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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-11-12 i mål nr P 2554-18, se 
bilaga A 

PARTER 

Klagande 
Lunds kommun 
Box 41 
221 00 Lund 

Motpart 
1. AL

2. IL

SAKEN 
Detaljplan för XXY och XXZ samt del av XYX m.fl. i Lunds kommun 

___________________ 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

Med undanröjande av mark- och miljödomstolens dom återförvisar Mark- och 

miljööverdomstolen målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning. 

___________________ 
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Lunds kommun har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen i första hand ska 

upphäva mark- och miljödomstolens dom och återförvisa målet till mark- och 

miljödomstolen för fortsatt handläggning. I andra hand har Lunds kommun yrkat att 

Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva den del av mark- och miljödomstolens 

dom som avser detaljplan för fastigheterna XXY och del av XYX 

m.fl. (planområdet med undantag för fastigheten XXX och återförvisa målet

till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning i den delen. 

AL och IL har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens dom. 

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Lunds kommun har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande: 

Mark- och miljödomstolen ställer krav på miljökonsekvensbeskrivning som saknar 

stöd i lag. Detaljplanen anger inte några förutsättningar för kommande tillstånd för 

verksamheter eller åtgärder som påverkar miljön. I vart fall leder 

bedömningskriterierna i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 

bilaga 4, till att genomförandet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Mark- och miljödomstolen har gått utöver vad domstolen får pröva eftersom 

klagandena inte gjort gällande att beslutsunderlaget behöver kompletteras.  

Den utredning som tagits fram under planprocessen, i samarbete med kommunens 

stadsantikvarie och Bevaringskommittén i Lunds kommun, ger vägledning om de 

värden de befintliga byggnaderna representerar. Resultatet av den utredningen och de 

avvägningar som gjorts mellan de allmänna och enskilda intressena som finns 

representerade i planområdet har medfört att kommunen kommit fram till att 

byggnaden på XXZ, f.d. bibliotekstjänstbyggnaden, kan rivas utan att det strider mot 

någon lagbestämmelse. Byggnaderna i kvarteret Tegelbruket är en del av 
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kulturmiljön kring Lunds Tekniska Högskola. När byggnadernas kulturhistoriska värde 

ska bedömas måste det göras i relation till hela området. Övriga byggnader i området 

med kulturhistoriskt värde kommer att finnas kvar. Förändringen på angränsande 

fastighet, där byggnaden som kallades f.d. institutet för färgfoto inte finns kvar, 

beaktades när arbetet med detaljplanen pågick.  

Om Mark- och miljööverdomstolen finner att det krävs en miljökonsekvens-

beskrivning medger kommunen att beslutet upphävs i den del det avser 

fastigheten XXZ i enlighet med 13 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL. Resterande del ska då återförvisas till mark- och miljödomstolen för 

prövning av övriga frågor.  

AL och IL har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande: 

F.d. bibliotekstjänstbyggnaden av KA är en synnerlig viktig del av Lunds 

kulturhistoria och omistlig i stadsbilden vid Tornavägen ur arkitektonisk och 

kulturhistorisk synvinkel. Kommunens ställningstaganden är inte tillräckligt väl 

underbyggda och kommunens redovisade vägledningsunderlag är i viss mån 

motsägelsefullt. Byggnadens kulturmiljövärde har ökat ytterligare efter att f.d. 

institutet för färgfoto rivits för ett par år sedan. Att det finns flera andra byggnader av 

KA i Lund medför att byggnadens värde ökar som en del av det kulturella 

sammanhanget. Det finns också planer i kommunen på att riva delar av en annan 

byggnad av KA som ligger ca 500 meter från f.d. bibliotekstjänstbyggnaden. Det finns 

följaktligen en påtaglig risk för att kulturmiljön i Lunds kommun förstörs. En 

miljökonsekvensbeskrivning med en bedömning i förhållande till hela området måste 

därför göras.  

