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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
298-09

meddelat i Stockholm den 18 oktober 2010
SÖKANDE
AA

KLANDRAT AVGÖRANDE
Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 18 december 2008,
M2008/3297/F/P, avseende överklagande i fråga om detaljplan för Klostergården
2:6 m.fl. i Lund, Lunds kommun
SAKEN
Rättsprövning
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning.

BAKGRUND

Kommunfullmäktige i Lunds kommun beslutade den 14 juni 2007 att anta
detaljplan för Klostergården 2:6 m.fl. i Lund. Syftet med planen var bl.a. att pröva
lämpligheten av att bygga bostäder på fastigheten Klostergården 2:6, av att
uppföra kompletterande bebyggelse på vissa andra fastigheter samt av att överföra
mark från fastigheterna till allmän platsmark. Länsstyrelsen i Skåne län avslog
den 3 juli 2008 överklaganden från bl.a. AA. Genom det nu klandrade avgörandet
avslog regeringen hennes överklagande av länsstyrelsens beslut.
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AA ansöker om rättsprövning och yrkar att Regeringsrätten ska hänvisa ärendet
till MSB-myndigheten för bedömning. Hon åberopar miljöbalken och anför bl.a.
att Miljödepartementet gjort fel som inte konsulterat nämnda myndighet.

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 är enligt handlingarna i målet hyresgäst i en fastighet belägen intill
detaljplaneområdet. Hon äger såvitt framgår inte någon fastighet inom eller i
anslutning till planområdet. Det har inte kommit fram att hennes civila rättigheter
eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel
6.1 i Europakonventionen. Hennes ansökning om rättsprövning ska därför avvisas.
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