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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
1884-10

meddelat i Stockholm den 30 november 2010
SÖKANDE
1. AA
2. BB

KLANDRAT AVGÖRANDE
Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 28 januari 2010, M2009/973/F/P,
avseende överklagande i fråga om detaljplan för del av Ågesta 1:4, Huddinge
kommun
SAKEN
Rättsprövning
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning.

BAKGRUND

Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge kommun beslutade den 9 oktober 2008 att
anta detaljplan för del av Ågesta 1:4. Syftet med planen var att skapa förutsättningar för att ett köp av ett visst vattenområde kunde genomföras och att det inom
två delar av området kunde uppföras mindre bryggor. Länsstyrelsen i Stockholms
län avslog den 23 januari 2009 AA och BBs överklagande av beslutet. Genom det
nu klandrade avgörandet avslog regeringen deras överklagande av länsstyrelsens
beslut.
Dok.Id 98965
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se
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måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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AA och BB ansöker om rättsprövning och yrkar att regeringens beslut ska
upphävas. De anför bl.a. att kriterierna för att använda sig av enkelt
planförfarande inte är uppfyllda och att det gäller en fråga av stor principiell
betydelse och med samhällsetiska konsekvenser.

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.

AA och BB äger en fastighet som gränsar till planområdet. Fastigheten påverkas
inte av planen som sådan. Det har inte heller i övrigt kommit fram i målet att AA
och BB är berörda av regeringens beslut på ett sådant sätt att beslutet innefattar en
prövning av deras civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i
artikel 6.1 i Europakonventionen. Deras ansökan om rättsprövning ska därför
avvisas.
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