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

Som framgår av mark- och miljödomstolens dom ska bestämmelserna i 6 kap. 

miljöbalken i dess lydelse före den 1 januari 2018 tillämpas i frågan om när en 

miljöbedömning ska göras. Enligt då gällande 6 kap. 11 § miljöbalken ska en 
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miljökonsekvensbeskrivning upprättas om en detaljplans genomförande kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Mot bakgrund av det som framgår av den 

befintliga utredningen i målet finner Mark- och miljööverdomstolen att genomförandet 

av detaljplanen inte kan antas få en sådan betydande miljöpåverkan. Det finns därför 

inte skäl att upphäva planen på den grunden att någon miljökonsekvensbeskrivning 

inte har upprättats. Mark- och miljödomstolens dom ska därför undanröjas och målet 

återförvisas dit för prövning av övriga invändningar mot beslutet att anta detaljplanen.  

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ylva Osvald, hovrättsrådet Mikael 

Hagelroth, tekniska rådet Carl-Gustaf Hagander och tf. hovrättsassessorn Lina 

Lundgren, referent.  
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2018-11-12 

meddelad i 

Växjö 

Mål nr P 2554-18 

Dok.Id 450131 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 81 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100 0470-253 46 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 
www.vaxjotingsratt.domstol.se 

PARTER 

Klagande
1. AL

2. IL

Motpart
Lunds kommun 

Box 41 

221 00 Lund 

ÖVERKLAGAT BESLUT
Byggnadsnämnden i Lunds kommuns beslut 2018-04-19 i ärende nr BN 2018/0135, 

se bilaga 1 

SAKEN 
Detaljplan för XXY och XXZ samt del av XYX med flera i Lunds kommun

_____________ 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen bifaller överklagandet och upphäver Byggnadsnämnden 

i Lunds kommuns beslut den 19 april 2018 att anta detaljplan för XXY och XXZ

samt del av XYX m.fl.

_____________ 

Bilaga A
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BAKGRUND 

Byggnadsnämnden i Lunds kommun (nämnden) beslutade den 19 april 2018 

att anta detaljplan för XXY och XXZ samt del av XYX m.fl. i Lund.

AL och IL (klagandena) har nu överklagat nämndens beslut till mark- och

miljödomstolen.  

YRKANDEN M.M. 

Klagandena yrkar, som det får förstås, att detaljplanen ska ändras på så sätt att

bibliotektjänstbyggnaden bevaras, den planerade byggnaden på fastigheten XXZ

ska ha minst 6 meters förgårdsmark mot Tornavägen vilken inte får övertäckas med 

utskjutande balkonger eller högre våningar, bebyggelsen mot Tornavägen får inte 

vara mer än 3 våningar och högst 10 m i byggnadshöjd, vindsvåningar och liknande 

ska inte tillåtas och byggnation som ökar bullernivån på något sätt ska inte tillåtas. 

Till stöd för sin talan anför de i huvudsak följande.  

Bibliotekstjänstbyggnaden 

Bibliotekstjänstbyggnaden av KA är en synnerligen viktig del av Lunds 

kulturhistoria och omistlig i stadsbilden vid Tornavägen ur arkitektonisk och 

kulturhistorisk synvinkel. Den befintliga byggnaden kan justeras och användas till 

ändamål som den nya detaljplanen avser. Det är även ur miljösynvinkel 

lämpligare att använda byggnader som redan finns.  

Gröna områden mot Tornavägen 

Det är mycket angeläget att bevara och respektera det nuvarande gaturummet mot 

Tornavägen med grön inramning. Detaljplanen ska därför ange minst lika stora 

grönområden som det är idag. Byggnaden på XXZ ska ha minst 6 meters

förgårdsmark mot Tornavägen vilket motsvarar den förgårdsmark som finns idag. 

Detaljplanen ska ange att förgårdsmarken inte får övertäckas av utskjutande 

balkonger eller högre våningar på byggnaden. Detta är angeläget för att främja att 
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förgårdsmarken så långt som möjligt består av biologisk miljö med gröna ytor och 

träd för att undvika att området får karaktär av en steril miljö med ”stenöken”. 

Utskjutande balkonger och liknande skulle bl.a. genom skuggning försämra 

markens biologiska förutsättningar för gröna ytor och träd.  

Höjd på byggnader 

Bebyggelsen mot Tornavägen får inte vara mer än 3 våningar och ska ha högst 10 

meters byggnadshöjd för att ge mjukare, mer harmonisk övergång mot 

Professorsstadens bebyggelse. Våningsantalet för byggnad närmast Tornavägen 

på fastigheten XXY anges till 5 våningar vilket inte är godtagbart.

