkivmaterialetMed hänsyn att
uttalaförsta tioårsperiod, går det inte i dag sighand under att omen

angåendeoch så fall Se avsnitt 18.2.6vilka behov kan uppstå i när.som
fortsatt utredning.
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yttrandeSärskilt

StrömbergIngridAv

1995:13Cangående kyrkliga kulturarvetKommittén det

kyrkanSvenskaföreslagitdirektivenenlighet medhar iKommittén att
deunderhålletvården ochförersättningårlig statligskall få aven

förslag har jagutredningenspunkter iPå någrakyrkliga kultunninnena.
statligadenfinansieringengäller ersätt-avvikande mening. Detta aven

skall slutasöverenskommelsedeninnehållet ioch delarningen somav
Svenska kyrkan.ochmellan staten

Finansieringen1

statsfinansielltskallförslagutredningensdirektiven framgårAv att vara
budget-gäller denifinansieringsprinciperdeneutrala. Enligt nyasom

finan-utgifterförslag ökadeskallutgiftstakettill följd omprocessen av
detfallet haraktuelladetutgiftssänkningar. Imotsvarandesieras med

mandat läggaför utredningensinomemellertid varit svårt att ramen
detta påutgiftssida,statsbudgetenspåförslag till omprioriteringar

bakgrund kan jagkaraktär. dennaspeciella Motutgiftensgrund av
finansiering påförslagkommittén läggerbakomställa mig ettatt om

statsbudgetens inkomstsida.
ersättningen,den statliga10.3föreslår avsnittKommittén i mot-att

finansierasskallpenningvärde,1996 årssvarande miljoner kronor i460
proportio-Ucyrkoantikvarisk skattsärskild skatt tas utsomgenom en

skatte-5beskattningsbara inkomstenkommunaltnellt den öremot per
till vissnivå på det bestämskrona. ersättningensGenom sättetatt en

Följaersättningenkommerbeskattningsbara inkomstenandel den attav
skatteunderlaget.utvecklingen av

följande skäl. infö-förslag Etttill dettakan ansluta miginteJag av
fråninnebärkyrkoantikvarisk skattsärskildrande ett avstegav en

undvika special-och regeringensskattereformens principer strävan att
skäl förenligt min mening ingetfinnsdestinerade skatter. Det att av-

vika från utgångspunkter.dessa
kommittén förordarmetoddenvidare ifrågasättaskanDet somom
problem uppstå vidbetänkandet kanenkel. framgårsärskilt Somär av
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budgeteringen ersättningen på grund eftersläpningen i tid mellanav av
preliminär och slutlig skatt. Om ersättningens nivå skall följa skatteun-
derlagets utveckling kan det leda till krav på återkommande justeringar

ersättningens nivå, vilket kommer påverka utgiftstaket. En direktattav
kanal mellan finansiering och utgift enligt min hellermening inteär
lämplig de principiella skäl anförs bibehållaFör attav som ovan. er-
sättningens nivå kan i stället årlig uppräkning ske med exempelvisen
KPI eller NPI.

Överenskommelsen2

I avsnitt 10.6 redovisar kommittén de punkter bör denitassom upp
långsiktiga överenskommelse enligt direktiven skall slutas mellansom

och Svenska kyrkan. Då överenskommelsen gälla förstaten avses en
mycket lång period det enligt min mening vikt denär största attav en-
dast omfattar principiella frågor. såledesDet olämpligt inomär att ra-

för denna överenskommelse binda nivån statligapå den ersätt-men
ningen, vilket föreslås kommittén. bör likhetDenna i med andra ut-av
gifter på statsbudgeten inom för regeringens ordinarieprövas ramen
budgetarbete.
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Litteraturförteckning

ochomfattar offentliga utredningarLitteraturförteclmingen inte prome-
eller riksdagstryckSOU, Dsmorior

utred-Svenska kyrkansoffentligaKyrkobyggnaden och det rummet
1995:5ningar

utredningarSvenska kyrkansSvenska kyrkanKyrkoordning för
1995:7

utredningarkyrkansframtidens SvenskaFädemas kyrkor och-
1996:1

ochkyrkagestalt års beslutSvenska kyrkan förnyad 1995i stat.om-
Verbum 1996

handlingar,Bohlin Allmänna 1988A,

Offentlighetsprincipen, 1990Bohlin A,

kyrkanSekretessen inomCollmar Norström

Sekretess-G,Corell Egerstedt Eliason RegnerH, O, M, Heuman
uppl.lagen. till lag med ändringar. 3 19921980 årsKommentar

med kommen-Fredriksson ArkivlagenGränström Lundquist K,C,
uppl. 19921tarer.

Schött Kyrkolagen. kortfattad kommentar.Göransson G, Hinn EnR,
kyrkorätten uppl.Den svenska 2 1995

svenskaSchött Kyrklig egendom. kommentar.Göransson G, R, En Den
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Bilaga 1

Kommittédirektiv hä
Ändrade relationer mellan och Dir.

19951162Svenska kyrkan m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den december21 1995

Sammanfattning uppdragetav

Ett principbeslut har fattats ändrade relationer mellan ochstatenom
Svenska kyrkan prop. 1995/96:80, bet. 1995/96: rskr. 1995/96:84.KU12,
Med anledning behöverhärav antal delfrågor utredas och för dettaett
ändamål skall följande utredningar tillsättas och särskilda uppdrag ges:

utredning konstitutionella och andra rättsliga frågor,om
särskilt uppdrag till Riksskatteverket formerna förutreda statligatt
uppbörd kyrkoavgift,av
utredning begravningsverksamheten,om
särskilt uppdrag till Kammarkollegiet utreda den kyrkligaatt egen-
domen vid relationsändring,en
utredning vården kulturhistoriskt värdefull kyrklig egendomom av
och kyrkoarkiven, samt
utredning personalfrågoma vid ändring relationerna ochom en av om
statligt stöd till trossamfund.

Utredningarna skall ha regeringens principproposition och riksdagens
beslut relationsändringen utgångspunkt för sitt arbete. särskiltEttom som
beredningsorgan skall inrättas för underlätta insyn och samordning iatt
utredningsarbetet. Samverkan skall också ske mellan och Svenskastatens
kyrkans utredningsarbeten.

I det statliga utredningsarbetet skall de kostnader förslagenprövas som
för med sig och hur dessa skall finansieras. grundläggandeEn förutsätt-
ning skall därvid statsfinansiellt neutral lösning.vara en

8-17-0374
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Utgångspunkter

bet.1995/96:80,prop.regeringenefter förslagRiksdagen har av
ändradeprincipbeslutfattat1995/96:84rslcr.1995/96:KU12, ett om

redovisas någraföljandedetSvenska kyrkan. Iochmellanrelationer staten
beslut.för dettautgångspunktemade väsentligasteav

demokratiskaDen processen

ochomfattandesåföremål förtidmodern varitreform har iIngen annan
ändrade relatio-frågantidså långunderövervägandeningående omsom

ställningstagandeprincipiellakyrkan. Detoch Svenskamellan statenner
besluts-demokratiskunderframsuccessivthargjorts mognat ensom nu

motsvarigheter. Denhar fåoch längddjupomfattning,bådeiprocess som
etthundra-deundergenomgåttSverige senasteomvandlingstora som

invand-ochsekulariseringenindustrialiseringen,följdtillfemtio åren av
statskyrkosystemet.påförändratgrundenhar iringen synen

samhälleförändratEtt

betydelse ochhafttraditionelltverksamheten har storkyrkliga settDen
hardecennierUndersamhällsutvecklingen.delviktig ivarit senareen

samhälletsvenskadetfåttoch vi harökatförändringarna atttakten i se
den interna-led imångreligiöstmångkulturellt och ettalltmerblivit som
kyrkan inteSvenskamedförtbl.a.har atttionella integreringen. Detta

Svenskatidigare.hafthardenpositionsjälvklarahar denlängre som
dåtidfanns ideförutsättningarandra änverka underfårkyrkan ensomnu

framträdande.ochtydligmyndighetsprägelkyrkans var
värdeplu-stigandeoch deninternationaliseringökadeSverigesGenom

trossamfundenmellanrelationernaocksåsamhälle harralismen i vårt
romersk-katolskadentillväxtenpåtagliga ärförändrats. Det mest av

icke-lqistnainslagetökadedetkyrkorna,ortodoxaoch dekyrkan av
Särskiltfrikyrkorörelsen.svenskadenförändringarna itrosbekännare samt

därstorstadsområdenadelarvissainomförändringarnablirtydliga av
finnsbefolkningen. Detandelbetydandeinvandrarna utgör aven

tilltillhörighetenochbestårförhållandedetta attanledning attanta
hållandrapåmedan ävenlågrelativthåll blirdelpåSvenska kyrkan en

Svenskatillhörakommerinvånarnaandelhög attfortsättningsvis aven
ställerfrikyrkomaochinvandrarsamfundenkyrkan,Svenskakyrkan. För

förhållandena. Sam-förändradetill deökad anpassningkrav pådetta en
ekumeniskaoch detbreddatsocksåtrossamfunden harverkan mellan

årtionden.underfördjupatsochintensifieratsarbetet senare
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härDen i drag skisserade utvecklingen ligger bakom behovetgrova av
ändra stat-kyrkarelationema riktningi Svenska kyrkan ochatt mot att

trossamfundövriga blir jämställda för närvarande.änmer

Beredningen stat-kyrkafråganav

Sedan 1950-talet har frågan ändrade relationer mellan ochstatenom
Svenska kyrkan antal statliga utredningar bådeövervägts ettav meraav
politisk och teknisk reformerkaraktär. Vissa inom kyrkan delvismera av

betydelse har också genomförts, särskilt under 1980-talet, någonstor men
grundläggande ändring relationerna har kommit till stånd. Kyrko-inteav
beredningen redovisade emellertid under våren i slut- betänkande1994 sitt
Staten och trossamfunden SOU förslag till framtida relationer1994:42
mellan Svenska kyrkan och övriga trossamfund.staten,

bredFörslagen från Kyrkoberedningen gick sedan på mycketut re-en
miss och härefter vidtog under partiledaröverläggningar ivåren 1995

Vid överläggningama framkom det det fanns betydandeämnet. att en
parlamentarisk för förändring stat-kyrkarelationema.majoritet en av
Vidare fördes särskilda överläggningar mellan och Centerpar-regeringen

redovisadetiet vilka resulterade denna fråga. Regeringeni ien samsyn
ochhärefter principförslag ändrade relationer mellansitt statenom

deSvenska kyrkan till kyrkomöte. Förslaget grundade sig på1995 års
tillolika yttrande kyrkomötet regeringenöverläggningama. sittI gav

känna så andra kyrkolagsutskottetskrivelsens gmndelement,att som
kan liggaSvenska kyrkans behov och därmedpreciserat dem, tillgodoser

till grund för refonnarbetet. Kyrkomötets beslut fattades med mycket stor
majoritet.

Ändrade och Svenskarelationer mellanI proposition 1995/96:80 staten
för detkyrkan förelade förslag till riktlinjerregeringen riksdagen sitt

förslagetfortsatta arbetet relationsändringen. Riksdagen godkändemed
fortsattden framgår det behövs8 december riktlinjerna1995. Av ettatt

konstitutionella och andra rättsligastatligt utredningsarbete frågai om
kyrkligafrågor, kyrkoavgift, begravningsverksamheten, denuppbörd av

kulturhistoriskt värdefull egendom och kyrkoarki-egendomen, vården av
trossamfund. Särskildapersonalfrågor och statligt stöd tillsamtven

och samordningåtgärder behöver också vidtas för underlätta insyn iatt
mellan utredningarna.

kyrkans utred-skall mellan och SvenskaSamverkan vidare ske statens
syftar till framningsarbeten. utredningsarbetetinomkyrkligaDet att ta ett

underlag framtida kyrkligt regelsystem.för kyrkomötets beslut ettom
övergripande för dettaSvenska kyrkans centralstyrelse har det ansvaret



1997:43SOUBilaga228 I

undersärskilda utredningsgrupperarbete inför kyrkomötet. Fyra en
kyrkliga sidan.på denskall utredningarnaledningsgrupp göra

gälla.skall följ andeutredningsarbetetdet statligaFör

frågorrättsligaoch andraUtredning konstitutionellaom

regleringenrättsligaDen

Svenska kyrkanochmellanändrade relationerPrincipbeslutet statenom
förhållan-Svenska kyrkansregleringkonstitutionellförutsätter aven ny

övergripandegenomföradet beslutetden. ligger iDessutom att en mera
angränsande frågortrossamfund. ochsamtliga Dessareglering frågai om

särskildtrossamfund bör hanteras irättsliga regleringendenrör enavsom
följ ande.framgår detinriktningutredning med den avsom

reglersärskildaförhållanden finns detkyrkansfråga SvenskaI omom
övergångsbestämmelsema tillmeddelas, nämligen ihur föreskrifter skall

särskildanågratrossamfund finns inteandraregeringsformen. frågaI om
fårtrossamfundsådanaFöreskrifterregler norrngivningen. omom

bestämmelser. Detregeringsformens allmännamedmeddelas i enlighet
och ekono-personligaenskildasföreskrifterblir då fråganärmast omom

regeringsformen.miska förhållanden inbördes 8 kap. 2 §
normgivningsreg-skallrelationsändringenEnligt principbeslutet om

och iupphävasregeringsformentilllerna övergångsbestämmelsemai
normgivningreglerregeringsformen instället bör det kap.i 8 tas om

sådantrossamfimd. Tankenoch andraangående Svenska kyrkan är att en
särskildaför dengrundensedan skallgrundlagsbestämmelse utgöra

förhållan-kyrkansför framför allt Svenskakan behövaslagstiftning som
normgivning,föreskrifterkategoriskall alltså skapasden. Det omen ny

med ledningskall,föreskrifter trossamfund. Utredningennämligen avom
förslag till hurlämna27,frågan 2KL 1995:1vad kyrkomötet uttalat i s.

skall fråganutformas.grundlagsbestämmelse bör Dessutomsådan omen
med inriktning påSvenska kyrkan utredasoffentlighet ihandlingars att

dettafortsättningen. Iskall tillämpas ioffentlighetsprincipen även sam-
tystnads-förslag till lagKyrkoberedningensocksåmanhang behöver om

finnsfrågan detgällerplikt kyrkan bedömas. DetsammaSvenskainom om
lämnaskalluppbördshjälpvid denbehov sekretess statenett somav

kyrkan.
hur ändringensammanställningutredningenSlutligen skall göra aven

särskiltvaddet statliga regelsystemetrelationerna påverkar utöver somav
behovetskall ocksåUtredningendessa direktiv.i övervägatas avupp

församlingarna ochicke-territoriellabeträffande deförfattningsändringar
föreslå hänseende.ändringar i detta
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lag Svenska kyrkanEn om

Även begränsad lagstiftningrelationsändring behövs det vissvid omenen
lagskapas särskildskall detEnligt principbeslutetSvenska kyrkan. omen

utformaområdedettaUtredningens uppgift påSvenska kyrkan. är att
sådan lag.bestämmelserna i en

A viktigt ochprincipielltinnehålla detskall endastLagen ut-är somsom
innebär det ikaraktär.grundläggande DetSvenska kyrkanstrycker att

ochidentitetSvenska kyrkansbasbestämmelserlagen skall finnas vissa om
klartinnehålla regelbörkyrkans organisation. Lagen säger attsomenom

kanrättssubjekt bl.a.trossamfundSvenska kyrkan är ett eget somsom
finnasbör detskyldigheter. Vidareoch ikläda sigförvärva rättigheter

kyrkan,regionala inomden nivånsåväl den lokalabestämmelser somom
fast församlingarbör lagen slåsförsamlingarna och stiften. idvs. Det att

med vissajuridiskaoch kyrkliga samfalligheter, personer,egnasom
ochSvenska kyrkanomfattar dem tillhörterritoriella ochundantag är som

kommun-församling. Församlingarnasrespektivefolkbokförda inomär
detta skallkonsekvensernade rättsligaupphöra ochskall dockstatus av

uppgifter ochdesådantutformas påbeaktas. Lagreglerna bör sätt attett
kyrkliga nivåernade olikatillkommergrundläggande kompetensden som

harkyrkomötevad 1995 årskan därvidklarläggs. utgångspunktEn vara
Svenskaff.delen 1995:1 32 Lagenuttryck åt i den ZKLgett oms.

