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PARTER 
 
Klagande 
1. Erwin Theelen 
Bruksgatan 11 
365 32 Lessebo 
  
2. Gwendolyn van Dooren 
Bruksgatan 11 
365 32 Lessebo 
  
Motpart 
Lessebo kommun 
365 31 Lessebo 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Lessebo kommuns beslut från den 17 juni 2019 i ärende nr 2017/85-21, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Detaljplan 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 
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BAKGRUND 

 

Kommunfullmäktige i Lessebo kommun (kommunen) antog den 17 juni 2019 de-

taljplan för fastigheten Bergsrådet 13 med flera i Lessebo kommun. 

 

Erwin Theelen och Gwendolyn van Dooren har nu överklagat beslutet till mark- och 

miljödomstolen. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Erwin Theelen och Gwendolyn van Dooren har i första hand yrkat att beslutet 

upphävs och i andra hand att det justeras så att byggnadshöjden inom planområdet 

begränsas till två våningar samt att nockhöjden begränsas till 8-9 meter. Vidare 

borde avståndet mellan de Q-markerade byggnaderna och den nya bebyggelsen utö-

kas. De har anfört i huvudsak följande. 

 

Planen medför påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövärde samt stor negativ 

påverkan på dem som grannar. Övriga allmänna intressen kan inte vägas mot ett 

riksintresse på ett sätt som medför påtaglig skada på ett riksintresse. De närboendes 

intresse samt kulturmiljön har inte vägts ordentligt. 

 

Kulturmiljön 

Fastigheten Bergsrådet 13 ligger inom ett område med riksintresse för kulturmiljö. 

Det betyder enligt kommunens egna riktlinjer bland annat följande. Det är inte tillå-

tet att förändra områdets eller det enskilda husets karaktär. All nybyggnation och 

exploatering måste ske på ett sätt som passar in med omgivningen och den histo-

riska bebyggelsen. Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets 

karaktär. Den nya byggnationen får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områ-

dets karaktär vad gäller höjd eller utseende. Vid samtliga lovprövningar ska en jäm-

förelse ske med den ursprungliga bebyggelsemiljön. 
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I länsstyrelsens rekommendationer, vilka gäller alla områden med riksintresse i Les-

sebo (fördjupad analys av ett riksintresse för kulturmiljö den 7 april 2011), uppges 

följande. Ny- och ombyggnationer underordnas den befintliga. Det betyder att de 

anläggs och anpassas till de befintliga byggnadernas placering, storlek både vad gäl-

ler bredd, höjd, form, material, färg och detaljer. 

 

Höghuset som möjliggörs i den nya detaljplanen på fastigheten Bergsrådet 13 stri-

der helt mot ovanstående. Oavsett hur byggnaden kommer att formgivas eller place-

ras medför fyra våningar med en byggnadshöjd om 12 meter en mycket stor föränd-

ring av områdets karaktär. Observera att nockhöjden inte är begränsad i den delen 

av planen och lätt kan bli 15-16 meter. 

 

Samtlig befintlig bebyggelse i området som omfattas av riksintresset är 1,5-plans 

villor med undantag för de relativt nya lägenhetshusen om två våningar på fastig-

heten Bergsrådet 18. Även gula skolan är 1-1,5-plan. Endast tvåplansvillor och bo-

stadshus med en nockhöjd om 8-9 meter kan passa in i området och skydda den be-

fintliga kulturmiljön. 

 

Fyra våningar är dubbelt så många som all annan bebyggelse inom riksintresseom-

rådet och enligt vad som är tillåtet nu. Med en nockhöjd på 15-16 meter blir höghu-

set mer än dubbelt så högt som allt annat i området och åtta gånger så högt som den 

q-märkta jordkällaren på fastigheten. Höghuset kan komma att byggas bara några 

meter från den knappt två meter höga jordkällaren. Det ifrågasättas att detta inte 

skulle ändra områdets karaktär vad gäller höjd och utseende samt att exploateringen 

sker på ett sätt som passar in med omgivningen och den historiska bebyggelsen. Det 

ifrågasättas även om detta utgör nybyggnation som underordnas den befintliga och 

om den har anpassats till de befintliga byggnadernas placering och storlek. Istället 

för att hela samhället ser byggnader från Storgatan och Bruksgatan via nuvarande 

park, måste man leta efter dessa bakom ett massivt höghus. 
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Skuggning och insyn 