Detaljplanen ska också ange att vindsvåningar och liknande inte tillåts utöver 

våningar som detaljplanen anger. Det behöver tydligt anges för att i 

grannfastigheten söder om den aktuella detaljplanen tycks stadsbyggnadskontoret 

ha godkänt vindsvåning utöver detaljplan för den fastigheten.  

Ytterligare skäl till yrkad byggnadshöjd är att förhindra ökad insyn i fastigheter som 

ligger i Professorsstaden och vetter mot Tornavägen. Det har inte varit insyn i dessa 

fastigheter tidigare och det är fel att medge insyn nu. Detaljplanen ska också beakta 

att bottenvåningar kan komma att vara förhöjda med 3,5 – 4 meter, vilket påverkar 

övriga våningars höjd över markytan och därmed insynsmöjligheter. Indragna 

takvåningar ska vara indragna så långt från Tornavägen att de inte medför insyn i 

befintliga bostadsfastigheter på västra sidan av Tornavägen. Motsvarande ska också 

gälla högre våningsplan längre in på fastigheterna XXY, XYX och XXZ.

Buller 

Planen anger att bullernivån medges öka med 1 dB för fastigheter på motsatt sida av 

Tornavägen. Det är inte acceptabelt. Även en ökning som inte är hörbar kan 

innebära hälsorisker för boende. Om myndigheten vidhåller att ökning med 1 dB 

inte medför hälsorisker måste de bevisa detta antagande. Om det inte visas ska 

detaljplanen inte tillåta ökning av bullernivån på något sätt. Dessutom ska 

bullerdämpande åtgärder vidtas för att säkerställa att bullerökning inte sker. 
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Bullermätning ska utföras före och efter byggnation vid samtliga 

bostadsfastigheters fasader för att säkerställa att bullerökning inte skett. P.g.a. buller 

ska inte heller festlokaler medges i byggnader mot Tornavägen.  

Lunds kommun (kommunen) har yttrat sig över den del av överklagandet som

berör f.d. bibliotektjänstbyggnaden och anför i huvudsak följande.  

Stadsantikvarien för kommunen har deltagit i arbetet med att ta fram det förslag till 

detaljplan som nu antagits. Stadsantikvarien har haft till uppgift att bevaka 

kulturmiljön som är ett allmänt intresse.  

Vid antagandet av detaljplanen har det gjorts en avvägning mellan olika allmänna 

och enskilda intressen å ena sidan och det allmänna intresset som byggnaderna i 

området representerar ur kulturmiljösynpunkt å andra sidan. Kommunen har då 

bedömt att de allmänna och enskilda intressena att utveckla och förtäta området 

med nya bostadsbyggnader väger tyngre än det värde som f.d. biliotektjänst-

byggnaden representerar, medan andra byggnader i området har ett högre kultur-

miljövärde och behöver skyddas. Det innebär att kommunen anser att den aktuella 

byggnaden kan rivas utan att det har betydande inverkan på kulturmiljön i området. 

Till sitt yttrande har kommunen bifogat ett yttrande samt en promemoria från 

stadsantikvarien. Av dessa framgår bl.a. att Anshelms arkitektoniska verk 

representeras på fler andra håll i området, men att även den f.d. 

bibliotektjänstbyggnaden har stora arkitektoniska förtjänster och utgör en tydlig 

representant för arkitektens produktion och den arkitekturinriktning som han 

representerar med modernistiska tegelkonstruktioner, präglade av hög detaljering, 

estetiskt genomarbetade fasader och funktionella planer. I promemorian har ett antal 

byggnader markerats med svart eller röd färg baserat på sin betydelse. Den aktuella 

byggnaden har fått färgen svart vilket innebär ”Byggnad som ingår i, eller 

tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö.”. Röd 

markering betyder ”Kulturhistoriskt värdefull byggnad”.  
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DOMSKÄL 

Prövningsramen 

Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) bygger på principen om decentralisering av 

beslutsfattande och på kommunal självbestämmanderätt i frågor som rör bl.a. 

markanvändningen i kommunen. Enligt 1 kap. 2 § PBL är det en kommunal 

angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Kommunen har 

därför att själv, inom vida ramar, avgöra hur marken ska disponeras samt hur miljön 

ska utformas i den egna kommunen. Detta medför att prövningen vid ett 

överklagande i många fall stannar vid en prövning av om ett beslut att anta en 

detaljplan ligger inom det handlingsutrymme som de materiella reglerna ger 

kommunen. Domstolen kan endast fastställa eller upphäva antagandebeslut i dess 

helhet, om inte kommunen medgett något annat.  

