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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
BESLUT
Mål nr
727-11
meddelat i Stockholm den 29 april 2011

SÖKANDE
1. AA
2. BB
3. CC
4. DD
5. EE
6. FF
7. GG
8. HH
9. II
10. JJ
11. KK
12. LL
13. MM
14. NN
15. OO
16. Koloniträdgårdsförbundet
17. Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar
18. Grottparkens Fritidsträdgårdar
Ombud: PP

KLANDRAT AVGÖRANDE
Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 4 november 2010, M2010/1912/F/P,
i fråga om detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:39 m.fl. i stadsdelen
Ulvsunda i Stockholm, Stockholms kommun
SAKEN
Rättsprövning
___________________

Dok.Id 104483
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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HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna.

YRKANDEN M.M.

Sökandena yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva regeringens
beslut och, i avvaktan på den slutliga prövningen, bestämma att beslutet tills
vidare inte ska gälla. De anför bl.a. följande. Det är svårt att se att detaljplanen
inte skulle avse en särskilt känslig miljö eller vara av ringa intresse från allmän
synpunkt. Den berör planlagd parkmark och har föranlett omfattande
opinionsyttringar i likhet med förhållandena i RÅ 1991 ref. 85. De 3 000 protester
mot byggnationen som har kommit in under processen måste väga tyngre än det
av byggherren fabricerade behovet av seniorbostäder. Detaljplanen borde därför
ha antagits av kommunfullmäktige och inte ha delegerats till stadsbyggnadsnämnden. Detaljplanen har inte stöd av de intentioner för området som finns i
översiktsplanen, där det uttryckligen anges att det inte ska byggas på parkmark
eller i värdefulla grönområden samt att staden i planeringen ska verka för att det
framtida byggandet i möjligaste mån sker på redan exploaterad mark. Uppgifterna
i detaljplanen att marken har varit bebyggd och ianspråktagen är en kraftig
överdrift.

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 Europakonventionen.

Enligt handlingarna äger ingen av sökandena fastigheter inom området för den
aktuella detaljplanen. Av utredningen har inte heller framkommit något som talar
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för att sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter på annan grund berörs av
regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen.

Ansökningarna ska därför avvisas.

Mats Melin

Nils Dexe

Anna-Karin Lundin

Annika Brickman

Helena Jäderblom

Andreas Sundberg
Föredragande justitiesekreterare

Avd. I
Föredraget 2011-03-23