betalakyrkanför dem tillhörskyldighetenkyrkan skall föreskriva attsom
finnaskan ocksåkyrkoavgift.regionalt beslutad Detlokalt och etten

egendomen.den kyrkligagrundläggande reglerbehov några omav
till ändradeförslagregeringenshar yttrandeKyrkomötet i sitt över re-

kyrk-frågan denkyrkan tagitoch Svenskalationer mellan staten omupp
Efter längrekyrkoskatt.kyrkoavgift ellerliga uppbörden bör kallas ett

framkommer kyrkomötetbåda alternativenför och deemotresonemang
avgift för demobligatoriskfrågatill det statsrättslig meningi äratt om en

bör kunnaemellertidtillhör kyrkan. Kyrkomötet statenattansersom
kyrkorättslig motiveringmedkyrkoavgiftenden lagstadgadeacceptera att

tillmätt frågankyrkomötethänsyn till den viktbetecknas kyrkoskatt. Med
bör utredningenrelationsändringenefteruppbördens benämningom

denna fråga.överväga även
hanteraskommer framöverkyrkliga valenBestämmelser de attom

emellertidskallUtredningeninomkyrklig reglering.inom för enramen
grundläg-innehålla någonSvenska kyrkan börlagenöverväga om om

dessa val.gande bestämmelse om
innehållet lagenmellan iutredningsarbetet skall gränsdragningenI om

Därvid börregleringSvenska kyrkan och inomkyrklig prövas.närmareen
inomkyrkligutformabeakta behovet kunnautredningen särskilt att enav
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reglering alltför långtgående bindning i den statliga regleringenutan en
omfattande.och det principiellt angelägna lagen blir alltföri inteatt

gällaSvenska kyrkan skallDe ändrade relationerna mellan ochstaten
fr.o.m. kunna beslutaden januari 2000. Kyrkomötet måste dessl innan om

tillfälligadet inomkyrkliga regelverket. kommer kräva vissaDetta attnya
Enligtavseende kyrkomötets beslutskompetens.Övergångsbestämmelser

den inomkyrk-tidsplan Svenska kyrkans centralstyrelse för detgjortsom
liga detutredningsarbetet behöver kyrkomötet fatta beslutsitt om nya

för tillräckligtregelverket under det skall finnas medvåren 1999. Detta att
de dessatid för information och utbildning förhållandena innannyaom

börjar utredningsarbetet skall bl.a. denna bakgrundgälla. I prövasmot
behovet förslag till de särskilda Övergångsbestämmel-och läggas framav

reformens genomförande.kan krävas samband mediser som

lag trossamfundEn om

syftaroch Svenska kyrkanordning för förhållandet mellanEn statenny
andraSvenska kyrkan och debl.a. till likvärdig behandling aven mer

allatrossamfunden. dessa strävandenviktigt iEtt är att trossam-steg ge
uppträdafund formellt och rättsligt hänseende justmöjlighet iatt somen

rättsligsärskildtrossamfund. ske det skapasskall kunnaDet att engenom
slutbe-fonn för med förslag Kyrkoberedningenstrossamfund enlighet ii

särskild lagbehovettänkande. utvecklar där sin påBeredningen syn av en
trossamfundensinnehålla reglertrossamfund bl.a. skulle vissa omom som
och med beak-utgångspunkt i det förslageträttsliga förhållanden. Med

skall utredningenuttryck i den delentande vad remissinstanserna gavav
syfte godainnehållaytterligare belysa vad sådan lag bör i att geen

möjligt för olikaförhållandenarbetsförutsättningar och så likvärdiga som
förslag till lagtext.trossamfund utarbeta ettsamt

statligförSärskilt utreda formernauppdrag till Riksskatteverket att
uppbörd kyrkoavgiftav

blir kyrkoavgzftNuvarande församlingsskatt

kyrkan harsamfälligheter Svenska iFörsamlingar och kyrkliga inom
verksamhet påskatt föregenskap kyrkliga kommuner sinrätt att ta utav

riksplanetverksamhet pålokal och regional nivå. Svenska kyrkans
finansieras kyrkofonden, främstahuvudsakligen bidrag varsgenom ur

avgift skallinkomstkälla allmänna kyrkoavgiften.den Denna pastoratenär
betala till fonden medenligt kap. kyrkolagen 1992:300 varje år42 13 §



SOU 1997:43 Bilaga 2311

skattekrona avgiften beräknas på respektive16 ochöre pastoratsper
skatteunderlag.

kyr-församlingsskatten skall obligatoriskDen nuvarande ersättas av en
Kyrkoavgiften skall kost-koavgift för dem tillhör Svenska kyrkan.som

mednadsfritt för kyrkan tillsammans och på in-sätttas ut samma som
Svenska kyrkan skall skyldigkomstskatten. inte tillhör inteDen varasom

betala avgift till kyrkan.någonatt

Uppbörd kyrkoavgiftenav

Svenska centralstyrelseRiksskatteverket skall efter samråd med kyrkans
fogaskyrkoavgift kan in ilägga fram förslag till hur uppbörden av

fråganvidare utredaskatt. uppdraget ingårför uppbörd I attsystemet av
obetalda beloppoch hur krav på inbetalningutebliven betalning avom

avgifteruppbumatidpunkt och på vilketskall hanteras vid vilken sättsamt
tillskall redovisas och betalas kyrkan.

efter rela-den kyrkliga indelningenskall uppmärksammasSlutligen att
detta påverkarinomkyrklig fråga och hurblirtionsändringen i princip en

uppbördshjälpen.

uppbördAndra trossamfunds

Även efter beslutskalltrossamfund Svenska kyrkanandra än rege-av
skattemyndigheternasmed avgiftsuppbördkunna få hjälpringen genom

förförutsättningarnade tekniskaRiksskatteverket skall utredaförsorg. ett
utformasskall kunnaprincipförslag för hur dettalämnasådant stöd och ett

kyrkan erbjudsSvenskahärför. andra trossamfundkostnaderna Omoch än
så önskarmedlemmarviktigt deuppbördshjälp, har det attansetts som

skattemyndighetemasavgift påskall få betala sin sätt änannat genom
trossamfundenifrågasättsförsorg. har bl.a. inte är attDet tvungnaom

tilllämnasuppgiftermedgivande innaninhämta medlemsvarje
skallRiksskatteverketuppbörden.underlag förskattemyndighetema som
kanföreslå hurkostnadsaspekterdenna fråga och dess samtöverväga man

andramed uppbörd tillvid hjälptillgodose behovet sekretess trossam-av
fund kyrkan.Svenskaän

statsñnansiellt neutrala.Riksskatteverket skallfrånFörslagen vara

Lagtext

lagändringarfram förslag till deRiksskatteverket skall lägga som upp-
bördshj älpen kan kräva.
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Utredning begravningsverksamhetenom

förutsättningarAnsvar och

har grundläggande förDet råder allmän enighet samhälletatt ettom ansvar
begravningsverksamheten. medborgareSamhällets varjeavseransvar

religiös uppfattning.oavsett
Svenska dag hand den helt övervägande delen dekyrkan har i om av

allmänna begravningsplatsema. Flertalet dessa kyrkogårdar, dvs.ärav
Ävengravplatser relationer mellanbelägna på kyrkotomt. vid ändradeen

och Svenska kyrkan bör for såväl de befintliga destaten ansvaret som
framtida allmänna begravningsplatsema ligga Svenska kyrkan. Samti-på
digt bör de möjligheter till lokala lösningar med borgerligt kommunalen
huvudman finns fortsättningsvisi dag kvar. Likaså bör det ävensom vara

anordnamöjligt enskilda begravningsplatser.attvara
för tillgång till särskildaAnsvaret bereda icke-kristna trosbekännareatt

begravningsplatser stiftssamfällighetema. framtiden börligger i dag hos I
detta kyrkligtinte längre ligga på ettansvar organ.

Uppdraget

Utredningen den framtida begravningsverksamheten skall närmareom
analysera de praktiska, ekonomiska och rättsliga konsekvenserna av en
sådan ordning för begravningsverksamhetens harorganisation som nu

särskilt klargöra uppgifter följerDet viktigt vilkaärangetts. att ettsom av
huvudmannaskap, dvs. skall innefattas begreppetvad inärmaresom anses
begravningsverksamhet. Utredningen skall också utforma forslag tillett
den lagstiftning behövs.som

inansieringsfrågorF

Begravningsverksamheten finansieras dag huvudsakligen försam-i genom
lingsskatten. Principbeslutet relationer mellan och Svenskastatenom nya
kyrkan innebär skattskyldigheten upphör samtidigt det skallatt som
införas obligatorisk skyldighet betala avgift för dem tillhöratten som
kyrkan. Principbeslutet förutsätter begravningsverksamheten för dematt

tillhör Svenska kyrkan skall finansieras den obligatoriska kyrko-viasom
avgiften. Utredningen skall efter samråd med Riksskatteverket och
Svenska kyrkans centralstyrelse de ekonomiska och praktiskaöverväga
frågor kan uppstå med sådan ordning.som en

Därefter återstår frågan hur de tillhör Svenska kyrkan skallinteom som
betala den del kostnaderna för begravningsverksamheten faller påav som
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dem. Här kan tänka olika modellersig inom för lokaltettman ramen
baserat Utgångspunkten skall finna enkel och praktisktsystem. attvara en
hanterbar ordning strider den kommunala likställighetsprin-inte motsom
cipen samtidigt den måste godtagbar från religionsfrihetssyn-som vara
punkt.

lösning kan församlingarna efter särkostnadsredovisning förEn attvara
begravningsverksamheten fastställer avgift, lokal avgiftatten en annan en
fastställs respektive borgerlig kommun, det efter särkost-ävenav
nadsredovisning från församlingarna. kostnaden i den allmännaAtt tas upp
kommunala budgeten bör däremot uteslutas. Utredningen skall närmare

de modeller kan komma fråga och därvid belysa deiöverväga som
administrativa och ekonomiska konsekvenserna.

dag finns frivilligt clearingsystem innebärI i huvudsakett attsom en
folkbokförd kani begravas iett pastorat ett annat utanperson som var

särskild kostnad för dödsboet, varvid sinsemellan utjämnarpastoraten
kostnaderna. finansiella utredningen föreslår förDet begrav-system som
ningsverksamheten skall obligatorisk riksomfat-också kunna inrymma en
tande begravningsclearing mellan de olika huvudmän. Begrav-typerna av
ningsclearingen bör också omfatta begravningar judiska och muslimskapå
begravningsplatser. Utredningen skall lagstiftninganalysera behovet av
och utarbeta eventuella lagförslag.



1997:43SOUBilaga234 1

kyrkligaKammarkollegiet utreda denSärskilt uppdrag till att egen-
relationsändringdomen vid en

egendomolika slagenDe av

delas iutgångspunkter infrån rättsligaegendomen brukarkyrkligaDen
special-stiftelseegendomochegendom, förenings-kyrkokommunal samt

särskildaunderkastadegendomensistnämndareglerad egendom. Den är
föroch användsbevarasför tillgångarnarättsregler till skydd intresset att

stället till deavsedda för. Ser iursprungligen varitde ändamål de mansom
delas egendomen intjäna,egendomenändamål den kyrkliga attavsersom

och den kyrkligasidanförvaltningsfönnögenheten åden kyrkligai ena
hänförsförvaltningsfönnögenhetenTillfmanstörmögenheten den andra.å

verksamhetenden kyrkligaändamål tjänaregendom sitt mensom genom
sådanhänförsfmanstörmögenhetenger Tilldirekt avkastning.inte någon

finansiera sininnehar föroch kyrkanavkastar medelegendom attsomsom
verksamhet.

Äganderättsförhållandena specialreglerade egendomenbeträffande den
förgällergenerellt intedetta problemoklara medanmånga gånger settär

finns delenegendomenspecialregleradeegendom. den störreövrig För av
gäller vanliga kom-egendomenövrigareglerna kyrkolagen och för deni

regler. Från och medstiftelserättsligaförenings- ochmunalrättsliga eller
förvaltningentidigare pastoratsvisaden har den1 januari 1995 mer-av

utsträckning sammanförtsegendomen ispecialregleradeden storparten av
effektiviseringarochförenklingarmedförtstiftsvis. Reformen har men

skett och har intehar inteäganderättsförhållandenanågon ändring av
heller avsikten.varit

stiftelsemodellLagstifinings- eller

ochmellanrelationsändringskall efteregendomenkyrkliga statenDen en
detrelationsändringVidförfogande.kyrkan stå till kyrkans ärSvenska en
denberöras. Förkommerspecialreglerade egendomenfrämst den attsom

det råder regelmäs-reglering ochsärskildegendomen gäller ingenövriga
Övergångsvis kan dockäganderätten.heller tvekansigt inte någon om

ochförsamlingskommunala egendomen vissför denregler behövasvissa
stiftelseegendomen.förenings- ochpermutationslagstiftning för

möjlighet vidspecialreglerade egendomenBeträffande den är atten
bådenybildade stiftelsertilltillgångarnarelationsändringen föra över som

skallmöjlighet,egendomen. Enoch förvaltar ettäger varasomannan
innebärlagstiñningsmodellutredningsarbetet,huvudalternativ i är somen
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grundläggande föreskrifter den kyrkliga egendomen in lageniatt tasom
Svenska kyrkan och kyrkomötet grundvalpå dessa regler fårattom av

utfärda bestämmelser förvaltningen.närmare om

Äldre rättsinstitut

Kammarkollegiet har i framställning till regeringen den 18 septemberen
1989 föreslagit vissa äldre rättsinstitut avvecklas. Förslagen kanatt m.m.
leda till det uppkommer både rättsliga och ekonomiska konsekvenseratt
för Svenska kyrkan. Framställningen har remissbehandlats och därvid allti
Väsentligt bemötts positivt. Frågan avveckling har sedan föremålvaritom
för överväganden inom regeringskansliet. framställningen ochAvnärmare
remissyttrandena framgår underlaget för eventuellt avveck-att ett
lingsbeslut behöver kompletteras skilda hänseenden.i Frågan om en av-
veckling de äldre rättsinstituten bör vidare iprövas störreettav sam-
manhang. kanDetta lämpligen ske utredningsarbeteti den kyrkligaom
egendomen förändradevid relationer mellan och Svenska kyrkan.staten

Uppdraget

Kammarkollegiet skall i möjligaste undersöka kyrkligamån den egendo-
och omfattning kartlägga dehur olika slagensamtmens ursprung av

egendom berörs relationsändringen. skall kollegiet föreslå hurVidareav
den kyrkliga egendomen efter ändringen relationerna skall stå tillav
kyrkans förfogande enligt stiftelse- och lagstiftningsmodellema. De
skattemässiga konsekvenserna modell bör särskilt redovisas.varjeav

Kollegiet skall också det finns behov skapaöverväga att stat-om av en
lig tillsyn den kyrkliga för främmandeegendomen inte användsöver att
ändamål och hur skall ske. Förslagrevisionen hur de äldre rättsinstitu-om

skall avvecklas och vilka övergångslösningar erfordras vidten som en
sådan avveckling bör också läggas fram. Eventuella problem det gällernär
den kyrkliga egendomen vid deövergången till relationerna börnya
uppmärksammas.