Mark- och miljödomstolen kan därför inte i detta mål ändra detaljplanen på så sätt 

som klagandena yrkat utan kommer istället pröva om det klagandena anfört utgör 

grund för upphävande av planen.  

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning syfta till att mark- och vattenområden 

används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 

allmän synpunkt medför en god hushållning.  

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse, vid bl.a. planläggning, lokaliseras till mark 

som är lämpad med hänsyn till möjligheterna att bl.a. förebygga vatten- och 

luftföroreningar samt bullerstörningar.  

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse, vid bl.a. planläggning, utformas och placeras 

på ett sätt som är lämpligt bl.a. med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- 

och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  
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Enligt 2 kap. 9 § PBL får planläggning inte ske så att den avsedda användningen 

kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som 

innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat 

sätt.  

Regler om när en miljökonsekvensbeskrivning ska göras finns i 6 kap. miljöbalken. 

Det följer av 2 p. övergångsbestämmelserna till nuvarande 6 kap. miljöbalken att 

äldre föreskrifter gäller för handläggningen och bedömningen av mål och ärenden 

om planer eller program som har påbörjats före den 1 januari 2018. Det innebär att 

det är 6 kap. miljöbalken i sin lydelse innan den 1 januari 2018 som ska tillämpas i 

detta mål.  

Enligt dåvarande 6 kap. 3 § miljöbalken är syftet med en 

miljökonsekvensbeskrivning att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 

effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra för bl.a. 

kulturmiljön. Syftet är att möjliggöra en samlad bedömning av effekter på 

människors hälsa och miljö.  

Det följde vidare av dåvarande 6 kap. 11 § miljöbalken att när en kommun upprättar 

eller ändrar en plan ska kommunen göra en miljöbedömning av planen, om dess 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med 

miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en 

hållbar utveckling främjas.  

Enligt dåvarande 6 kap. 12 § miljöbalken ska kommunen inom ramen för en 

miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som planens 

genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga 

alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd ska också 

identifieras, beskrivas och bedömas.  
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Bedömningen i sak 

Klagandena har bl.a. anfört att f.d. bibliotektjänstbyggnaden av KA ska bevaras 

på grund av dess kulturhistoriska värde. Kommunen har framfört att byggnaden 

har ett kulturmiljövärde, men att den kan rivas utan att det har en betydande 

inverkan på kulturmiljön i området eftersom det finns andra byggnader som har 

ett större kulturmiljövärde i området. Samtidigt har byggnaden bedömts ingå i, 

eller tillsammans med andra byggnader bygga upp, en kulturhistoriskt värdefull 

miljö.  

Mot denna bakgrund bedömer mark- och miljödomstolen att det inte är tillräckligt 

utrett om f.d. bibliotektjänstbyggnaden kan rivas utan att det medför en betydande 

påverkan på den kulturhistoriskt värdefulla miljö som byggnaden ingår i eller 

tillsammans med andra byggnader bygger upp. Det är således inte möjligt för 

domstolen att avgöra denna fråga utan för detta krävs att en 

miljökonsekvensbeskrivning där miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms 

måste göras innan detaljplanen kan antas. Eftersom en miljökonsekvensbeskrivning 

inte har gjorts ska kommunens beslut att anta detaljplanen redan på denna grund 

upphävas. De övriga invändningar som klagandena har anfört prövas inte av 

domstolen i detta mål.  

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)

Överklagande senast den 3 december 2018.  

Urban Lund   Kent Svensson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Urban Lund, ordförande, och 

tekniska rådet Kent Svensson. Föredragande har varit tingsnotarien Mikkaela 

Fridell.  