De har nu kvällssol i hela den delen av trädgården som ligger bakom deras hus. Där 

brukar de sitta, grilla och bada i sommarsolen. Om höghuset byggs kommer hela 

den delen av trädgården att ligga i skugga under sommarkvällarna. Dessutom påver-

kas odlingen av äpplen och plommon vilka skulle få rejält mindre med ljus. Träd-

gården på framsidan är olämplig att använda då det där står tre stora bokträd som 

skuggar den delen av trädgården. Denna delen av trädgården är vidare i direkt an-

slutning till en mycket trafikerad väg, Bruksgatan/Kostavägen samt rondellen på 

väg 25. 

 

De kommer vidare få en minskad utsikt samt en ökad insyn i huset och trädgården. 

Det finns inget de kan göra för att begränsa insynen från höghuset utan att det 

skapar skugga. Det är oacceptabelt att de inte kommer kunna använda trädgården 

utan insyn. Även den nu gällande detaljplanen tillåter bostadsbebyggelse, men då 

parhus i två våningar. Ett fyravåningshus kommer att medföra insyn från flera lä-

genheter samt från högre höjd. Detta kommer att påverka deras privatliv i trädgår-

den samt i delen av huset som vetter mot den berörda sidan. Det känns obehagligt 

att använda deras pool när människor från flera lägenheter kollar ner på dem. 

 

Den ökade insynen i både trädgården och huset samt skuggningen av trädgården in-

nebär betydande olägenheter för dem. Detta var inte några olägenheter de kunde 

förvänta sig när de köpte huset. Gällande detaljplan tillät bara två våningar, nybygg-

nation skulle anpassas till områdets karaktär och till de befintliga byggnaderna gäl-

lande höjd och utseende på grund av riksintresset och det var ingen fråga om förtät-

ning. Nybyggnationen skulle vidare medföra en rejäl värdesänkning av deras hus. 

 

Övrigt 

Enligt planen är syftet bland annat att skapa ett attraktivare centrum med bland an-

nat ett torg. Det planerade torget blir allt annat än attraktivt med ett höghus bredvid. 

Torget är inte så stort och det skulle kännas ännu mindre med en sådan hög bygg-

nad omkring. Dessutom kommer torget att ligga i skugga stora delar av dagen om 



  Sid 5 
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 

 

P 3503-19 
Mark- och miljödomstolen  

 
 

man tillåter fyra våningar. Området blir mer attraktivt om byggnadshöjden begrän-

sas till två våningar. 

 

Kommunen vill bygga ett minimumantal lägenheter på varje tomt de bebygger och 

därför behövs ett höghus på denna plats. Då man vill ha både torg och bostäder på 

platsen är den för liten för att minimumantalet lägenheter ska uppnås. Istället för att 

acceptera ett mindre antal lägenheter så blir det kulturmiljön och de närboende som 

får betala priset i form av alla nackdelar ett höghus innebär. I Lessebo finns det gott 

om plats att bygga på, även i centrum, och det är redan projekt på gång. 

 

Det verkar bara vara ekonomiska motiv bakom höghusplanen. Det finns inte ett vet-

tigt argument att bygga högt och tillåta höghus på fastigheten mitt i riksintresseom-

rådet. Det är inte endast de som anser detta. Det saknades bara två röster i kommun-

fullmäktige för att återremiss skulle ske, med följande motiveringar. Ytterligare ut-

redning avseende anpassningen till omgivande miljö, alternativet att bygga med två 

våningar, kostnader och intäkter samt hur planen passar in i strategin om ett attrak-

tivt Lessebo. 