vårdenUtredning kulturhistoriskt värdefull kyrklig egendomom av
och kyrkoarkiven

Kulturarvet allmänheti

Det viktig nationell angelägenhet skydda och vårda vår svenskaär atten
kulturmiljö, från tidigare för kulturarvetgenerationer. Ansvaretett arv
delas alla både enskilda, kommuner och allmänDet ärstaten.av en-
skyldighet hänsynVisa och aktsamhet kulturmiljön. Länsstyrel-att mot
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respektive län medankulturmiljövårdenhar inomtillsyn överserna
det övergripandehistoriska harRiksantikvarieämbetet och statens museer

för hela landet.ansvaret
kulturarv.centralplats i vårtkyrkans kulturminnen intarSvenska en

synligt samhällshisto-alla landsändarKyrkobyggnadema på ivisar sättett
varandra.sammanvävdaframväxt ikyrkans ochrien hur ärstatens-

särskiltdärförskydd iReglerna de kyrkliga kulturrninnenas etttas uppom
föreskrifterfinnskulturminnen Härkapitel lagen 1988:950i m.m.om

kyrkotomter, kyrkligakyrkobyggnader,värden ikulturhistoriskaom
deinnebär korthetbegravningsplatser. Skyddet iinventarier och att

kultur-underhållas så derasvårdas ochskallkyrkliga kultunninnena att
värde minskas.historiska inte

vilarkyrkliga kultunninnenaunderhållet deochför vårdenAnsvaret av
förstasamfálligheter. Ioch kyrkligaförsamlingarpå Svenska kyrkans

kostnads-församlingsskatten. Tillmedför dettahand betalas kostnaderna
värdefulla kyrkorkulturhistorisktkrävande underhåll och restaurering av

domkyr-äldretill restaureringbeviljas ochkyrkofondenkan bidrag avur
statsbidrag utgå.kor kan visst

Utgångspunkter

kultur-denutredningsarbetetskall gälla förFöljande utgångspunkter om
värdefulla egendomen.historiskt

behål-skallkyrkliga kulturminnenaskydd för deKulturminneslagens-
och Svenska kyrkan.mellanrelationerlas vid ändrade statenäven

försämrade förutsättningarleda tillskall inteRelationsändringen i sig-
framtiden.kulturhistoriska värden ikyrkansunderhållför vård och av

församlingar ochsinaframdelesskallSvenska kyrkan även genom-
vård och förvalt-kyrkobyggnademasförsamfälligheter ha ansvaret

kyrkligaoch de övrigainventariernade kyrkligaliksom förning,
kulturminneslagen.skyddaskulturminnen genomsom

angelägenhet för helakulturminnenakyrkligaBevarandet de är enav-
totala kostna-rimligt densvenska folket. intesamhället och Det attär

Svenskatillhörendast dembärsden för detta allmänintresse somav
underhålletförfå ersättningdärför kunna visskyrkan. Kyrkan skall av

kyrkliga kulturvärdena.de
led i ömsesi-skall denlämnasden utsträckning ersättning ettI ettvara-

kulturhisto-dekyrkan bevaraoch Svenskaåtagandedigt attstatenav
uttrycktillbör kommakyrkan.riska värdena inom Detta genom en

kyrkan.ochöverenskommelse mellanlångsiktig staten
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kyrkoavgift skall minskassammanlagda iSvenska kyrkans uttag av-
för de kyrkligaomfattning den statliga ersättningentotalt somsamma

kulturminnena uppgår till.
till rationellt ochutformas denskall såErsättningen uppmuntrar ettatt-

lcraven.med beaktande de kulturhistoriska Näreffektivt underhåll av
utfommingen bestäms skallomfattningen och ersättningen manav

redan finns.stöd för kulturminnesvårdbeakta det statliga som

kulturhistoriskt värdefizlla egendomenUppdraget denom

fram underlag förfrån dessa utgångspunkterUtredningen skall ettta
för vårdskälig storlek på den statliga ersättningenprövning vad ärav som

utredningenkyrkliga kulturvärdena. Vidare skalloch underhåll deav
för statligföreslå villkor och former bör gällavilka principer, ensom

förslag hurUtredningen skall också lägga framdetta slag.ersättning omav
mellan den statligaden föregående skisserade avräkningeni det ersätt-

utformastill. Förslaget skall såkyrkoavgiften bör gåningen och närmare
självständigt bestämma sittrubbar kyrkansgivetvis inte rätt attatt man

avgiftsuttag.
kom-beakta de förslagutredningen del ochsitt arbete skallI ta somav

Kulturarvsutred-den statligadetta områdeläggas fram inomatt avmer
tillsattkyrkobyggnadsutredning,och årsKu 1994:09 1993ningen av

centralstyrelse.Svenska kyrkans
neutrala.statsñnansielltskallFörslagen från utredningen vara

Kyrkoarkiven

kyrkliga kultur-kyrkobyggnader och andraliksomKyrkoarkiven utgör
arkivlagenockså fast inationella slåsminnen del vårt Detarv.en av

Arkivlagensnationella kulturarvet.1990:782 arkiven del detäratt en av
kyrkokommunalakommunala ochföreskrifter både statliga,gäller myn-

i sinarkiv. Kyrkolagen hänvisardigheters beslutande församlingarsoch
samfällighetersoch kyrkligagäller församlingarstill arkivlagen detnärtur

arkiv.
tillgodoseroch vårdas så deArkiven skall bevaras, hållas ordnade att

information förbehovetdel allmänna handlingar, rätt-rätten att ta avav
behov.tillgodoser forskningensskipningen och förvaltningen samt

skallför arkivfrågor ochförvaltningsmyndighetRiksarkivet centralär
tillhandahålla ochfrämja vårda,god arkivhantering bevara,samten

för de sjulevandegöra chefsmyndighetarkivmaterial. Riksarkivet är
Göteborg, Härnösand,landsarkiven Vadstena, Visby, Lund,Uppsala,

Östersund, distrikt.arkivmyndigheter inom sinaärsom
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arkivlagenAv framgår vidare myndighets verksamhet upphöratt om en
och dess verksamhet försinte på statligt skallöver ett annat organ
myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndighet inom månadertreen

inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreskriverom
något annat.

kyrkligaDe arkiven omfattande historiskt materialrepresenterar ett
med i medeltiden. i huvudsak olikaDe två slag, nämligenrötter är av
kyrkobokföringsarkiven och de kyrkokommunala arkiven. kyrkobokfö-I
ringsarkiven deingår också löpande folkbokföringsregistren fram till den

julil 1991. Då de lokala skattemyndighetema för folk-övertog ansvaret
bokföringen från pastorsämbetena. Inför folkbokföringsrefonnen beslu-
tade regeringen den april26 1990 kyrkobokföringsarkiven skulle förasatt

från pastorsämbetena till landsarkiven. Material fram tillöver omkring
1895 inlevererat. Materialet efter ligger kvar hos församling-1895är nu

Det beräknas uppgå till hyllmeter.20 000 25 000 Mikrofilmningarna. -
pågår för leverans till landsarkiven. Enligt beslut regeringen denav
5 september bör överföringen1991 och mikrofilmningen färdig inomvara
högst 20 år. Arbetet beräknas avslutat omkring år 2010.vara

Svenska kyrkans arkivmaterial efter den juli till1 1991 delär stor
ADB-fört. Omfattningen har inte material innehållerDetta bl.a.mätts upp.
kyrkans löpande medlemsregister och det skall också på sikt inlevereras
till landsarkiven.

kyrkokommunalaDe arkiven beräknas omfatta 25 000 30 000-
hyllmeter. Material fram till omkring år inlevererat1900 tillär

Övrigalandsarkiven det materialet bör levereras dit.inävenmen yngre
handlingar i kyrkoarkiven gäller frivilligaden församlingsverksamheten,
föreningar, donationer m.m.

Uppdraget betrâfande de kyrkliga arkiven

När det gäller de kyrkliga arkiven bör utredningen undersöka vilka pro-
blem kan uppstå i samband med relationsändringen och föreslåsom
lösningar dessa.på Utgångspunkten för övervägandena bör därvid attvara
möjligheterna del arkivmaterialet inte skall försämras eller fördy-att ta av

för allmänheten, rättskipningen och förvaltningen eller forskningen.ras
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personalfrågorna relationerna ochvid ändringUtredning en avom
statligt stöd till trossamfundom

Biskopar och präster

omkring påanställda, 3 200Svenska kyrkan har cirka 25 000 varav
anställningsvillkor.statligt regleradeprästtjänster med

samfällig-eller stiftsinrättade i iPrästtjänstema antingenär pastoraten
stift harUppsalafinnas biskop;hetema. stift skall det tjänstI varje en som

skall habiträdande biskop. Varjevid sidan ärkebiskopen pastorat enenav
det domprostarnadomkyrkopastoratentjänst kyrkoherde. ärI är somsom

ochockså finnas komministertjänsterkyrkoherdar. kan detI pastoraten
kontraktsadjunkt ochstiftsadjunkt,stiftssamfállighetema har tjänster som

pastorsadjunkt.
underförvaltningsmyndigheterstatligaBiskopama utgör rege-egna

regleradehar statligtanställningar.och har statliga Prästernaringen
framgår bl.a.Anställningsvillkorenkommuner.tjänster i kyrkliga av

biskops- och prästtjänster1993:997kyrkolagen och förordningen om
biskopama-och det gällerför kyrkliga AKTAvtal tjänster närsamt av -

högreavlöningsförmåner för vissaAvtal regeringsbeslutäven omav om
stiftssamfällig-ochföreträderm.fl. Arbetsgivarverkettjänster pastoraten

avlöningsförmånerfastställandeheterna det gäller prästernasnär m.m.av
för biskopama.arbetsgivarföreträdareavseendenVerket också i vissaär

ochdag fiillmaktstjänstercirka har iSamtliga biskopar och 900 präster
detdel innebäranställningar.kan från Förinte sina prästernassägas upp

sådant skydd.drygt fjärdedel har ettatt en
enligt det statligaharBiskopama och pensionsrättprästerna pen-

m.fl.för hos Pen-Pensionsplan arbetstagaresionsavtalet PA-9l, staten
skötskyrkofonden. Administrationensionsförmånema betalas avur

pensionsverk.Statens löne- och

Övriga anställda

kyrko-anställda hardelen Svenska kyrkansojämförligtDen största av
samfálligheter. Till dennaförsamlingar ochkommunalt reglerade tjänster i

diakoner,församlingssekreterare,kyrkomusiker,hörstora grupp
kyrkogårds-kyrkvaktmästare,förskollärare, kanslichefer, kyrkokamrerer,

stifts-stiftsjägmästare,föreståndare, stiftsjurister,kyrkogårdsarbetare,
kyrkans för-m.fl. Svenskakontorspersonalskogvaktare, stiftskonsulenter,

fast-i frågaarbetsgivarensamlings- pastoratsförbund företräderoch om
anställda. harDeställan avlöningsförmåner för dessade pen-m.m.av

Administrationenpensionsavtaletsionsrätt enligt det kommunala PA-KL.
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sköts kommunernas pensionsanstalt KPA. Kostnaderna för pensions-av
fönnånerna betalas respektive eller stiftssamfállighet. I vissapastoratav
fall utgår kostnadsbidrag från enligt särskilda regeringsbeslut.staten

Bestämmelserna den kyrkomusikaliska verksamheten i Svenskaom
kyrkan finns i 37 kap. kyrkolagen. Tjänster kyrkomusiker domkyr-ärsom
koorganist, organist och kantor.

Kyrkomusikertjänstema fördes från statlig till kyrkokommunalöver
reglering den l juli 1990. Samtidigt blev huvudmän för denpastoraten
kyrkomusikaliska verksamheten. kyrkomusikerDe vid övergångensom
hade tjänster tillsatta med fullmakt eller konstitutorial och därför intesom
kunde blev enligt övergångsbestämmelsema till lagen l989:8sägas upp

kyrkomusiken Svenskai kyrkan skyldiga sin tjänstutövaatt attom genom
fortsätta sitt arbete åt pastoratet.

dagI finns det bara organister har fullmaktstjänst. Härtilltre som
kommer ll0 skolkantorer har kombinerad lärar- och kyrkomusiker-som
tjänst tillsatt med konstitutorial. sådan kombineradFör tjänst det denären
borgerliga kommunen arbetsgivare och betalar hela lönen. Pasto-ärsom

sedan kommunen för den kyrkomusikaliska delen löne-ratet ersätter av
kostnaden.

Uppdraget beträffande personalfrågorna

Utredningen bör föreslå vilka åtgärder behöver beträffandevidtas densom
kyrkliga personalen i samband med relationerna ändras mellanatt staten
och Svenska kyrkan. Utredningen bör därvid bl.a. beakta töreskriftema om
skydd för arbetstagares rättigheter vid övergång verksamhet i lagenav
l982:80 anställningsskydd och i lagen medbestäm-1976:580om om
mande i arbetslivet.

Frågor hänger med fullmaktshavamas speciella ställningsom samman
behöver särskilt analyseras förslag tilloch lösning utarbetas. Likaså
behöver utredningen särskilt uppmärksamma och fråganöverväga om
relationsändringens inverkan på gjorda pensionsutfastelser. Utgångspunk-

skall därvid de gjorda utfástelsematen inte får försvagas ellerattvara
minskas.

Stöd till andra trossamfund

Sedan âr har1971 statsbidrag utgått till trossamfundandra Svenskaän
kyrkan. Enligt förordningen 1989:271 statsbidrag till andra trossam-om
fund Svenska kyrkan kan statsbidrag lämnasän för religiös verksamhet
verksamhetsbidrag, lokaler till religiös verksamhet lokalbidrag och
teologiska seminarier utbildningsbidrag. Statsbidrag får beviljas dem.m.
trossamfund regeringen i förordningen. bedömningenVidangettsom av
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både tillstatsbidrag har hänsyn tagitsfåtrossamfund skall kunnaettom
verksamhetenkaraktär, dvs.och till dessomfattningverksamhetens om

allmäntdetförordningen ochivillkor äruppfyller de ettomangessom
verksamheten.stödjaintresse att

Svenska kyrkantrossamfundandralikställighetsskäl bör änAv även
stöd börStatligtstödstatligt påuppbördshjälp ellerkunna få sätt.annat

Utredningenfall.enskilti varjeregeringenefter prövningutgå avsom nu
andrastöd tillför statligtfinnsvilka motivskall trossam-överväga som

skall utred-utgångspunkt i dessa motivMedkyrkan.fund Svenskaän
trossamfundstöd tillför statligtbör ställasvilka kravningen föreslå som

skall kunna utgå.stödetvilka former det statligaoch i

Skattefrågor

skattemässigakyrkansSvenskafrågorprincippropositionenI nämns att om
harutredningsarbetet. Dettafortsatta ävenfår i detförhållanden tas upp

slutbetän-föreningsskattekommitténsStiftelse- ochuppmärksammats i
Översyn SOUföreningaroch ideellaför stiftelserskattereglernakande av

kunnatkommittén inteförslag harutformningen sina ta1995:63. Vid av
ochmellanförändringar i relationernatill eventuellanågon hänsyn staten

relationsändringendärförUtredningen börSvenska kyrkan. överväga om
trossamfundsellerSvenska kyrkans någotändring inågonmotiverar annat

skattestatus.

neutral lösningstatsfinansielltEn

förslagen förde kostnaderskallutredningsarbetetdet statliga prövasI som
denbeaktasDärvid skallskall finansieras.med och hur dessa ävensig

riksdagenkyrkliga kommunerfrånskatteadministrationsersättning som
1994/95:FiUl9,bet.1994/95:l50,1994/951100,beslutat prop. prop.om

statsñ-skallgrundläggande förutsättningrskr. 1994/951417. En vara en
med övrigasamrådskall efterUtredningenneutral lösning.nansiellt

finansieringensammanlagdadenförslag till hurframutredningar lägga
skall ske.
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Utredningsarbetets bedrivande

Samordnings- och insynsbehov

Som framgått det föregående behövs omfattande utredningsarbete iettav
olika delfrågor för slutföra den föreslagna relationsändringen mellanatt

och Svenska kyrkan. SvenskaInom kyrkan behöverstaten samtidigtman
minst lika omfattande arbetegöra motsvarande slag for deett attav

ändrade relationerna skall kunna genomföras. Både på den statliga och den
kyrkliga sidan finns starkt intresse hålla och samordnaett attav samman
det fortsatta utredningsarbetet. Detta samordningsbehov gäller inte bara
utredandet inom respektive kyrkan också det samlade utred-staten utan
ningsarbetet huvudman. Från båda sidor finns vidare starktoavsett ett
intresse bredastpå möjliga förankra de förslag utrednings-sättattav som
arbetet leder fram till. För uppnå detta måste goda möjligheter skapasatt

kontinuerligt få insyn arbeteti och successivt kunna påverkaatt att
förslagen. Sådana möjligheter också goda förutsättningar för fortsattger en
livlig debatt stat-kyrkafrågan och därmed förankring förslagen iom en av

bred demokratisk beslutsprocess.en
Enligt de riksdagen godkända riktlinjerna for det fortsatta arbetetav

med ändrade relationer mellan och Svenska kyrkan bör särskildastaten
åtgärder vidtas för underlätta insyn i och samordning mellan de häratt
aktuella utredningarna. Samverkan bör också ske mellan ochstatens
kyrkans utredningsarbeten.

