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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
BESLUT
Mål nr
4371-11

meddelat i Stockholm den 17 oktober 2011
SÖKANDE
1. Bostadsrättsföreningen Näktergalen 23
c/o AA

2. BB

3. CC
4. DD
5. EE
6. FF
7. GG
8. HH
Ombud för 3 – 8: Advokat Charl Priem
Charl Priem Advokatbyrå
Bragevägen 10
114 24 Stockholm
KLANDRAT AVGÖRANDE
Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 7 april 2011, M2010/961/Ma/P,
angående överklagande i fråga om detaljplan för fastigheten Sädesärlan 6 m.m.
i stadsdelen Östermalm, Stockholms kommun

Dok.Id 111717
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

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

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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SAKEN
Rättsprövning
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna om rättsprövning.

YRKANDEN M.M.

Bostadsrättsföreningen Näktergalen 23 ansöker om rättsprövning av regeringens
beslut och anför att en miljökonsekvensbeskrivning borde ha utförts eftersom
projektet medför betydande miljöpåverkan genom omfattande ingrepp i närmiljön
och långtgående konsekvenser för eleverna på Engelbrektsskolan och
Gärdesskolan.

BB begär rättsprövning av regeringens beslut och anför att hans
huvudinvändning är att genomförandet av planen kräver sprängning av alltför
mycket berg över gatuplanet med medföljande olycksrisker.

Övriga sökande begär rättsprövning av regeringens beslut och yrkar att Högsta
förvaltningsdomstolen upphäver regeringens beslut samt förordnar att beslutet tills
vidare inte ska gälla. De yrkar vidare att Högsta förvaltningsdomstolen håller
muntlig förhandling i målet samt slutligen att domstolen förordnar att de ska
erhålla ersättning för kostnader i målet. De anför bl.a. följande. Regeringens
beslut har fattats utan att beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen har
uppfyllts. De avtal som ligger till grund för den tilltänkta exploateringen är
ogiltiga och regeringen underlåter att ta ställning till detta i sitt beslut.
Kommunens fullföljande av exploateringsavtalet innebär ett gynnande av enskild
näringsidkare i strid med kommunallagen. Ett genomförande av planbeslutet leder
bl.a. till att ett tusental elever i Engelbrektsskolan utan saklig och rättslig grund
evakueras till tillfälliga utrymmen på annat håll, vilket medför besvär och
otrygghet för både elever och deras föräldrar.
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att en
enskild får 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.

Det har inte framkommit i målet att någon av sökandena äger en fastighet
belägen inom eller i omedelbar anslutning till området för den aktuella
detaljplanen. Av det som har anförts och av vad som i övrigt framkommit i målet
framgår inte heller att sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter på någon
annan grund berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i
Europakonventionen. Ansökningarna om rättsprövning ska därför avvisas.

Vid denna utgång förfaller yrkandena om inhibition, muntlig förhandling och
ersättning för kostnader i målet.

Mats Melin

Karin Almgren

Eskil Nord

Kristina Ståhl

Helena Jäderblom

Ann-Charlotte Borlid
Föredragande justitiesekreterare
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