 

De har på bara några timmar, i april 2018, samlat in över 100 namnteckningar från 

Lesseboinvånare som tycker att ett höghus inte passar in på fastigheten. Listorna 

finns att tillgå. 

 

Slutsatser 

Enligt tredje kapitlet miljöbalken får allmänna intressen inte vägas mot ett riksin-

tresse om det medför påtaglig skada på riksintresset. Detta blir fallet om det byggs 

ett höghus oavsett formgivning eller placering. De förra ägarna till deras hus fick 

inte ens måla huset i en annan färg då det skulle skada områdets karaktär eller utse-

ende. 

 

Alla intressen som kommunen anför, så som att det behövs fler bostäder, att ett hög-

hus är billigare och attraktivare för entreprenörer och framtida boende, får inte 

vägas mot riksintresset. Det finns gott om plats i kommunen för att bygga, även i 
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centrum och även högt utan att kulturmiljön skadas. Även ett stort L-format lägen-

hetshus på två våningar ger fler bostäder än ett parhus på två våningar. 

 

Övriga allmänna intressen får inte vägas mot ett riksintresse på ett sätt som medför 

påtaglig skada på riksintresset. Endast tvåplansvillor eller bostadshus med en nock-

höjd om 8-9 meter kan passa in i området och skydda den befintliga kulturmiljön 

samt ta hänsyn till andra intressen. 

 

DOMSKÄL 

 

Tillämpliga lagrum 

Enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, är det en kommunal angelä-

genhet att planlägga användningen av mark och vatten (det kommunala planmono-

polet). Det är alltså kommunen själv som, inom vida ramar, avgör hur marken ska 

användas inom den egna kommunens gränser. 

 

Vid prövningen ska enligt 2 kap. 1 § PBL hänsyn tas till både allmänna och en-

skilda intressen. 

 

Vidare framgår av 4 kap. 36 § PBL att en detaljplan ska vara utformad med skälig 

hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan 

inverka på planens genomförande. Denna bestämmelse kan ses som en precisering 

av hur det allmänt hållna kravet i 2 kap. 1 § PBL ska tillämpas vid detaljplanelägg-

ning och tar sikte på inte bara förhållandena inom det tilltänkta planområdet utan 

också på förhållandena i anslutning till detta, vilket kan ha särskild betydelse för ex-

empelvis förändring eller förnyelse av bebyggelse (se Didón m.fl., Plan- och bygg-

lagen, kommentaren till 4 kap. 36 §). 

 

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

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

dess beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
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allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 

mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 

 

Mark får enligt 2 kap. 4 § PBL tas i anspråk för bebyggelse endast om den från all-

män synpunkt är lämplig för ändamålet. 

 

Bebyggelsen ska enligt 2 kap. 6 § PBL utformas på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på plat-

sen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida förändringar 

och kompletteringar. 

 

Planläggning får enligt 2 kap. 9 § PBL inte ske så att den avsedda användningen 

kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för människors 

hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 

 

Prövningsramen 

Vid överprövning av ett kommunalt beslut att anta, ändra eller upphäva en detalj-

plan ska enligt 13 kap. 17 § PBL den instans som prövar överklagandet endast 

pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som kla-

ganden har angett eller som annars framgår av omständigheterna. Om den myndig-

het som överprövar en detaljplan finner att beslutet strider mot en rättsregel ska be-

slutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin helhet. Om kommu-

nen medgett det får dock beslutet upphävas i en viss del eller ändras på annat sätt. 

Mark- och miljödomstolen kan därför inte på eget initiativ eller på uppmaning av en 

klagande göra ändringar i detaljplanen. Domstolen kan endast godta eller upphäva 

den antagna detaljplanen. 

 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. 