Ett särskilt beredningsorgan

Utifrån de riktlinjer godkänts skall särskilt beredningsorganettsom
inrättas inom Civildepartementet med uppgift samlat följa utrednings-att
arbetet i stat-kyrkafrågan. De utredningar och myndigheter omfattassom

dessa direktiv skall fortlöpande sina uppdrag till dettarapporteraav om
organ.

Beredningsorganet skall kontinuerligt hålla informeratsig de för-om
slag arbetas fram utredningarna och myndigheterna. Vidare skallsom av

informera sig det inomkyrkliga utredningsarbetet. Tillsammansorganet om
med Svenska kyrkans centralstyrelse skall bidra till denorganet
nödvändiga samordningen det statliga och det kyrkliga utrednings-av
arbetet. Slutligen skall sprida information det fortsatta utred-organet om
ningsarbetet med ändrade relationer mellan och Svenska kyrkan.staten

I skall samtliga riksdagspartier företrädda liksom bredorganet vara en
Ävenrepresentation från Svenska kyrkan. andra trossamfund Svenskaän

kyrkan och de berörda fackliga organisationerna skall finnas represente-
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1998.den 30 juniarbeteavsluta sittskall senastDettarade i organet.
Civildeparte-chefen förstatsrådet ochskallOrdförande i organet vara

mentet.

direktivGenerella

direktivenskall beaktadirektivdessaenligtmyndigheterochUtredningar
åtagandenoffentligakommittéeroch prövautredare atttill samtliga om

konsekvenserregionalpolitiskaredovisningdir.1994:23, avom
124.1994:dir.mellan könenjämställdheten1992:50 ochdir. om

uppdragenRedovisning av

slutliga förslagredovisa sinaskallmyndigheternaochUtredningarna
1997.den 31senast mars

Civildepartementet
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man
STATSKONTORET

Datum Diarienr
l 996- l 0-04 206/96
Ertdatum Erbeteckning
1996-04-16 C 1995:13

Kommittén angående det kyrkliga kulturarvet

Utredning statlig ersättning för vård det kyrk-om av
liga kulturarvet

Kommittén angående det kyrkliga kulturarvet Dir. 1995:162 har Stats-gett
kontoret i uppdrag utreda vissa frågor kringatt kommande statlig ersätt-en
ning till Svenska kyrkan för vård kulturhistoriskt värdeñill kyrkligav egen-dom.

Resultatet redovisas i bifogad Kyrkoantikvariskt underhållrapport, ersätt--ning från l996:l8.staten

Direktör Carl-Göran Högås, chef for uppdragsenhet har beslutat i detta
ärende. Avdelningsdirektör Bernt Emanuelsson, föredragande, och avdel-
ningsdirektör Olle Rahm närvarande vid den slutliga handläggningen.var

Enligt Statskontorets beslut

Bernt Emanuelsson

Postadress Besöksadress Telefonväxel Telefaxregistrator PostgiroBox2280 NorraRiddarholmshnmnen1 08 45446 00 08 79188 72 18 15-820- -10317 STOCKHOLM Stockholm .Internet:raqietrator@stetskontoret.seXAOO:G RegistretonsStatskontoret StatskontorenASIL;C SE
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UNDERHÅLLKYRKOANTIKVARISKT

frånErsättning staten-
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ERSÄTTNINGENS 7STORLEKSTATLIGADEN2

ERSÄTTNINGENS ÅRLIGABERÄKNING 13AV3
BELOPP

FÖR 16FORMEROCHPRINCIPER,4
ERSATTNINGENSTATLIGADEN

AVRÄKNINGFÖR 21STAT-DENAVMETODER5
FRÅN KYRKOAVGIFTENERSATTNINGENLIGA

ÖVERENS-FÖR LÅNGSIKTIG 26ENPRINCIPER6
SVENSKAOCHSTATENMELLANKOMMELSE

KYRKAN

BILAGOR

28UppdragsbeskrivningBilaga 1

29Ekonomiskpublikationfrån SCB:suppgiñerAnalysBilaga 2 av
1994,för kyrkokommunerredogörelse m.m.

31kyrko-ochkyrkobyggnadsbidragforTidplanerBilaga 3
ersättningantikvarisk
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1 Sammanfattning

Statskontoret redovisar i denna resultatet arbete medrapport ett ettav
frånuppdrag kommittén angående det kyrkliga kulturarvet Dir. 1995: 162.

Uppdraget bifogas bilagasom

avsnittI statligaDen ersättningens storlek, Statskontoret vadprövar som
skälig storlek den statligaär ersättningen for Svenska kyrkans vård av

kulturhistoriskt värdefull kyrklig egendom eller, med den benämning som
införs här, för kyrkoantikvariskt underhåll. Den statliga ersättningen skall

Svenska kyrkans överkostnader för vård det kyrkliga kulturarvet.avse av
Prövningen olika utredningargörs analyseras.attgenom

Statskontorets enkätundersökning avseende 1990, redovisats i utred-som
ningen Ekonomi och i kyrkan SOUrätt 1992:9, kom fram till att ett sam-
hällsstöd storleksordningen miljoner kronor400 i års1990 penningvärdeav
behövs vid framtida förändring relationen mellan och kyrka. Resul-en statav

SCB:s enkätundersökningar förtaten 1993 och 1994 styrker detta. Andraav
utredningar har bedömt det rimligt bygga denna grund. Sammanfatt-att
ningsvis pekar således frånresultat flera undersökningar miljoner400att
kronor i års1990 penningvärde rimligt belopp den statligaär ett ersätt-
ningen. Vad kulturhistoriska överkostnader gårär emellertid intesom att

och beräkna med exakthet.avgränsa

I avsnitt Beräkning ersättningens årliga belopp, hur uppräk-prövasav
ningen den årliga statliga ersättningen skulle kunna gå till. föreslåsDärav att
den statliga ersättningen bestäms till viss andel den totalt beskattnings-en av
bara forvärvsinkomsten i landet skatteunderlaget, nämligen till 5 öre per
skattekronal. innebärDet ersättningen räknas efter utvecklingenatt upp av
skatteunderlaget. Ett 5 skattekrona miljoneruttag öre 426motsvararav per
kronor 1996 och miljoner473 kronor år 1999 prognos.

Avsnitt behandlar4 principer, villkor formeroch for den statliga ersätt
ningen. Mål- och resultatstyming bör tillämpas. Mål och resultatkrav skisse-

målFörslag till for den statliga ersättningenras. är:

kyrkligaDe kulturminnena vårdasskall och underhållas deras kultur-att-
historiska värde inte minskas.

Svenska kyrkan skall främja rationellt och effektivt kyrkounderhåll medett-
beaktande de kulturhistoriska kraven.av

instrumentSom for främja effektivitet kan Svenska kyrkan elleratt avsätta en
två den statliga ersättningen for kompetensutveckling i kyrkoan-procent av
tikvariskt underhåll.

Med skattekrona denbeskattningsbaraforvärvsinkomstendivideradmedhundra.menas

4
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måluppfyllelsenutvärderingårligenResultaten redovisas och större aven
ijusteringarår. sådan kontrollstation kanfemte Vid görasgörs vart er-en

konstruktion.sättningens

statsbudgeten,utbetalasersättning till den del denStatens kan, överöver ges
underhåll, Prin-kyrkoantikvarisktreservationsanslag kallat Ersättning forett

ersättningen.själv fördelar den statligacipen skall kyrkanattvara

från kyrko-ersättningenavräkning den statligamöjliga metoder forFyra av
tablåisammanfattasavgiften i avsnitt metoderDessapresenteras en
de andraförsteg framförmetod harföljande sida. Statskontoret 3attanser

påverkar bestämmainte Svenska kyrkansdels metoden rätt attattgenom
föruttryckkyrkoavgiñ, kandels den statensettuttaget att somsesav genom

åtagande kyrkligabevara deoch Svenska kyrkans attgemensamma
begravningsverksamhetenskulturminnena. likhet föreligger vidare medEn

kyrkotillhörigautgår från ersättning avseende definansiering. Vi att statens
ingår i kyrkoavgiñen.

långsiktig överenskommelse mellaninnehållerAvsnitt principer for6 en
lämplig avtalsperiod.och Svenska kyrkan. kan25staten envara
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Sammanfattning fyra möjliga förmetoder hantering den statligaav av
ersättningen till Svenska kyrkan för kyrkoantikvariskt underhåll

Metod Skattskyldiga Staten Svenska kyrkan

1 5 skattekrona Ersättning tillöre Pastoraten minskar kyrkoav-per
öre/skkr i avgift för Svenska kyrkan giñen med det kulturmin-som
kyrkoantikvariskt nesvårdenmed det i respektive pasto-som av-
underhåll för alla giñen for kyr- kostar, enligt centralt avtalrat
skattskyldiga. koantikvariskt mellan och kyrkan.staten

underhåll Centralt kyrkligt fordelnings-ger.
för den statliga ersätt-organ

ningen.

2 öre/skkr i5 avgift för Ersättning till Pastoraten minskar kyrkoav-
kyrkoantikvariskt Svenska kyrkan giften med öre/skkr enligt5
underhåll för alla med det fårlag. inte höjaDe kyrko-som
skattskyldiga. avgiften for avgiften för andra ändamål

kyrkoantikva- under första bidragsåret. Cent-
riskt underhåll ralt kyrkligt fördelningsorgan

for den statliga ersättningen.ger.

Tillhöriga3 Sv. kyrkan: Ersättning till öre/skkr5 kyrkoavgiñenav
Betalar via kyrkoav- Svenska kyrkan frånenligt lagtas pastora-upp
giften. med det och förs till det centralatensom

avgiften för kyr- kyrkliga fördelningsorganet
Icke-tillhöriga: koantikvariskt också får den statligasom
Betalar avgiñ för underhåll från de ersättningen för dem intesom
kyrkoantikvariskt icke-tillhöriga tillhör Svenska kyrkan.
underhåll med 5 ger.
öre/skkr.

statliga4 Den Ersättning till öre/skkr5 kyrkoavgiñenersätt- av
ningen till Svenska kyrkan enligt från5 lagmotsv. tas pastora-upp
kyrkan avseende de öre/skkr för dem förs tilloch det centralaten
icke-tillhöriga inte tillhör kyrkliga fordelningsorganetsamt som
skatteavdraget till de Svenska kyrkan. också får den statligasom
tillhöriga finansieras Skatterabatt ersättningen för dem intesom
med skattehöjningar. med öre/skkr tillhör5 Svenska kyrkan.

till dem som
tillhör Svenska
kyrkan.
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ersättningens2 Den statliga storlek

vård kulturhistorisktstatlig ersättning till Svenska kyrkan för värdefullEn av
kyrkoantikvariskteller, den införs föregendom med benämning här,som

underhåll årsföreslagits uppgå till miljoner kronor ihar 1990400 pen-ca
ifrån rimligtningvärde. kommer detta belopp och varför har detVar ansetts

årStatskontorets enkätundersökning avseende 1990

underhålletundersökning kostnaderna för kulturhistoriskaEn de vär-av av
dena i kyrkorna gjordes 1991 Statskontoret uppdrag BRK-ut-av av
redningen. Resultatet publicerades i bilaga till utredningens betänkandeen
Ekonomi och i kyrkan SOU 1992:9.rätt

uppgifterNär undersökningen gjordes fanns inte utgiftema försom nu om
driften underhållet för fastighets-och kyrkorna endast helautan summorav
förvaltningen. till femteDärför skickades enkät kyrko-233vart pastoraten -

hållbart medkommuner för statistiskt resultat. inkom155att ett pastorat-
avsågför kyrkor, äldre domkyrkor. tabell sammanfattasI391 2 1svar varav

undersökningsresultaten. Uppgiñema i kolumnen Totalkostnad utgörs av
i kostnadsslag ochde uppgifter lämnats enkäten somsummor av som per

erhållitsriksnivå.räknats till Uppgiñema i kolumnen Kostnad/kyrka harupp
måttantagitsdividerats medtotalkostnadema 3 300att varagenom som

såledesgenomsnitts-Uppgifterna i dennaantalet kyrkor i landet. kolumn är
kostnader kyrka.per

kyrkounderhålletTabell Kostnaderna för 1990, kronor
Kostnad/kyrka Totalkostnad AndelKostnadsslag

Administration 2 %5 957 19 657 000
Personalkostnad %581 305 516 000 2892
Material %13 379 44 210 000 4

tjänster %Främmande 258 000 1860 987 201
för:kostnadervarav

000 4 %kyrkobyggnaden 12 l 40 29721-
148 16 000 2 %inventarier 5 988-

%36 057 l 000 11uppvärmning 18 989-

000 4 %Försäkringskostnad 14 615 48 230
007 %481 000 44Investeringar 145 760

100 %1 099 879 000TOTALT 333 297
5 381 000Intäkter 6311

0001 094 498Nettokostnad 331 666

underhålletför driñen ochuppgick kostnadernaframgår tabellSom 1av
inventarier till sammanlagtinklusiveinvesteringsutgiñema i kyrkorsamt

förjämföras medkanmiljoner kronor 1990. Denl 100 summansumman
investeringar exklusiveinklusivefastighetsunderhållethela 1990 men

årliga beräk-utifrån kyrkoenkät,SCB:sfastigheter, resultatinköp avsom,av
till miljoner kronor.nades 1 578
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Det framgår också tabell utgifterna för investeringar1 uppgick till 481attav
miljoner kronor. dessa ingickI miljoner70 kronor motsv.pastoratca som
redovisat driftskostnaderunder enligt Statskontorets bedömningmen som
avsåg renoveringar andra tagitstörre under investeringar.pastoratsom upp
Den investeringssumma årför kan jämföras1990 med SCB:s uppgiftersom
uppgår således till miljoner410 kronor. SCB investeringarna årattca uppgav
1993 och år480 1994 miljoner kronor.438var

Statskontoret ansåg de beräknade investeringsutgiftema år nämli-1990,att
miljoner481 kronor, i allt väsentligt avsåg åtgärder för bevara degen att

kulturhistoriska värdena. Endast 5 eller, med vid tolkning, 10-procentca en
15 investeringsutgiltema avsåg åtgärder inteprocent kulturhis-av som var av
toriskt intresse.

