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ÄNDRINGAR I KYRKOLAGENS BESTÄMMELSER OM SKYDDET AV KYRKLIGA BYGGNADER
Lagen om ändring av kyrkolagen (895/2013) gäller bestämmelserna om kyrkliga byggnader och skyddet av
dem. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2014 och hittas i författningsdatabasen på www.finlex.fi.
Kyrkliga byggnader och skyddet av dem
Kyrkliga byggnader är kyrkor och klockstaplar, jordfästnings- och gravkapell samt med dem jämförbara
byggnader på en begravningsplats. Bestämmelserna om kyrkliga byggnader gäller även kyrkotomter samt
inhägnader och portar som hör till en kyrkotomt eller begravningsplats och genom lagändringen även
hjältegravar.
Skyldigheten att underställa beslut som gäller kyrkliga byggnader till Kyrkostyrelsen för fastställelse förblir i
huvudsak oförändrad. Dess ordalydelse har setts över och de beslut som ska underställas har sammanförts i
samma bestämmelse. Dessutom har paragrafen kompletterats med en bestämmelse om att även beslut som
gäller anskaffning av en befintlig byggnad som kyrka eller jordfästningskapell för församlingen liksom planer
på att ändra en befintlig byggnad till kyrka eller jordfästningskapell ska underställas Kyrkostyrelsen. Samtidigt
har underställningsförfarandet förenklats så att beslut om skyddade kyrkliga byggnader inte längre underställs
undervisnings- och kulturministeriet för fastställelse, utan dessa underställningar behandlas alltid i
Kyrkostyrelsen.
Årtalet för hur gamla kyrkor som direkt ska skyddas enligt lagen är som hittills 1917, likaså kvarstår
möjligheten att skydda yngre kyrkor än så genom beslut av Kyrkostyrelsen. Skyddet kan då vara grundat på
byggnadshistoria, byggnadsteknik eller särskilda miljövärden.
Ändringar i yttrandeförfarandet
Museiverkets ställning som expertinstans i fråga om kyrkliga byggnader förstärks och tidpunkten för när
yttrandet ska begäras tidigareläggs. Museiverket ska ges tillfälle att yttra sig innan kyrkofullmäktige eller
gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut som gäller en väsentlig ändring eller rivning av eller ändring av
användningsändamålet för en skyddad kyrklig byggnad eller en kyrklig byggnad som tagits i bruk för minst
50 år sedan. Ett yttrande ska begäras redan för en plan som gäller ärenden som nämns ovan. I praktiken betyder
det att yttrandet ska inhämtas redan när ärendet bereds. Ett yttrande ska begäras även då det är oklart huruvida
en plan innebär en väsentlig ändring av en kyrklig byggnad.
Om den kyrkliga byggnaden finns på Åland ska dessutom Ålands landskapsregering ges tillfälle att yttra sig i
ärendet innan beslutet fattas, eller om byggnaden finns på samernas hembygdsområde sametinget.
Beslut om att skyddet av en kyrklig byggnad ska upphöra
Bestämmelsen om när skyddet av en kyrklig byggnad upphör har förtydligats. Kyrkostyrelsen kan besluta att en
kyrklig byggnad inte längre ska vara skyddad om
- byggnaden har skadats på ett sådant sätt att den inte längre kan återställas i ursprungligt skick,
- församlingen har flera kyrkliga byggnader och har inte längre i sin verksamhet behov av den skyddade
kyrkliga byggnad som den äger,

-

det av något annat särskilt skäl inte längre är motiverat att skydda byggnaden.

Innan ett beslut tas ska Museiverket och vid behov dessutom Ålands landskapsregering eller sametinget ges
tillfälle att yttra sig i ärendet. Kyrkostyrelsens beslut i ärendet ska meddelas närings-, trafik- och miljöcentralen
eftersom det kan vara befogat att skydda byggnaden med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet även
om byggnaden inte längre är skyddad enligt kyrkolagen. Dessutom ska den kommun där byggnaden finns
informeras om beslutet med tanke på ett eventuellt behov av att justera detaljplanen.
Museiverkets besvärsrätt
Museiverkets ställning som expertinstans i fråga om kyrkliga byggnader har förstärkts även genom att det har
getts rätt att genom besvär överklaga beslut där verket har initiativrätt eller där det ska höras i egenskap av
expertmyndighet innan beslut fattas. Museiverket får således genom besvär överklaga ett beslut av
kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige som ska underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse om
beslutet gäller en skyddad kyrklig byggnad. Museiverket får även överklaga ett beslut av Kyrkostyrelsen som
gäller att skydda eller upphöra med skyddet av en kyrklig byggnad.
Enligt en övergångsbestämmelse tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet på behandlingen av
ärenden gällande underställning och överklagande som är anhängiga när lagen träder i kraft.
Närmare information ges vid behov av överarkitekt Antti Pihkala, ecklesiastikråd Pirjo Pihlaja och
förvaltningschef Asta Virtaniemi, e-postadresser fornamn.efternamn@evl.fi.
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