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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
3529-10

meddelat i Stockholm den 10 september 2010
SÖKANDE
AA

KLANDRAT AVGÖRANDE
Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 22 april 2010, M2010/768/F/P,
angående överklagande i fråga om detaljplan för del av Tylösand 2:230 och 2:1,
Hotel Tylösand-Strandhuset, Söndrum-Vapnö, Halmstads kommun, se bilaga
SAKEN
Rättsprövning
___________________

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning.

Dok.Id 95701
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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YRKANDEN M.M.

AA ansöker om rättsprövning och yrkar att Regeringsrätten ska upphäva
regeringens beslut, förordna att beslutet inte ska gälla tills dess målet
prövats i sak (inhibition) samt hålla muntlig förhandling och syn på platsen. Hon
anför bl.a. följande.

Regeringens beslut innefattar en prövning av hennes civila rättigheter i den
mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Beslutet innebär att hennes
möjlighet att nyttja fastigheten blir avsevärt begränsad. Beslutet strider även mot
bestämmelsen om egendomsskydd i artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till
Europakonventionen. Äganderätten till hennes fastighet blir så kraftigt trädd för
när att det inte står i proportion till vad som kan vinnas med ombyggnaden av
hotellet. Detta gäller särskilt när hotellet skulle kunna byggas om på ett sätt som
ger det en mindre framträdande roll i landskapet och därmed innebära mindre
påverkan på hennes och andra närliggande fastigheter.

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 äger en fastighet som är belägen i nära anslutning till planområdet men som
inte påverkas av planen som sådan. Det har inte heller i övrigt kommit fram något
i målet som visar att hon i egenskap av fastighetsägare eller på annan grund är
berörd av planen annat än indirekt. Regeringens beslut har därmed inte
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innefattat en prövning av hennes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening
som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Ansökningen om rättsprövning ska
därför avvisas.

Vid denna utgång faller yrkandena om inhibition, muntlig förhandling och syn.

Sten Heckscher

Marianne Eliason

Peter Kindlund

Anna-Karin Lundin

Henrik Jermsten

Karin Königsson
Föredragande regeringsrättssekreterare
Avd. I
Föredraget 2010-08-25