Statskontoret kom i enkätundersökningen fram till följande sammanfattande
tabell for beräkning erforderligt samhällsstöd kyrka.av per

Tabell 2. Beräkning samhällsstöd kyrkaav per
Kostnadstyp Belopp, kronor
Genomsnittlig total kostnad drift och investeringar 333 000
Avgår löpande driñskostnad 187 000-Överkostnad för uppvärmning och försäkringar del 10 000-15 000+av
50 kr000
Överskattad överföring kostnader för och under- 5av 000-10 000rep. -håll del kr22 000av
Investeringsutgifter inte har kulturhistoriskt värde 15som 000000-20-
Totalt 000130ca

Från den genomsnittliga totalkostnaden kyrka i enkätsvaren, 333 000per
kronor enligt rad i tabell dras först1 den genomsnittliga driftskostnaden,
187 kronor rad Från000 2. driñskostnader och till investeringar hade dock
Statskontoret dessförinnan fört i genomsnitt kronor22 000 kyrkaper avse-
ende reparationer underhållsåtgärder.och Påstörre tabellens tredje rad adde-

till10 15 kronor000 beräknad Överkostnad för uppvärmning ochras som en
försäkringar, tillsammans kostar 50 kronor i000 genomsnitt kyrka.som per
På den fjärde raden del tillbaka till5 kronor10 000 detas nämndaen av- -kronorna.22 återtagandet000 Skälet till överföringen i genomsnittär att av

kronor22 000 bedömts Påför tabellens femte ifrånrad drasstor.senare vara
till15 kronor för20 000 investeringsutgiñer inte ha koppling tillansettssom

kulturhistoriska värden. Slutsumman de beskrivna matematiska operatio-av
mått130 000 kronor, de kulturhistoriska överkostnademaär ettnema, ca

i genomsnittlig kyrka. den genomsnittligaAv totalkostnaden 333 000en om
kronor för underhåll och investeringar år således1990 kronor130 000utgör
kulturhistoriska överkostnader. avsågOmräknat i andelar 39 procent av
totalkostnaderna år underhåll1990 kulturhistoriska värden i kyrkor.av

En uppräkning genomsnittskostnaden kronor, till totalnivån130 000 medav
kyrkor3 300 miljoner430 kronor. uppräkningEn med uteslu-ger summan

tande de 500 kyrkor byggts efter därför1939 och inte klassatsav som som



Bilaga 2532SOU 1997:43

miljoner kronor. kan obser-kulturhistoriskt värdefulla, beloppet Det360ger
tillräckligt representerade i enkäten.domkyrkomaattveras var

konstate-presentationen undersökningen medStatskontoret avslutade attav
årsstorleksordningen miljoner kronor isamhällsstöd 1990400att ettra av

relationen mellanpenningvärde skulle behövas vid framtida förändringen av
och kyrka.stat

SCB:s undersökningar

Ekonomisk redogörelse för kyrkokommuner SCB 1995. SeI SCB:s 1994
för under-bilaga 2 finns uppgifter saknades i underlaget Statskontoretssom

frågeställningensökning vad kultur-avseende 1990. Men ärom somsvar
historisk fortfarande.kostnad och vad gudstjänstkostnad saknasärsom

Från de investeringsutgiñer redovisats miljoner kronorSCB, 480som av
miljoner kronor belopp för1993 och bör subtraheras438 1994, ett nyupp-

tillbyggnader inte skallförande och kyrkor kostnader ersätta.statenav som-
sådant inte. redovisadebelopp kan TotaltHur pastora-stort ett vetvara man

årmiljoner miljoner för hus-kronor och kronor 1994891 1993 772ten
och anläggningsentreprenader. omfattarbyggnads- Dessa summor renove-

församlingslokalerringar, tillbyggnader och nyuppförande kyrkor ochav
kyrkogårdar. Viekonomibyggnader anläggningar bedömerochsamtm.m.

mycket liten del beloppet nyuppförande kyrkor.att en av avser av

redovi-Till investeringssumman uppskattat värde vadkan adderas ett som
lång varaktighet, idriftskostnader renoveringar medsats avsett somsom men

undersökningandra redovisats under investeringar. StatskontoretsIpastorat
år renoveringar till miljoner kronor.avseende uppskattades dessa 701990 ca

omfattandekan redovisa, dvs. redovisaDet detta sättnoteras att att att reno-
anvisningar utfär-veringar under investeringar, medstämmer överens som

den kyrkokommunala referensgruppen i redovisning Svenska kyr-dats av
församlings- Pastoratsförbund, december 1994.kans och

bådeinvesteringsuppgiñer sålunda minskas och ökas.skallSCB:s

från årinvesteringsbeloppenVi bedömer det belopp bör dras 1993att som
till.det belopp bör läggasstorleksordningoch 1994 är somav samma som

miljoner kronor ochinnebär investeringsvärdena, 1993 434480Detta att
närmevärden för de kul-bör kunna uppfattasmiljoner kronor 1994, som

kyrkorenoveringar. Som Statskon-turhistoriska överkostnadema vad gäller
enkätundersökningen kan delargjorde vid tidigare nämndadentoret av

till investerings-uppvärmning och försäkringar adderasdriftskostnadema för
något.överkostnademavilket ökar de kulturhistoriskasumman,

också föras delöverkostnadema skulle kunnaTill de kulturhistoriska en av
inventarier.med harför kyrkobyggnader Dettaadministrationskostnadema

lån för kyrkorenove-räntekostnaderinte hellerskett här. Inte upptagna
ringar har beaktats.
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Ekonomisk redogörelse för kyrkokommuner har inte1995 publicerats.ännu
Vissa frågor i årligt återkommandeden enkät ligger till grund för dennasom
redogörelse har ändrats eller lagts till. Bl.a. har följande förändringar vidta-
gits berör beräkningen de kulturhistoriska överkostnadema.som av

driñsredovisningenI särredovisas administration fastighetsförvaltning.under

investeringsredovisningenI har uppgiften kyrkor delats i delar,treom upp
nämligen:

Kyrkor omfattas kulturminneslagens bestämmelser underhålls-som av- -investering.

Kyrkor omfattas kulturrninneslagens bestämmelser nyinvestering.som av- -

Övriga kyrkor och kapell.-

Uppenbart skall beloppet för "kyrkor omfattas kulturminneslagenssom av
bestämmelser underhållsinvestering" räknas till de kulturhistoriska över--Ävenkostnadema. delar andra belopp bör föras dit för jämförelseattav en
skall kunna med Statskontoretsgöras enkätundersökning åravseende 1990.
Underhandsuppgiñerfrån SCB tyder för år 1995 understiger beloppetatt
för de kulturhistoriska överkostnadema miljoner400 kronor. Statskontoret

emellertid år 1995 och inte heller skall betraktasatt 1996anser som nor-
årmala vad gäller kyrkokommunemas ekonomi. årenUnder de nämligenvar

skatteinkomstema betydligt lägre tidigare ocksåoch lägre vad deän än
bli under de kommande åren,väntas tabellnärmast se

Tabell skatteintäkter3. för samtliga kyrkokommuner å nivålokal
1994 1995 1996 1997 1998 1999

skatteintäkter, miljoner kr 8 858 7 394 7 829 9 287 9 713 10 100
Förändring jämfört med tidigare -5% -17% +6% +19% +5% +4%

Skatteintäktema och1995 1996 miljarder1,5 respektive miljard1var
kronor lägre år tillEn orsak detta1994. avdrag gjordesän medär 75att pro-

skatteunderlaget för de icke-kyrkotillhöriga både förskott ochcent
slutavräkning följd utbetalningsregler för församlingsskatt,som en av nya
dvs. dubbla avdrag gjordes årenunder och1995 1996. Statskontoret bedö-

den betydande nedgången i skatteintäkter bl.a.1995 har lett tillattmer att
renoveringar i fåttkyrkor stå tillbaka år.under detta Detsamma kan förväntas
ha skett under år 1996. Av detta skäl Statskontoret det beloppattanser som
kommer beräknas för de kulturhistoriska överkostnadema ochatt 1995

utifrån1996 SCB:s ekonomiska redogörelse inte skall tillmätas betydelsestor
vid fastställande statlig ersättning till Svenska kyrkan förav en
kyrkoantikvariskt underhåll.

zUppgifterfrån Kyrkofondenskansli,augusti1996.

lO
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utredningarAndra

utredning.StatskontoretstillhänvisadeBRK-utredningen

SOUtrossamfundenochslutbetänkande StatenKyrkoberedningensI
storle-säkerhetgradsvårt med högdetanfördes ange1994:42 att avatt var

ställetivilleBeredningenöverkostnadema. takulturhistoriskadeken
skickhålls ikyrkobyggnadema gottintressetgrundläggandefasta det att

för-så detutformasdärförbordeunderhålls. attStödetkontinuerligt geroch
kyrkobygg-god förtillräckligtekonomi garanteraattsamlingarna ärsomen

beredningenfannstödet attstorlekenfrågafortbestånd. Inademas avom
detalje-tillknytasöverslagsmässigtberäknaskundelika merdetta gärna som

beräkningERK-utredningensbordeUtgångspunktenkalkyler.rade vara
Svenskaersättning tillutformasbordeStödetmiljoner kronor.400 som en

iledskullekyrkounderhållet. ettDet ettförför den somkyrkan sesatt svarar
kulturvär-byggnadernasföråtagandeömsesidigtkyrkanochmellan staten

lämpligtlagfastasStödet kunde sätt.den.

utredningarkyrkansSvenskaframtidensochkyrkorUtredningen Fädernas - ochERK-utredningenbeloppsnivåansåg denl angetts1996: avatt som
överläggningar.framtidagrund förskulleKyrkoberedningen utgöra

under-driñ ochöverkostnader förkulturhistoriskaochGudstjänstkostnader
kyrkorFädemastilli bilagajämförs 8kyrkobyggnader rapportenhåll -av

mellan 10/90varierartill kvoterframkommerUtredarenframtidens.och som
under-kyrkobyggnadvilkenberoende90/10 somprocentsamtprocent

kostnader56i exemplenkvoten procentsammanvägda är att avsöks. Den
gäller kultur-och 44gudstjänster procentinvesteringar gällerdriñ ochför

kyrkligaEnköpingskyrkorUrvalet utgörsöverkostnader.historiska avav
ISOO-talet. Detfrånochkyrkormedeltidainnefattar 18samfällighet ensom

kvotemaangivnaallmänhet. Deirepresentativt förintedärför pastoratenär
betyd-kyrkasrespektivevärdering"denfaktavisserligenbaseras avmen
sub-karaktärsindock tillprocenttalsfordelningi ärelse utmynnar ensom

går knappastfakta göra.enbart attbaseradundersökningjektiv". En

ersättning. Manfastställaförtillväga statensfinns attsätt attDet ett annat
underhålldrift ochförbaskostnadbetalaskall avfrånutgår pastoratenatt en

kyrka.lämpligavstånden,ochkyrkotillhörigaantalettillförhållandetien, värdefullkulturhistorisktföröverkostnaderbetraktasbeloppResterande som
värdehögremycket änskulletillvägagångssättsådant ettEttegendom. ge

skulleöverkostnadema. Dettakulturhistoriskadekronormiljoner400
1995/96:80,propositionenmöjliga. Iför detutanförliggaemellertid ramen

"medframhålls detkyrkan,Svenska attochÄndrade mellanrelationer staten
samhällsekonomisktnågot utrym-finnsintelägetekonomiskadettillhänsyn

egendom". Ikyrkligvärdefullkulturhistorisktvårdainsatserökadeför attme utsträckningi den"bör,ersättningenstatligaden1995/96:80 sägs attprop. Svenska kyr-ochåtagandeömsesidigt stateniledutgår, avden ettettvara
kyrkan".inomvärdenakulturhistoriskadebevarakan att

ll
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Sammanfattande bedömning

Resonemanget kring olika visarbelopp det finns flera undersök-attovan
ningsresultat och indikatorer statliga ersättningenden för kyrkoantik-att
variskt underhåll bör uppgå till miljoner års400 kronor i penning-1990ca
värde. Dessa överväganden beloppets storlek grundas bedömningarom av
befintligt material. Vi bedömer förnyad undersökning inte skulleatt etten ge
väsentligt annorlunda resultat. Vad överkostnader för kulturhistorisktärsom
värdefull gåregendom inte eller beräkna med exakthet.avgränsaatt

Ersättningen skall viss kompensation vårdför överkostnader forses som en
kulturhistoriskt värdefull egendom och församlingarna ärav pastoratensom

skyldiga enligt lag bära.att

12
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3 Beräkning årligaersättningensav

belopp

De hittills fort leder fram till bedömningen statligadenattresonemangen
ersättningen för underhållkyrkoantikvariskt bör uppgå till miljoner400ca
kronor i års penningvärde. Frågan1990 gäller här hur skalldetta belopp
räknas infor den tidpunkt den tänkta ersättningen skall börja lämnasnärupp
och hur uppräkningen år.bör ske for följande

Uppräkningen följabör kostnadsutvecklingen beträffande det kulturhistoriska
underhållet Någotkyrkorna. prisindex for detta område finns inte varförav
det ligger till hands använda byggindex fornära uppräkningen. Ettatt ett
sådant index torde bättre spegla kostnadsutvecklingen for kyrkorenoveringar

det allmänna konsumentprisindexetän eller basbeloppet inomt.ex. allmän
försäkring.

finnsDet flera byggindex intresse, för flerbostadshus, förett ett annatav
gruppbyggda småhus och tredje för underhållskostnader i flerbostadshus.ett
Indexen for byggande flerbostadshus respektive småhus är sammansattaav

viktade index för byggmaterial, lönekostnader, maskiner,av transporter,
omkostnader byggherrekostnader inklusive projektering. Underhållsin-samt
dexet viktade index för olika material, underent-är sammansatt typerav av

plåtarbeten,reprenader, arbetslöner, målning, VVS- och elinstallation. Det
särskilt skiljer indexen underhållsindexet saknar byggherrekost-är attsom

nader inklusive projektering och tjänstemannalöner, har mindre arbets-av
löner har målnings- och VVS-arbeten.samt mer av

bedöma vilketFör byggindex kan lämpligast användaatt attsom vara anges
här de slag överkostnader enligt utredningen. Kulturstöd vidav som
ombyggnad underhålloch bostäder SOU 1992: 107 uppkommer vidav
arbete med underhåll byggnader med kulturhistoriska värden:av

medverkan konservator eller specialist,av annan-

särskilda krav materialäkthet,-

särskild ytbehandling, kalkavfargning med upprepade stryk-t.ex. tunna-
ningar, målning oljefargmed och marrnoreringsarbeten,

underhåll byggnadsdelar saknar användning änannat t.ex.av som som-
utsmyckning,

användning ursprunglig teknik,av-

grundforstärkningsåtgärder utbyte och förstärkning bärande kon-samt av-
struktioner,

antikvarisk dokumentation och projekteringsarbete antikvariskmed inrikt-
ting,

13
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arbetsplatsbetingelser,svåra-

effektivt,utnyttjasinte kanytor,överstora som-
vanligtvidtidlängrearbetena änbyggadntinistration tarfördyrad attg.a.- ocharbetsledningprojektörer,föri lönerdärför kostarochbyggande mer

byggnadsarbetare.

undersök-antikvariskainklusiveprojekteringskostnaderbetydandeMed de
kyrko-underhållmedförbundnalönekostnader avärningar extrasamt som

lämpatmindre änunderhållsindexetnämndaförefaller detbyggnader vara
grupphus.forellerflerbostadshusbyggindex för

Årsmedeltal index3två bförTabell 4.
1996199519941993199219911990
724717674662659654629Flerbostadshus
723715673654653650småhus 625Gruppbyggda

kronormiljoner400tabell 4iomräkningstalen motsvararanvändningMed av
Juli 1996i juli 1996.kronormiljonerrespektive 463460beloppetår 1990

Årsmedeltalen visartabelleni attfor 1996.närmevärdehärbetraktas ettsom användasskallindexvisstOmskiljer sig ettinte nämnvärt.två indexende
väljas.flerbostadshusförindexetkan

användauppräkning ettformetod än attlämpligareemellertidfinnsDet en
ikyrkanSvenska presenterasersättning tillformetoder somindex. De

beskatt-denstorlek bestämsersättningensinnebärnedan avavsnitt 5 att
denläggaövrigtförkyrkan attSvenskaförvärvsinkomsten. avserningsbara

skallkyrkoavgiñdengrund förtillforvärvsinkomsten sombeskattningsbara
forsamlingsskatten.ersätta

öretalvisstuttrycktblirersättningen ett persåledesföreslårVi somatt
tillknytningingenbehövsmetodsådananvändningMedskattekronaf. enav

ökarfortsättningenIbestämts.skattekronaöretaletvälsedanindex perett
skatte-antaletskatteunderlagetökningenmedersättningenstatligaden av

andelbestämdorimligt avsättaintevår mening, attenligt enkronor. Det är,
kyrkornagången tidfrånkulturarvdetvården somtillskatteunderlaget avav kyrkoantikvarisktförkonsekvenstillfår att resursernaDetta ävenutgör.
följdtillminskaskulleskatteunderlaget avtidigareunderhåll blir lägre än om

lågkonjunktur.en

5,4kronor,miljoner motsvarar4601996,förbeloppetuppräknadeDet
5Ett öretill 5avrundasföreslår uttagöre. avvilketskattekronaöre per miljoneroch 4731996kronormiljoner426skattekrona motsvararper skatteunderlaget.Pastoratsförbundetsenligt prognos omår 1999kronor

med 4,71997, procentmed 2,0öka procentberäknasskatteunderlaget
år 1999.med 3,9och procent1998

värdetanvändsår 1996förmervärdesskatt,ochlöneglidningexklusive3Faktorprisindex
100.1968månad.juliför j hundra.meddivideradförvärvsinkomstenbeskattningsbaradenMed skattekronamenas

14
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Givetvis skulle öretal redan kunna bestämmas de miljoner kro-400ett nu
beräknats årför 1990. Det värdet skattekrona.7 öremotsvararnor som per

Vi dock knytning bör ske till det uppräknade årtidigastvärdetattanser en
Skälen till detta driñskostnadema1996. och investeringsutgiñemaär att

avseende kyrkor byggkostnadema långsammarei allmänhet ökat hittillssamt
under 1990-talet skatteunderlaget.än
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för4 Principer, villkor och former den

statliga ersättningen.