Domstolens prövning innebär i första hand en prövning av om kommunens beslut 

ryms inom det handlingsutrymme som kommunen har enligt bestämmelserna i PBL 

och de krav som ställs på beslutsunderlag och beredningsförfarande. Om kommu-
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nens beslut ryms inom detta handlingsutrymme inte att blir föremål för överpröv-

ning (se t.ex. prop. 2009/10:215s. 88 samt MÖD 2012:31, MÖD 2014:12 och MÖD 

2017:15) 

 

Länsstyrelsen ska, enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § PBL, överpröva  

kommunens beslut att anta detaljplanen bl.a. om planen kan antas innebära att ett 

riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses eller att bebyggelsen 

blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion. Länsstyrelsen beslutade den 26 juni 

2019 att inte överpröva kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen. 

 

Mark- och miljödomstolens bedömning 

 

Kulturmiljön 

Erwin Theelen och Gwendolyn van Dooren har gjort gällande att samtlig befintlig 

bebyggelse i området som omfattas av riksintresset är 1,5-plans villor med undantag 

för de relativt nya lägenhetshusen om två våningar och att endast tvåplansvillor och 

bostadshus med en nockhöjd om 8-9 meter kan passa in i området och skydda den 

befintliga kulturmiljön. De har vidare anfört att höghuset som möjliggörs i den nya 

detaljplanen på fastigheten Bergsrådet 13 strider mot kommunens egna riktlinjer 

samt länsstyrelsens rekommendationer. De intressen som kommunen anför, så som 

att det behövs fler bostäder, att ett höghus är billigare och attraktivare för 

entreprenörer och framtida boende, får inte vägas mot riksintresset. 

 

Mark- och miljödomstolen bedömer att kommunen i tillräcklig mån har beaktat på-

verkan på riksintresset för kulturmiljövård i de delar av planområdet som omfattas 

av detta. Samtliga byggnader som sedan tidigare är q-märkta kommer att förbli det i 

den antagna planen. Jordkällaren kommer att bevaras, byggnaden ”gula skolan” får 

inte rivas och uthusen har markerats som värdefull kulturmiljö som ska bevaras. 

Nya byggnader och ombyggnationer ska vidare enligt planbeskrivningen följa när-

områdets karaktär. Kommunen har även återgett de riktlinjer för bebyggelse inom 

området för kulturmiljövård som följer av kommunens översiktsplan, antagen den 
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24 september 2018. Den exakta utformningen och lokaliseringen av nybebyggelse 

och dess förenlighet med den befintliga omgivningens kulturmiljö blir en fråga att 

beakta i den senare bygglovsprocessen. Mark- och miljödomstolen anser inte att det 

som klagandena har anfört i denna del utgör skäl för att upphäva den nu antagna de-

taljplanen. 

 

Betydande olägenhet 

Erwin Theelen och Gwendolyn van Dooren har gjort gällande att deras trädgård helt 

kommer att skuggas under vissa perioder, att de kommer få ökad insyn i huset och 

trädgården, att de kommer få en minskad utsikt och att detta innebär betydande 

olägenheter för dem. Enligt mark- och miljödomstolens bedömning utgör den 

förväntade beskuggningen av deras fastighet och den ökade insynen inte en sådan 

olägenhet att detaljplanen ska upphävas på den grunden. Inte heller det de har anfört 

om värdeminskningen av deras hus utgör sådan betydande olägenhet som avses i 2 

kap. 9 § PBL. 

 

Sammanfattning 

Mark- och miljödomstolen finner sammantaget inte anledning att upphäva kommu-

nens beslut att anta detaljplanen på de grunder som Erwin Theelen och Gwendolyn 

van Dooren har anfört. Det som klagandena i övrigt har anfört gällande att planens 

syfte inte kommer att bli verklighet samt att det finns andra lokaliseringar föranle-

der inte någon annan bedömning. Domstolen bedömer inte heller i övrigt att det 

finns skäl att upphäva antagandebeslutet. Överklagandet ska därför avslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sid 10 
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 

 

P 3503-19 
Mark- och miljödomstolen  

 
 

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

Överklagande, med beaktande av mellanliggande helgdag, senast den 27 december 

2019.  

 

Anna Karlsson   Lars Fransson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anna Karlsson, ordförande, och 

tekniska rådet Lars Fransson. Föredragande har varit beredningsjuristen Matilda 

Andersson. 
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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