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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
7450-09

meddelat i Stockholm den 18 oktober 2010
SÖKANDE
1. AA

2. BB

KLANDRAT AVGÖRANDE
Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 3 september 2009,
M2009/1202/F/P, avseende överklagande i fråga om detaljplan för område vid
kvarteret Staven i stadsdelen Aspudden i Stockholm, Stockholms kommun
SAKEN
Rättsprövning
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning.

Dok.Id 96244
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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BAKGRUND

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslutade den 23 oktober 2008 att
anta detaljplan för område vid kvarteret Staven i stadsdelen Aspudden i
Stockholm. Syftet med planen var att skapa möjlighet att uppföra två nya
bostadshus och att ge förutsättningar för att medge bygglov för nödvändig
renovering av ett befintligt bostadshus. Länsstyrelsen i Stockholms län avslog den
4 februari 2009 AAs och BBs överklaganden av beslutet. Genom det nu klandrade
avgörandet avslog regeringen deras överklagande av länsstyrelsens beslut.

YRKANDE M.M.

AA och BB yrkar att Regeringsrätten ska upphäva regeringens beslut. De anför
bl.a. att byggnationen strider mot områdets tidigare karaktär och kommer att
medföra olägenheter för befintliga hyresgäster, bl.a. i form av ökad bullernivå.

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 är hyresgäster i fastighet inom detaljplaneområdet. De äger såvitt
framgår inte någon fastighet inom eller i anslutning till planområdet. Det har inte
kommit fram att deras civila rättigheter
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eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel
6.1 i Europakonventionen. Deras ansökan om rättsprövning ska därför avvisas.

Susanne Billum

Marianne Eliason

Peter Kindlund

Henrik Jermsten

Olle Stenman

Karl Lundberg
Föredragande regeringsrättssekreterare
Avd. II
Föredraget 2010-09-08