Mål- resultatstymingoch

underhållstatliga ersättningen för kyrkoantikvariskt kanDen statensur syn-
och organisatio-punkt hanteras anslagen till myndighetersättsamma som

hanteras, mâl- resultatstyrning.dvs med ochner numera

budgetpropositionen beskrivs styrningen följandeI 1991/92: bilaga100, 1
Sätt:

mål"Regeringen för verksam-skall verksamheten sättastyra attgenom upp
heterna, på detydliga utvärderaställa krav resultat analysera ochsamt
uppnådda resultaten. Delegering kräver tydligt regelverkett somav ansvar

skapas förmyndigheternas handlingsutrymme. skallFörutsättningaranger
myndigheterna sådan kravfatta rationella beslut. styrning ställerEn storaatt

Vida-myndigheterna effektiv revision.redovisning och förutsätter en
måste myndighetsledningamas styrelsemas tydliggöras."ochre ansvar

underhållinnebär beträffande ersättningen kyrkoantikvarisktDetta för att
återrapportering resulta-syftet med ersättningen och kräverstaten anger av

tet.

inom sigSvenska kyrkanstatliga ersättningen till trossamñandetDen somges
fårorganisation fördelasin demokratiskt uppbyggdaoch med hjälp peng-av

någon förvaltnings-överlämnandetorde inte kräva lagDetta avomarna.
för-särskild myndighet inrättas föruppgift Svenska kyrkan eller att en

Åtskillnaden intemellan kyrka och bördelning medlen. äventyrasstatav
åläggs uppgifter hargrad nödvändigtkyrkan i högre änatt myn-somgenom

fördelasstatligt alternativdighetskaraktär. Ett är att avpengarnaannars
RAÄ via länsstyrelserna.Riksantikvarieämbetet och

mål- resultatstyrningenochpropositionen betonasden citeradeI attovan
ersättningenstatligavilket i fallet med denmåste i hela styrkedjan,fungera

bedrivas enligtskallvården kyrkliga kulturarvetdettorde innebära att av
och församling-enskildai demål- resultatprinciperna ändaoch pastoratenut

målalltså förbörkyrkligaoch regionalacentrala sättaDe organenarna.
redovisning resultaten.och krävaanvändningpastoratens avpengarnaav

mål resultatkravFörslag till och

mål för skalltill vadbör kopplasersättning till Svenska kyrkanStatens som
detaljstyrande.inte Deså tydligt möjligtuppnås. Målet skall menvara som

väsentligen gällaförutsättskulturrninnesvården finns dag ävenförlagar som
resultatorienteras.behövade kanframgent men

l6
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vårdenErsättningen uppstår vidskall de överkostnader kultur-avse avsom
historiskt värdefull församlingarna skyldigaegendom och ärpastoratensom
enligt lag bara.att

så långsiktigtErsättningen bör garanterad den kyrkan möjlighe-attvara ger
med bliarbeta renoveringsplaner, eñersom varje objekt inte behöverter att

föremål for omfattande åtgärder år.oñare kanske 35:e Detän ärvartmer
lämpligt år. Dådock kontrollstationer eñer femte kan juste-läggsatt van

ringar i konstruktionen ersättningen och i mekanismema förgöras styr-av
ningen denna. Huvuddragen i ersättningssystemet förutsätts dock liggaav
fast i enlighet långsiktigtmed avtal mellan och Svenska kyrkan.ett staten

målFörslag till

vårdas underhållas såDe kyrkliga kulturminnena skall och derasatt-
kulturhistoriska värde inte minskas.

kyrkounderhållSvenska kyrkan skall främja rationellt och effektivtett-
med beaktande de kulturhistoriska kraven.av

årligGenom resultatredovisning till deSvenska kyrkanrapporterar staten
uppnåtts medlen.resultat medsom

utvärdering effektema statliga ersättningenEn den börstörre görasav av
infor varje kontrollstation, år. utvärdering bygg-femte Vid denna börvart

registernadsregistret Sveriges kyrkor hjälpmedelkunna Dettaöver ettvara .består beskriveruppläggning hos Registret delunderär av en som
olika vårdbehovetkyrkobyggnadema i avseenden bl.a. beskrivs samt en--Åtgärdsdelenåtgärdsdel. omfatta och tillbyggnader,kommer att reno-om-

RAÄ vår viktig vidkonserveringar. enligt mening rollveringar och bör en
denna utvärdering.

kyrkounderhållFrämjande rationellt och effektivtettav

angående stårkommittén kyrkliga dendirektiven till det kulturarvetI att
så till rationelltstatliga ersättningen "skall utformas den ettatt uppmuntrar

underhåll kulturhistoriska kraven".och effektivt med beaktande deav

frågan instrument i ersättningenVi kan byggahar övervägt somom man
kommit fram till satsning utvecklingfrämjar effektiviteten och att en av

utveckling den organisa-och beställarkompetensforvaltarkompetens samt av
årligakyrkounderhållet minska denför bättretoriska strukturen änär att

osthyvelsprincipen.någon enligtersättningen med t.ex. procent per

ersättningentvå totala kandenellerGenom procentatt en avreservera
genomförande kurser for kompe-framtagande ochförskapas avresurser

underhåll, i upphandling kyrkore-kyrkoantikvariskt bl.a.itensutveckling av
nivå nämnda kompetensematillfredsställande denoveringar. För att en

småmångadefordras dock enheter än pastoraten.större

l7
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organisatoriska struk-stiftvis sig fram till hur denKyrkan behöver diskutera
fastighetsunderhåll blieffektivt skallfor rationellt ochbörturen ut att ettse

fastighetsñågomaorganisationen iförebildermöjligt. Som härvidlag kan av
tillkyrkliga inom Gotlands stift ñmgera. IdéerGöteborgs samfällighet samt

vidare lagtsutveckling fastighetsförvaltningen inom Svenska kyrkan harav
talasfram Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund. Där omav

förvaltningsområden, ochbehovet samverkan mellanstörre pastoratenav
fastighetsförvaltning finnsutvecklingsprogram. till utveckladEtt embryo en

fastighetsrådgivare.år införda regionaladet med Det1994 systemetgenom
landetfastighetschefer vid kyrkliga samfalligheter i olika delar10är större

rådgivarefungerar till andra pastorat.som som

finns effektivare eftermycket arbetssätt,Det att ett t.ex.pengar spara
för Kyrkorna där inomGöteborg och Gotland.mönstret stortrestaureras ett

område och med intervaller. avtalet mellanplanerat Isätt statenstoraett
kyrkan skall främjaoch Svenska kyrkan bestämmelserkan ettatttas om

i vadrationellt kyrkounderhåll arbeta strukturerstörre än pastora-attgenom
fleråriga Vid kontrollstatio-i planer.allmänhet ochten representerar genom

strukturrationa-år, följa dennaexempelvis femte kan hurvart statenner, upp
lisering fortskrider.

Statens förebilderstöd till idrotten och folkbildningen som

mål- resultatstyrningExempel den beskrivna modellen för och ärovan
folkbildningen. anslaghanteringen anslag till idrotten och Dessastatensav

studieförbundtill idrottsföreningar folkbildningsorganisationerfördelas och
Folkbildningsrådet,respektiveoch folkhögskolor Riksidrottsförbundetav

myndigheter.inte ärsom

särskilt Riks-anslagsframställningar,tagit dessa organisationersVi har del av
också anslagsframställan ochVi studeratidrottsförbundets RF. har senaste

reglerings-från i budgetpropositionen ochårsredovisning RF, RFtexten om
brevet.

inhämtatInrikesdepartementet harVid underhandskontakter med att sta-
direkta styrningen idrottensuccessivt minskat denhar attt.ex.ten genomav

inte heller reviso-någon i styrelse ochinte ha RF:slängre utserepresentant
relateratsprinciper renodling rollernaföljer deMan somavnumera omrer.

1991/921100, bil.prop.ovan

organisationtill följer bestämmelseMed RF attsom anger enenpengarna
redovis-från skall lämna deanslag RFvia bidragRF mottar statenssom

bestämmer. Medverksamhetsberättelse RFningshandlingar och den ensom
motsvarandeinventarier tordevården medersättning för kyrkornastatlig av

församlingar.ochkrävaskomma att pastoratav

sinfår till ungdoms-står ochutanför RForganisationerDe pengarsomsom
1995/96enligt regleringsbrevetskalltill idrottenverksamhet via anslaget

stödungdomsverksamhet med"bedrivaanslag E6Civildepartementet av
kyrkans delsärskilt redovisa detta". Försin redovisninganslag och idetta
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underhåll förses med motsvarandekan ersättningen for kyrkoantikvariskt
krav särredovisning.

revi-både styrelserepresentation ochTidigare hade nämnts,staten, som ovan
villei eftersom vissa förbund inte med i ochbl.a. RFRF mansorer var

säkerställa dessa ñck delävenatt av pengarna.

också viadet vanligen kallas regeringenidrottsstödUtöver pengarsom ger
någontill idrottsgymnasier. förening harRF Eftersom dessa inte har egen

fått stifta lag överlämnande till den förvaltningsuppgittRFman en om av som
fördelningen till innebär.dempengarav

Statens hantering ersättningenav

vård värdefull egendomStatens ersättning till kyrkan för kulturhistorisktav
underhåll.kan anslag kallat Ersättning för kyrkoantikvarisktöver ettges

såersättningen till regeringenBeslutsmässigt bör hanteringstatens attav
föreslår miljoner tillriksdagen anvisar reservationsanlag kronoratt ett x
åtgärder bibehållaför kulturhistoriska i kyrkorna.de värdena Reserva-att
tionsanslag lämplig kyrkorenovering ofta inteanslagsfonn eftersomär en
hinner då Reservationsan-slutföras under det ersättningsbeslutet fattades.

olikaslaget blir radikalt storlek beroende vilken modell kommersomav
från kyrko-användas för avräkning den statliga ersättningen den totalaatt av

avgitten. sådana fram i avsnittFörslag tänkbara modeller läggsom

inte får överskridasKarakteristiskt for reservationsanslag detär utanett att
budgetår,riksdagens medgivande. Oanvända anslagsmedel under dvs.ett

både inte fattat beslutmedel i detta fall trossamfundet Svenska Kyrkansom
får emellertid till budget-och kyrkan inte utbetalats, föras över senareom av

år ändamålet.för fortsatt finansiering det avseddaav

årligtfattar budgetbeslut. Medlen utbetalas till Svenska kyrkanStaten ett
månadtolñedel tillsammans med utbetalningen uppburen kyr-med per aven

koavgiñ.

hanteringKyrkans interna

ingår i inomkyrkliga utjämningssystemetkyrkobyggnadsbidrag detDet som
sådant förkyrkofonden det kanhanteras utgöra mönstersätt attettav

ersättningen. tidplan för hanteringenhanteringen framtida statliga Endenav
ersättningen för kyrkans kultur-kyrkobyggnadsbidrag och den statligaav

underhåll redovisas i bilaga Tid-minnesvård, kyrkoantikvariskthär kallat
kansli.Kyrkofondenshar tagits framplanen av

får för fördelapågår stiñssamfällighetemautvecklingEn ansvaret attattmot
Också ingådetta kan i förtillkyrkobyggnadsbidraget mönstretpastoraten.

ersättningen hanteras.hur den föreslagna
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fördelningen.internaför denfårPrincipen blir Svenska kyrkanatt ansvar
fram.för fördelningenockså principerDärför måste interna kyrkliga tas

mål-principen och resultat-måste baseradVidare hantering, denävenen
kyrkobygg-hanteringensamordnad medförslagsvisstyrning, byggas avupp,

föreslåsframtidensochkyrkornadsbidraget. ädemasI Frapporten sam--
för kyrk-nivåriksnivå regional medrådsgrupper såväl representantersom

medarbetetSådana torde underlättaantikvariska intressen.liga och grupper
fördelningen.den interna
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5 Metoder för avräkning den statligaav
frånersättningen kyrkoavgiften

dokumentDe varit styrande för detta utredningsuppdrag utöversom upp-
dragsbeskrivningen kommittédirektiven Dir. 162, propositionen1995:är
1995/96:80 ändrade relationer mellan och Svenska kyrkanstaten samtom
Konstitutionsutskottets betänkande l995/96:KUl2 i anledning dennaav
proposition. dessadokumentetI restriktioner för den tänkta statligaanges
ersättningen.

kommittédirektivenI frånförslagen utredningen skallatt stats-anges vara
ñnansiellt neutrala och Svenska kyrkans sammanlagda kyrko-att uttag av
avgiñ skall minskas i totalt omfattning statliga ersättningendensamma som
för de kyrkliga kulturminnena uppgår till.

Proposition 1995/96:80 uttrycker det med hänsyn till det ekonomiskaatt
inte någotläget finns samhällsekonomiskt för insatserökadeutrymme att

vårda kulturhistoriskt värdefull egendom. utgångspunkt skall därförEn vara
Svenska kyrkans sammanlagda kyrkoavgift minskas i totaltatt uttag av

omfattning statligaden ersättningen. inteskall givetvisDettasamma som
innebära kyrkans självständigt bestämma avgiftsuttaget rubbas.rättatt att
Konstitutionsutskottet l995/96:KUl2 ansluter sig i till regeringensstort
bedömningar.

Vi följande tolkning restriktionema.gör av

får fråninte sidaDet kyrkoantikvariskt underhåll vadstatens satsas änmer
i dag kyrkan själv, huvudsakligen med skattemedel, finansierargörs närsom

underhållet.

Vi i avsnitthar och redogjort för storleken kulturhistoriska2 3 kyrkans
underhållskostnader år och hur dessa skulle1990 kunna räknas med ettupp
index. beräknade värdet uppgickDet 1990 till miljoner vilket400 kronor,

föreslårmed det index räknas till miljoner år460 1996. Dennaupp summa
drygt skattekrona eller den beskatt-5 0,05öremotsvarar procentper av

ningsbara förvärvsinkomsten. 5 skattekrona miljoner426 kro-öre per ger
nor. Vi kan därför nuvarande skattesats använder isäga att pastoratenav

underhåll.kyrkoantikvarisktmedeltal till Uttalandena i styrdokumenten5 öre
vårsyftar, enligt tolkning, denna skattedel statsñnansiellt neutralnär en

fårlösning anvisas. kyrkan i fortsättningen statlig ersättning för kyr-Om en
koantikvariskt underhåll följdriktigt den kommande kyrkoavgiftendetär att
minskas med belopp. finns emellertid flera metodermotsvarande Det att

från nedanräkna den statliga ersättningen den totala kyrkoavgiften. Härav
några föreslås blibeskrivs alternativ. för de baseradeGemensamt dessa är ett

avtal mellan och Svenska kyrkan.ett staten

församlingsskattdag reglerna så tillhör kyrkan betalar fullI allaär att som
medan de icke-tillhöriga församlingsskatten för främstbetalar 25 procent av
kyrkans begravningsverksamhet. översti-de där dessa25I pastorat procent

kostnaderna för begravningsverksamheten kan densäga över-attger man
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skjutande delen gårmedlen till kyrkoantikvariskt underhåll. Detta är sär-av
frågaskilt tydligt i den del församlingsskatten icke-tillhörigaom av som

boende i Stockholms stad betalar begravningsverksamheteneftersom där har
den borgerliga kommunen uppgårhuvudman. Beräknat detta detsättsom
sammanlagda beloppet för ändamålkyrkoantikvariska i Stockholm till 30ca
miljoner kronor.

