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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
3301-08

meddelad i Stockholm den 11 maj 2010
SÖKANDE
AA

KLANDRAT AVGÖRANDE
Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 24 april 2008, M2006/4496/F/P,
angående överklagande i fråga om detaljplan för del av Fontin 1:1, Kungälvs
kommun, se bilaga
SAKEN
Rättsprövning
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast.

YRKANDE M.M.

AA ansöker om rättsprövning av regeringens beslut och yrkar att detaljplanen ska
upphävas. Han anför bl.a. följande. Detaljplanen strider mot plan- och bygglagen
(1987:10), PBL. Planbeskrivningen innehåller ett antal felaktigheter.
Samhällsbyggnadskontoret har undanhållit information och underlåtit att redovisa
negativa konsekvenser av exploateringen. Detaljplanen innebär ett avsteg från
översiktsplanen utan att detta har motiverats. En miljökonsekvensbeskrivning
borde ha upprättats med hänsyn till bl.a. att planområdet hyser ett större bestånd
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av den fridlysta växten Taxus Baccata (idegran) samt detaljplanens konsekvenser i
fråga om ökad trafik, buller, insyn och påverkan på riksintresset för
kulturmiljövården. Detaljplanen kommer att påverka de boendes hälsa och
välbefinnande. Detaljplanen kommer att medföra oacceptabel påverkan för honom
i form av insyn, buller, ökad trafik och exploatering av ett flitigt använt
bostadsnära rekreationsområde.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en
enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en
prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som
avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Regeringsrätten upphäva
regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som
sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller
dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet.

Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som
faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på
saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i
förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23–25 och 234).

Enligt 5 kap. 18 § andra stycket PBL, i den lydelse som är tillämplig i målet, ska
en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning
av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra
resurser. I planbeskrivningen finns en redogörelse för den miljöpåverkan i olika
hänseenden som ett genomförande kan få. Med hänsyn härtill och till den
kompletterande utredning som Kungälvs kommun har redovisat för regeringen,
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finner Regeringsrätten att det inte strider mot nämnda lagrum att en fullständig
miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.

De av sökanden åberopade omständigheterna i övrigt visar inte att regeringen vid
beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det
handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen
har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens
beslut kan därför inte heller i övrigt anses strida mot någon rättsregel på det sätt
som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i
målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut
ska därför stå fast.
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