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meddelat i Stockholm den 25 juni 2018 

 

 

SÖKANDE 
Bostadsrättsföreningen Sjukhuset 3 

c/o AA 

 

 

  

KLANDRAT AVGÖRANDE 
Regeringens (Miljö- och energidepartementet) beslut den 18 maj 2017, 

M2014/02989/Me, avseende överklagande i fråga om utvidgat strandskydd för 

Danderyds kommun  

 

SAKEN 

Rättsprövning 

 

___________________ 

 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om rättsprövning.  

 

BAKGRUND  

 

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade att vissa områden i Danderyds kommun 

skulle omfattas av utvidgat strandskydd. 
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Bostadsrättsföreningen Sjukhuset 3 överklagade beslutet till regeringen och 

yrkade att ytterligare ett område skulle omfattas av strandskydd. Föreningen 

anförde bl.a. följande. Föreningens mark ligger som närmaste granne med det 

aktuella grönområdet. Föreningen är tillsammans med två andra föreningar 

ansvarig för en samfällighetsförening som omfattar en del av området. Det finns 

risk för att området inte kan bevaras intakt, vilket skulle förhindra boendes 

tillgång till området.  

 

Regeringen beslutade i det nu klandrade avgörandet att inte ta upp överklagandet 

till prövning. Regeringen konstaterade att bostadsrättsföreningen inte ägde mark 

eller innehade rätt i övrigt till mark som berördes av länsstyrelsens beslut och att 

beslutet inte heller i övrigt hade sådana rättsverkningar för föreningen eller 

berörde föreningens intressen på ett sådant sätt att den hade rätt att överklaga 

beslutet.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Bostadsrättsföreningen ansöker om rättsprövning av regeringens beslut och anför 

bl.a. följande. Länsstyrelsen har underlåtit att inventera och värdera vissa områden 

trots uppmaningar från kommunmedlemmar. Regeringens definition av 

klagoberättigad innebär i praktiken att länsstyrelsens beslut inte kan överklagas 

till någon instans, trots att beslutet får konsekvenser som missgynnar ett stort antal 

kommuninnevånare. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

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 den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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Det har inte kommit fram i målet att sökandens civila rättigheter eller skyldigheter 

berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i konventionen. 

Ansökningen om rättsprövning ska därför avvisas. 

 

 

 

_____________________ _____________________  

 

 

_____________________ _____________________  

 

 

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Eskil Nord, Kristina Ståhl 

och Mari Andersson. 

 

Föredragande har varit justitiesekreteraren Charlotta Nyhlén. 

 