Metod l

Staten ersättning till Svenska kyrkan 5 öremotsvararger en som per
skattekrona. Detta belopp in till skattskyldiga i formallatas staten av

avgift för kyrkoantikvariskt underhåll. Varje motsv.pastoratav en
minskar, enligt avtalet mellan och Svenska kyrkan, sittstaten uttag av
kyrkoavgift kulturminnesvårdenmed det kostar. Summansom av pas-

uppgårminskningar till den statliga ersättningens storlek.toratens

Metoden tydligt för skattskyldigaalla det kyrkoantikvariska under-gör att
hållet angelägenhet. enkel och förenligDen med detär ären gemensam
nuvarande och det planerade uppbördssystemet for skatt.

sådanEtt problem med avtalslösning i vilkenosäkerheten utsträck-ären om
ning kommer följa överenskommelsen under hänvisning till denpastoraten att
frihet bestämma avgiftsuttaget varje motsv. har.överatt pastoratsom

svårtDenna osäkerhet med avtalsmodellen hänger blirmed detattsamman
för beräkna hur mycket kyrkoavgiñen skall sänkas. Pastora-pastoraten att

kostnader för underhålletdet kyrkoantikvariska skiljer sig nämligen itens
betydande utsträckning, årendels med tanke kyrka behöveröver att enen
grundlig år,renovering kanske bara med till olikheter i35:e dels hänsynvart
fråga det kulturhistoriska förvaltaransvaret med avseende kyrkomasom

ålder frånantal, och storlek urskilja de kulturhistoriska kostnadernaAttmm.
i kyrkounderhållet ocksåandra kostnader kan för enskilt pastoratett vara

svårt. problem borde inomkyrkligaDessa dock kunna lösas överens-genom
kommelser tillämpa schabloner.attom

finns också delvis negativa erfarenheter till eftertanke.Det anledningsom ger
Även förutsättningarna inte oundvikligt jämfö-desamma detär är attom en
relse folkbokföringsuppgiñen från tillmed fördes kyrkan skatte-görs som

årmyndigheterna Regeringen bedömde prop 1991/92: bil. 81991. 100, att
årlig kostnadsminskningdetta fr.o.m. skulle innebära för Svenska1993 en

kyrkan med miljoner föreslog de kyrkliga kommunerna300 kronor och attca
skulle sänka sina Skattesatser motsvarande denna kostnadsminskning.

församlings- pastoratsförbund rekommenderade deSvenska kyrkans och
berörda kyrkliga kommunerna sänka skatten. skattesänkningDenatt som

uppgick emellertid endast till skattekrona,kunde för 1993 l örenoteras per
i stället för förväntade förklaring till denna obalanstotalt En4 öre.sett, att

folkbokföringspersonalinte sade denuppstod torde att pastoraten uppvara
övertalig.blevsom

förståelsen och kyrkanKunskapen och för avtal mellan statenett om enom
underhåll visserligen förväntas blistatlig ersättning för kyrkoantikvariskt kan
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allmän i svårt med beaktande vaddetta detTrotsute ärpastoraten. att, av
beskrivits tidigare, uppfattning huruvida iha bestämd pastoratensom omen

allmänhet kommer reducera kyrkoavgiñssatsen i densig kunnaatt anse
omfattning avtal förutsätter.ettsom

invändningEn denna liksom metodmetod, 2 och metod ärmotmot att
riksdagens möjligheter besluta och avgifterskatter begränsasatt om genom

ändamål år.bestämda till visst under följd Metodenäratt ettpengarna en av
bör dock bakgrund speciella mellandet avtal och Svenskamot statenses av
kyrkan förutsätts bli tecknat.som

Metod 2

Staten ersättning till Svenska kyrkan 5 öremotsvararger en som per
skattekrona. Detta belopp in till formalla skattskyldiga itas staten av

avgift för underhåll. åläggskyrkoantikvariskt Pastoraten motsv.av en
i lag minska kyrkoavgiften med 5 öre skattekrona. Under detatt per

åretförsta fårmed denna ordning enligt lag intepastoratensamma
höja kyrkoavgiften.

Metod innebär lagfäst Från2 avgiñs- eller skatteväxling. allmännaen
utgångspunkter detta betänkligt, eftersom minskar trossamfundetdetär
Svenska kyrkans frihet bestämma sitt avgiftsuttag, visserligen underatt

Åbegränsad tid. andra sidan säkerställer lösningen oförändradeatt resurser
går till det kyrkoantikvariska underhållet. liksom metod tyd-Metoden 1gör
ligt för skattskyldiga vårdenalla den kulturhistoriskt värdefullaatt av egen-
domen angelägenhet. enkel och förenlig med detDenär ären gemensam
nuvarande och det planerade uppbördssystemet för skatt.

inkomsternaolägenhet med metod minskar med skatte-En 2 5är öreatt per
kulturminnesvården i egentligenkrona vad kostar. Dettaoavsett pastoraten

borde kunna med tanke motsv. skallnäraccepteras att ett pastorat
kyrkoantikvariskt underhåll någon frågautföra omfattning kan ipastoratetav

lånaräkna med statlig ersättning. Pastoraten eller tillbehöver knappast spara
kultunninnesvård.

Metod 3

Staten tillförsäkrar ersättningSvenska 5 örekyrkan motsvararen som
tillhandahållsskattekrona. ersättningen delsDen statliga attper genom

för tillhör kyrkan dras5 öre skattekrona kyrkoavgiften dem somper av
in till Svenska enligt lag, dels över-kyrkan centralt statenattgenom

avgift för kyrkoantik-lämnar till kyrkan invad kommer genom ensom
frånunderhåll icke-tillhöriga.på devariskt skattekrona5 öre per

särskildicke-tillhöriga betalar kyrko-denna lösning det enbart deI är ensom
via kyrkoavgiñen.antikvarisk kyrkotillhöriga betalaravgiñ eftersom de

planerat för skatteuppbörd.Metoden förenlig nuvarande ochmedär system
för kyrkotill-tydligt för alla det dekanDet görasansvaret omgemensamma

kyrkoavgiftenhöriga framgår mycketslutskattsedeln hur av som avser
underhåll.kyrkoantikvariskt
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kyr-beroendeolikaersättning finansierasstatligMetoden sättatt en
emellertid hänvi-Vi kanlikställdhetsskäl.tveksamkotillhörighet eller är av

finansieringenframtidaförhållande, nämligen dentill likartat avettsa
principbeslutredan fattatharbegravningsverksamheten. Statsmaktema ett

begravningsverksamhe-förkyrkan skall betalatillhör Svenskadeattom som
På vilketbetalakyrkoavgiften medan övriga skallvia sätt.annatettten

Dir.utredningennärvarandefördet skall ske prövassätt avsenare
begravningsverksamheten.1621995: om

avgifter för begrav-icke-tillhörigasvinna i styrka deMetoden skulle om
tillunderhåll kunde föraskyrkoantikvarisktochningsverksarnhet samman en

samhällstjänster.enda avgift för Svenska kyrkans

motsv.påverkarintefördel metoden denmed rättEn attpastoratensär att
tilldenna draskyrkoavgiften 5bestämma öresätt än attöver annat av

inom-detsköterlämpligen till detSvenska kyrkan centralt, omorgan som
vården kyrkligadetför säkerställakyrkliga utjämningssystemet. Detta att av

kulturarvet.

Metod 4

5 öreersättningSvenska kyrkanStaten tillförsäkrar motsvararsomen
tillhandahålls, delsstatliga ersättningen attDenskattekrona. genomper

kyrkan drastillhörkyrkoavgiften för demskattekrona5 öre somavper
tillskjenligt lag, delscentraltin till Svenska kyrkan att staten u-genom

tillhörigadebidra med. Föricke-tillhöriga skallde attden delter som
kulturminnesvår-kyrkligadubbelt för dentill viss del skall betalainte

Sta-skattekrona.motsvarande 5 öreskatteavdragdessaden ett perges
för skatteavdragettill ochsig fdr bidraget kyrkankompenserarten

skatter.andragenom

kyrkoantikva-någon särskild avgift förlösningfördel med dennaEn är att
underhåll inte behövertiskt tas ut.

till vissriskerarkyrkan intetillhör Svenskadefördel attEn är att somannan
bli följ-kulturminnesvården, vilket skullekyrkligaför denbetala dubbeltdel

kyrkotillhöriga dock lös-kangjordes. deskatteavdraget Förinteden om
rundgångegendomligsig ochningen te pengar.avsom en

statligasvårbegriplig, detmetoden kannackdel, förutom är attEn att vara
sammanlagt 375skatterabattenmiljoner kronorbidraget 50 samt caca

någotfinansierasår måste kunnaför sätt.räknat 1996miljoner kronor
höjningarkronormiljoner425kan skeDetta tasatt avgenomcagenom

punktskatter.

bedömning och slutsatsSammanfattande

den integenomföra eftersomsvårastmetodfinner 4Statskontoret är attatt
fördel-metodskiljer sig 3metodernade andrasjälvfinansierad. ettAvär

Svenska kyrkanspåverkarinteden rättfrån övrigaaktigt de attsätt genom
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prak-sitt kyrkoavgiñsuttag och den kanbestämma över ettattatt ses som
åtagande bevaratiskt för och kyrkan haruttryck attett gemensamtatt staten

då ersättning vadkulturhistoriska i Vide värdena kyrkorna. att statensavser
ingår kyrkoavgiñen. dock slutskattse-kyrkotillhöriga i Det börgäller de

avgiften kyrkoantik-deln framgå mycket kyrkoavgiften förhur av som avser
underhåll framgåvariskt motsvarande det torde kommasätt attsom av

slutskatteredovisningen för icke-kyrkotillhöriga.de

Vi förordar och de andra innebärmetod och bedömer denna metoderna3 att
ändringarförsumbara kostnadsökningar for Erforderliga skatte-staten. av

för Riksskatteverketsoch uppbördssystem kan inomgöras systemun-ramen
derhåll. någon någraövrigt innebär inte väsentligt kostnadskrâvandeI metod
förändringar jämfört förhållanden.med nuvarande
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långsiktig6 Principer för överens-en
kommelse mellan och Svenskastaten

kyrkan

vårda det kulturhistoriskaAtt i långsiktigkyrkor med inventarier ärarvet en
uppgift. Som genomsnittligt tiden tvåvärde mellan kyrkorenoveringarett

århar 35 Därför bör till för årligagrund insatser ligganämnts. parternas ett
långsiktigtömsesidigt avtalsperiodavtal. under vilken kyrkor hinnerEn alla

Ävenförefaller lång.emellertid orimligt år långt.kan35renoveras synas vara
lämpligareEn avtalsperiod, under vilken betydande del kyrkorna hinneren av

år.kan 25renoveras, vara

Ett avtal kan utformas efter från liknande överenskommelser,mönster t.ex.
den mellan och Sveriges Radio eller den mellan och kommu-staten staten

Överenskommelsenflyktingmottagningen. innehållakan alltnerna om av
principiell betydelse mellan parterna.

I avtalet kan faktor för uppnå effektivare verksamhet setas atten en
avsnitt 4. effektivitetStörre i renoveringsarbetet, efter förmönstrett.ex.
Gotlands kyrkor, förutsätter fastighetsförvaltning långsik-kan verkaen som
tigt och planerande.

statsmakterna mycket restriktivt automatiska utgiftsökningarser som
långsiktigtföljer avtal. de fyra ersättningsmetoderAv disku-t.ex. ettav som

i avsnitt dock självfinansierande eftersom5 de baserasärterats tre en
avgift direkt relaterad till den beskattningsbara förvärvsinkomsten.ärsom

Det kan behövas klausul i avtalet det möjligt förhandlagör atten som om
ändring i ersättningskonstruktionen före kontrollstation någonnästa om
väsentlig förutsättning för ersättningen ändras. definitionNuvarande vadav

beskattningsbar förvärvsinkomst sådan förutsättning.är ärsom en

Innehåll i tänkt överenskommelseen

Definitioner. Parterna.-

Syñe och förutsättningar för avtalet. rättigheter och skyldigheter.Paiternas-
Avtalets omfattning. Kontrollstationer.

åtaganden innehållKyrkans beträffande den verksamhet avtalet gäller, dess-
och inriktning. kyrkan förHär bl.a. Svenska har fortsattattanges ansvar
underhållet kulturminnena.de kyrkligaav

åtaganden,Statens däribland hur ersättningens storlek skall bestämmas, hur-
ersättningen skall finansieras och hur den skall utbetalas.

Uppsägningsvillkor, force majeur, giltighetstid.tvistlösning,-
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Avtal förhandlingar mellan därför knappastDetupprättas ärparter.genom
innehålletmeningsfullt i detalj i beskriva i framtida avtal.förvägatt ettmer

Innehållet fråntill olika dock delvis olika delarde punkterna kan hämtasovan
utredning.dennaav

Delar överenskommelsen lagfastas, bl.a. för bestämningbehöver sättetav av
ersättningens storlek finansierashur ersättningen skall och betalas ut.samt
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BILAGAC 1995: 13 1996-04-16

Bilaga till
KommitténKonsultavtal angåendemellan det kyrkliga kulturarvet

och Statskontoret

Kommittén har fått i uppdrag inför relationsändringen mellan ochatt staten
Svenska kyrkan utreda bl.a. frågan vården kulturhistoriskt värdefullom av
kyrklig egendom. Kommitténs uppdrag och utgångspunkternade närmare för
utredningsarbetet framgår kommittédirektiven Dir. 1995:162.av

Kommittén Statskontoret ilämnar uppdrag bistå medatt

fram underlag för prövning vad skälig storlek påatt ta är denett av som-
statliga ersättningen vårdför och underhåll de kyrkliga kulturvärdena,av

beskriva statligahur den ersättningen eventuellt iatt bör räknas taktupp-
med kostnadsutvecklingen och relateras till Svenska kyrkans totala
underhållskostnader för kultunninnena,

beskriva principer, villkor och former för den statliga ersättningen,att-

förslag hur den statliga ersättningen frånskall detatt räknasge av-
sammanlagda totala kyrkoavgift,uttaget av

principiellt inriktade förslag på hur långsiktig överenskommelseatt ge en-
mellan kan utformas.och kyrkanstaten

Statskontoret utgå från förutsättningarskall de i kommittédirektivensom anges
Ändradei propositionen l995/96:8O relationer mellan och Svenskasamt staten

kyrkan. En utgångspunkt avräkningenär mellan statligaden ersättningenatt
inte fåroch kyrkoavgiften innebära kyrkans självständigt bestämmarättatt att

avgiftsuttaget rubbas. När det gäller storleken den statliga ersättningen skall
utgångspunkten Kyrkoberedningens förslag i slutbetänkandet Staten ochvara
trossamfunden SOU 1994:42. Vidare skall beaktas det förslag den kyrkligasom
Kyrkobyggnadsutredningen lämnade den 11 april 1996.

l
l .i ZTill avd

"Oluuucnnuuo
Kontakt med.........

Beslut

f °"ultiitoculou u..lETLumé0 iSign
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2Bilaga

mrredogörelseEkonomiskpublikationfrån SCB:suppgifterAnalys av
år 1994,kyrkokommuner m.m.

samtliga kyr-förinvesteringsutgiñerochdriñskostnaderSammanställning av
tabell.följandenivå ilokal görskokommuner

1994199319921991Drift/Verksamhet
mkrmkrmkrmkrInvest.

1028999952888administration DGemensam
38454470I

155170169164löneboställen DPrästgårdar o.
363247451

1534153214741344DFastighetsförvaltning
794939889792I

1717165716831651DKyrkogårdsförvaltning
296313365335I

3611346033163247DFörsamlingsverksamhet
34263156I

8045878 l75947294verksamhet DegentligSumma
1198135513761298I

investeringsutgiñer delasochdriftskostnaderFastighetsförvaltningens upp
följande sätt:

1994199319921991Fastighetsförvaltnini
85089313811344DKyrkor
438480844792I
593554DFörsamlingslokaler m.m.
331434I .. 908593DHyresfastigheter

252645I
1534153214741344DSumma
794939889792I

investeringsm-ochdriñskostnademaihälñennågotVi finner än avatt mer
kyrkorna.fastighetsförvaltningenigiñema avser
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framgårSom tabellerna fastighetsförvaltningen och förvaltningenär ävenav
kyrkorna i särskiltekonomi, gäller detta investe-stor post pastoratensav en

ringama. procentuellaDe andelarna de totala driñskostnadema respektiveav
investeringsutgiñema årunder dessa i följande tabell:noteras

Verksamhetsandel 1991 1992 1993 1994
Fastighetsförvaltning % % %D 18 19 20 19 %

I % % % %61 65 69 66
Kyrkor D % %11 11.. .. % %I 35 37.. ..

kan i de flestaFör 1994 iakttas minskningverksamheter investe-en av
ringsutgiñema, förmodligen sammanhängande ökningen försam-med att av
lingsskatten hejdats, siñeruppgiñer detta nedan. gällerDetta ävense om
driñs- och investeringsutgiftema för kyrkorna. Procentuellt har dock inte
utgiftema för kyrkorna sjunkit. konstateras för investeringarnaTvärtom en
ökning kyrkomas andelar. i investeringsutgiñema iDet stället försam-ärav
lingslokaler fått stå tillbaka 1994.som

Försarnlingsskatten, kyrkans inkomstkälla, har utvecklatsär störstasom
följande sätt:

År mkr,1991: 7 755 mkr, mkr1992: 9 035 1993: 9 295 mkr, 1994: 8 858

Som behandlats i Fädemas kyrkor framtidensoch Svenska kyr-rapporten -
kans utredningar 1996:1 sker redovisningen underhållet kyrkornaav av

inte enhetligt får räkna med omfattande renoveringarsätt ävenett attom man
i utsträckning redovisas investeringar. underhållsåtgärderStörrestor som

många gångertorde dock redovisade driftskostnader. investe-Ivara som
ringsutgiñema ingår också förvärv och uppförande kyrkor. andraAvav

framgåruppgifter i SCB:s investeringsutgiftemas fördelning. Jäm-rapport
förbara uppgiñer finns för och1993 1994.

1993 1994
och 85104av er

inventariermaskiner och 236 82 lav
891 772o.
124 123

Summa 1355 1198

kyrkogårds-Investeringsutgiftema i fastighetsförvaltninghuvudsak ochavser
förvaltning.

30



Bilaga 2 275SOU :431997

3BILAGA

m.
.

o
Q.

.ooo o

0

m
.m

0

0
-

+
0

5 g
. . o . .. o oo o o o o o o

@G Qä

@Q .
ä

s
o

Q

oo o0 o

.m

m

++ g
o 0 0o 0 oo0 oo o0

@8å

31.





2771997:43SOU

3Bilaga

iändringtillförslagKulturarvsutredningens
kultunninnen1988:950kap. lagen4 m.m.om

1281996:SOUkulturmiljönSkyddet av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

4 kap.

kyr-värden iKulturhistoriskakyr-värden iKulturhistoriska
kyrk-kyrkotomter,kobyggnader,kyrk-kyrkotomter,kobyggnader,

begravnings-inventarier,ligabegravnings-ochinventarierliga
kyrk-ochprästgårdarplatser,enligt be-skyddadeplatser är

be-skyddade enligtstäderkapitel. ärdettastämmelserna i
kapitel.dettaistämmelserna

skallkulturminnenKyrkliga
såunderhållasvårdas och att

värdekulturhistoriska intederas
ochutseendeoch derasminskas

förvanskas.karaktär inte

kyrkotomterKyrkobyggnader,kyrko-ochKyrkobyggnader
begravningsplatserochtomter

2§1

kyrko-ochKyrkobyggnader
unde-ochskall vårdastomter

kultur-derassårhållas att
ochminskasvärdehistoriska inte

karaktäroch intederas utseende
förvanskas.

förinvigtsbyggnaderlagdennaKyrkobyggnader enligt är som
kommunkyrkligvårdasochgudstjänstkyrkanssvenska enavsom

förvaltning.understårdomkyrkorsamt egensom

Ändringen upphävs.stycketbl.a. förstainnebär att
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Kyrkotomt område kring kyrkobyggnad hörär ett en som samman
med byggnadens funktion och miljö och inte begravningsplats.ärsom

Begravningsplatser såda-är
områden eller utrymmenna som

kap.1 1 § begravnings-iavses
lagen I990.1 144. Bestämmel-

detta kapitel omfattariserna
också sådana byggnader på
begravningsplatser inte ärsom
kyrkobyggnader fastasamt an-
ordningar såsom ochmurar
portaler.

3§2

Kyrkobyggnader Kyrkobyggnader, kyrkotom-ärsom upp-
förda och kyrkotomter har och begravningsplatsertersom som
tillkommit före utgången år har uppförts, tillkommit ellerav
1939 får inte på något väsentligt anlagts före utgången år 1939av

ändras tillståndsätt får inte på något väsentligtutan sättav
länsstyrelsen. ändras tillstånd läns-utan av

styrelsen.

frågaI kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning,om en
flyttning eller ombyggnad byggnaden liksom för ingrepp elleriav
ändring dess exteriör och interiör med dess fasta inredning ochav
kostnärliga utsmyckning för ändring dess färgsättning.samt av

frågaI kyrkotomt frågaI kyrkotomt ellerom en om en
krävs alltid tillstånd för utvidg- begravningsplats krävs alltiden
ning för tillstånd för utvidgningsamttomtenav upp- av om-
förande eller väsentlig ändring rådet för uppförande ellersamt

byggnader, portaler väsentlig ändring byggnader,av murar, av
eller andra fasta anordningar på portaler eller andra fastamurar

anordningar området.tomten. inom

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet skäliga medärsom
hänsyn till de förhållanden föranleder ändringen. Villkoren fårsom

hur ändringen skall utföras den dokumentation behövs.samtavse som

2 Senaste lydelse 1995:560
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4§

RiksantikvarieämbetetOmRiksantikvarieämbetetOm
bestämmel-skalldet,beslutarbestämmel-skallbeslutar det,

tillståndsprövningi §3tillståndsprövningi 3 § omsernaomserna
frågaockså itillämpasfrågaockså itillämpas enomom en

kyrkotomtkyrkobyggnad ellerkyrkotomtellerkyrkobyggnad enen
eftertillkommithareftertillkommithar somsom

ochår 1939 ärutgångenochår 1939utgången är somavsomav
kulturhisto-sittmärkligkulturhisto-sittmärklig genomgenom

gällervärde.riska Detsammariska värde. en
har till-begravningsplats som

årutgångenefterkommit av
kyrko-invidliggeroch1939 en

dess-uppförtsbyggnad som
märkligellerförinnan är genom

värde.kulturhistoriskasitt

Kyrkliga inventarier

6§

kulturhistorisktInventarier av
kyrkobyggnadvärde, här tillsom

ellerbyggnadeller kyrkligannan
förvarasskallbegravningsplats,

vårdas väl.och

7§fd. 8§

skall minstKontraktsprostenskall minstKontraktsprosten
allakontrolleraåralla sjättekontrollera attårsjätte vartattvart

finnsförteckningenföremål ifinnsföremål förteckningeni
ocksåkontroll skallSådankvar.kontroll skall ocksåkvar. Sådan

kyrkoherdevid bytekyrkoherdevid byte görasgöras avav
ikyrkvärdeller sådankyrkvärd ieller sådan angessomangessom

församlingandra stycket. Iförsamling 6 §§ andra stycket. I7 enen
kontraktsprostendär ärdär kontraktsprosten är

tillbiskopenkyrkoherde skalltillbiskopenkyrkoherde skall sese
kontroll sker.kontroll sker. attatt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fd. 15 § 10

Om det på begravnings- detOm på begravnings-en en
plats eller i byggnad på plats eller i byggnad påen en en en
begravningsplats och begravningsplats ochägs ägssom som
förvaltas borgerlig kom- förvaltas borgerlig kom-av en av en

finns föremål kultur- finns föremål kultur-mun av mun av
historiskt värde, tillämpas be- historiskt värde, tillämpas be-
stämmelserna 9 och 10 §§ stämmelsernai i 1 § andra stycket
också på sådana föremål. och 6-9 §§ också på sådana
Kommunen skall därvid föremål. Kommunen skall därvidansvara
för förteckningen förva- för förteckningensamt samtansvara
ringen och vården föremålen. förvaringen och vården före-av av

stället förI vad i 7 § målen. stället förI vadsägs sägssom som
skall förteckningeni i skall förteckningen6 § ianges om anges

föremål eller förvaltas föremål eller förvaltasett ägs ägsettav om
någon kommunen. någon kommunen.än änannan av annan

Begravningsplaster Prästgårdar

vården1 begrav- På prästgård huvud-av en en som
ningsplats skall dess betydelse sakligen har tillkommit före

del vår kulturmiljö utgången år och1939som en av av
Begravningsplatsernabeaktas. kyrklig jord enligtärsom

skall vårdas och underhållas så kap.41 första stycket1 § punkt 2
deras kulturhistoriska värde och andra stycket kyrkolagenatt
minskasinte eller förvanskas. 1992:300 eller enligt punkt4

övergångsbestämmelserna till
lag ellersamma

3 Senaste lydelse 1995:560.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

hartidigare varitsom
föreskrifterenligtprästgård om

ellerjord ochkyrklig ägs
förvaltas pastorat,ettav

länsstyrelsensfår inte utan
byggnaderuppförastillstånd nya

åtgärdersådanautföraseller
andraellerinnebär rivningsom

ellerbyggnaderändringar av
anläggningar.

12

prästgård ienligt EnBegravningsplaster avsessom
överlåtasfårområden 11 § intesådana utandetta kapitel är

länsstyrelsen. Etttillanmälaneller iutrymmen avsessom
någonöverlåtelse tillavtalbegravningslagenkap.1 1 § om

eller pastorat1990:1144. än ettstatenannan
förrängiltigtblir inte sex

anmälanefter detmånader att en
läns-tillinkomöverlåtelsenom
läns-såvidastyrelsen, inte

överlåtelsen.medgerstyrelsen

begrav-Bestämmelserna om
ocksåomfattarningsplatser

på begrav-byggnadersådana
kyrko-ningsplatsen inte ärsom
anord-fastabyggnader samt

ochsåsomningar murar
portaler.

Ändringen upphävs.stycket4 bl.a. andrainnebär1990:1146.Senaste lydelse att
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

fråga begravnings-I Bestämmelserna 11 ochiom en
plats anlagts före utgången gäller sådana12 §§ intesom

år krävs1939 tillstånd prästgårdar förklaratsav av som som
länsstyrelsen byggnadsminnen eller kultur-

för utvidga eller på enligt kap. eller3att reservat som
något väsentligt ändra omfattas vård- och använd-sättannat av
begravningsplatsen, ningsföreskrifter enligt kap.41

för där uppföra någon kyrkolagen12 § 1992:300,att om
byggnad eller fast anordning länsstyrelsen beslutar sådanaattny

eller eller väsentligt ändra föreskrifter skall gällariva som
befintlig byggnad fasteller skyddsbestämmelser enligt 3 kap.an-
ordning.

14§

Om Riksantikvarieämbetet Om Riksantikvarieämbetet
beslutar det, skall bestämmel- beslutar det, skall bestämmel-

i tillämpas13 § också i i och tillämpas11 12 §§serna serna
fråga begravningsplats också i fråga prästgårdom en om en

tillkommit efter utgången huvudsakligen har till-som av som
år 1939, begravningsplatsen kommit efter utgången årom av
ligger invid kyrkobyggnad 1939 och märkligären som genom

uppförts dessförinnan eller kulturhistoriskasitt värde.som
märkligär sittgenom

kulturhistoriska värde.

15§

Länsstyrelsen får besluta att
prästgård skall omfattasinteen

bestämmelserna eller11iav
såvida Riksantikva-12 §§, inte

rieämbetet har valt den medut
stöd 14av
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

utgången årEfter 1999av
bestämmelserna endastgäller

prästgårdar länssty-sådana som
Riksantikvarie-ellerrelsen

harföre denna tidpunktämbetet
valt ut.

Överklagande Kyrkstäder

16 §

får på någotKyrkstäder inte
förändrasväsentligt sätt utan

länsstyrelsen.tillstånd av
får förordnaLänsstyrelsen
innehavareskyldighet för avom

lägenheter kyrkstadinom atten
anmäla överlåtelsertidvissinom

tillsådana lägenheterav
länsstyrelsen.

och överklagandeAnsvar m.m.

1 §7

hosLänsstyrelsen får
begärakronofogdemyndigheten

handräckning enligtsärskild
1990:746 betalnings-lagen om

och handräckningföreläggande
den förmot som ansvarar

förvaltningen kyrkligtettav
för säkerställakulturminne att

föreskrifter ochefterlevnaden av
kapitel.beslut enligt detta
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

fall förstaI isom avses
ställetstycket får länsstyrelsen i

särskildbegäraför att
förelägga denhandräckning som

rättelsevidtaansvarigär att
åtgärder.avbryta pågåendeeller

fårföreläggandesådantEtt
förenas med vite.

I8§fd.16§

beslut enligtLänsstyrelsensoch9Beslut iangessom
hoskapitel får överklagasdettahos allmänfår överklagas13 §§

förvaltningsdomstol. Så-allmänSådana be-förvaltningsdomstol.
fâr alltid överklagasdana beslutdom-slut får alltid överklagas av

domkapitlet.kapitlet. av

överklagande till kammarrätten.Prövningstillstånd krävs vid

Riksantikvarieämbetets beslutochBeslut enligt 10 14
får överklagasenligt 4 och 12§§får överklagas hos regeringen.

hos regeringen.
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Bilaga 4

grundläggande principermedPolicydokument
kyrkliga kulturarvetdetför vården av

utredningarSvenska kyrkansframtidenskyrkor ochFädemasUr -
kyrkobyggnads-Betänkande års1993sid. 175-176.1996:1 av

utredning.

skall bevarastillhör alla ochkulturarvKyrkorna är ett som
kommande generationer.

ovärderligtochlevande gudstjKyrkorna2. änstrum ettär
kulturarv.

allmänna vadföreträda detuppdragövårdensKulturmilj är att
detta arbeteoch ikulturarvetgäller bevarande göraatt enav

församlingens intressen.avvägning mot

högtid ochförheligt rumrespekteras "ettKyrkan skall4. som
dop,kyrkliga handlingar:ochför gudstjänststillhet ett rum-

vigsel och begravning.konfirmation,

denkulturarv där ilevanderespekterasKyrkan skall5. ettsom
värdehar i sig.bestående funktionenobruten kontinuitet ett

historiskt dokument.skall respekterasKyrkan ettsom
arkitektonisktrespekterasKyrkan skall monument.ettsom

bedömningsammanvägdgrunda påskall sigHanteringen aven
sidanoch högtid åsamla till gudstjänstkyrkans uppgift att ena

estetiska värden åarkitektoniska ochhistoriska,kyrkanssamt
underlag förskallden andra. Bedömningen ge

enskildaoch vad deställningstaganden både i stort avser
detaljerna.

på objektet.utifrån helhetssynskall skeHanteringen en
skall alltidbyggnadsvårdför godGrundläggande principer10.

gälla. innebärDet
respekt för originaletVisaatt-

reversibla åtgärderverka föratt-
och metodermaterialanvända adekvataatt-

och utförandekvalitet materialställa krav på iatt-
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ll. Estetiska omgestaltningar "smakrestaureringar" bör bedömas
restriktivt kan komma ifråga exempelvis flerai imen en

förvanskad kyrka låg estetiskt och antikvarisketapper av
kvalitet. god arkitektoniskKraven på och estetisk gestaltning
skall då ställas högt.

skall väl dokumenterade. skall12. Kyrkorna Därvidvara
utgångspunkten vara

skall kunnadokumentationen underlag föratt ge en-
rekonstruktion händelse exempelvis brandi av en

skall bevaras för all framtid. Därför skallkyrkan i principatt-
åtgärder, metoder materialdokumentation och kunnaav ge

tillräckligt för det framtida underhålletunderlag
kyrkorna värdefulla kunskapsbanker. Dokumen-i sig äratt-

konstruktioner, snickerier, målningar,tation murverk, inven-av
sprida denskall syfta till tillvara och kun-tarier att taetc.

skapen.
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