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Sammanfattning 
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka rättsläget avseende tillståndsgivning 
till vindkraftverks etablering på land. I studien granskas det tre tillståndsärenden från tre 
olika länsstyrelser avseende vindkraft på land. I uppsatsen utvärderas endast hur miljö-
balkens första fyra kapitel efterlevs vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. 
Vidare kommer det att genomföras en kortare rättsfallstudie av prejudicerande domar 
avseende vindkraftens lokalisering. Uppsatsens författare har kommit fram till att läns-
styrelserna i sina bedömningar inte genomför en systematisk genomgång av miljöbal-
kens regler. Förståeligt nog behandlas det mest lagrum som handlar om vindkraftens 
lokalisering. En mycket tung vägledning för bedömningen av lokaliseringen utgör, både 
för länsstyrelserna och för domstolen, översiktsplanering eller andra eventuella plane-
ringar och policyn. Länsstyrelserna tar upp planeringar eller policy vid avvägandet i 
miljöbalkens 3 och 4 kapitel. Domstolarna däremot lyfter upp planeringarnas och poli-
cyns betydelse under 2 kap. 4 § i miljöbalken. Utgången är oftast dock detsamma. Detta 
kan leda till att avvägandet för vindkraftens lokalisering kan skilja från län till län 
beroende på länets policy. Dessutom skiljer det sig i länsstyrelsernas bedömning hur 
mycket de fäster sig vid länets policy och det kan definitivt leda till olika utgångar. 
Författaren tycker att både länsstyrelserna och domstolen borde ha en bredare syn på 
miljöbalkens mål där en hållbar utveckling sträcker sig längre än regionala mål. I upp-
satsen kommer författaren även fram till att utöver ett tydligare innehåll i 3 och 4 kap. i 
miljöbalken måste vi även ha allmänna riktlinjer från regeringens sida som tydliggör 
regeringens ståndpunkt om vindkraftens placeringar gentemot en hållbar utveckling.   
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Abstract 
 
The main object with this paper is to study the legal situation that occurs when Swedish 
authorities issue a permit to build a land based wind power station. The study has ob-
served three permits from three different County Administrations. The paper evaluates 
only how the first four basic chapters of the Swedish Environmental Code are followed 
during the process of issuing permits for environmentally hazardous activities. Further-
more the author makes a brief case law study with regards to the judgements on the 
placement of wind power stations. The main conclusion is that the County 
Administrations did not perform systematic analyses of the rules from the Environ-
mental code. Understandably, the location of the wind power station was the most 
observed point in the judgements. The most important guide for the judging the issue of 
location for the County Administrations and for the Environmental Court is the General 
Planning Document for the County and other planning documents or policies conducted 
by the specific municipality or county. The County Administrations use planning and 
policy documents when applying the Environmental Code, chapters 3 and 4. The Court 
however pays even more attention to the planning or policy when applying Environ-
mental Code, chapter 2, section 4. The outcome is usually nevertheless the same.   This 
approach can be lead to the different judgement because the policy documents of the 
locations of wind power are different in different Counties.  Furthermore the County 
Administrations judgement part from each other according to how much they attach 
importance to the policy. This approach can definitely result different outcomes. The 
author’s opinion is that County Administrations and even the Court should accept a 
broader approach to the concept of sustainable development and should be extend over 
the borders of municipalities or counties.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Ändå fram till 1960- talet har människorna i världen förbrukat naturens resurser och 
utvecklat kemikalier utan att se och förstå de negativa konsekvenserna. Väckarklockan 
blev boken ”Tyst vår” från 1962 där Rachel Carson beskrev hur mycket vår egen 
närmiljö påverkas av kemikalierna. Därefter har det blivit en gradvis förändring i vårt 
förhållningssätt när det gäller miljöfrågorna. Miljöpolitisk utveckling sker nu konstant 
på såväl nationell som internationell nivå.1 
 
Begreppet hållbar utveckling fick år 1987 en ny status i miljörätten när FN:s kommis-
sion om miljö och utveckling, så kallad Brundtlandskommissionen, gav ut en rapport 
om hållbar utveckling med avseende på ekologi, ekonomi och sociala frågor. Brundt-
landskommissionen konstaterade i sin rapport att förbruknings- och utvecklingsmönstret 
som då existerade i världen, inte kunde fortsätta. Dels ger mönstret varken utvecklings-
möjligheter eller löser problemen i den fattiga världen - gapet växer mellan fattiga och 
rika länder och antalet fattiga ökar. Dels skapar utvecklingsmönstret stora miljöproblem 
som hotar jordens livsförsörjningssystem som är basen för en god livskvalité för kom-
mande generationer. Det här anser Brundtlandskommissionen vara helt oacceptabelt och 
måste stoppas.2 
 
Brundtlandskommissionens ledord ”hållbar utveckling” var det centrala begreppet även 
under FN-konferensen 1992 i Rio de Janeiro. Riokonferensen anses vara den hittills 
största FN-konferensen som arrangerats. I Rio deltog representanter från 181 stater, från 
EG och från 1500 andra icke statliga organisationer. Resultatet blev en deklaration, två 
globala konventioner och ett dokument innefattande icke-bindande principer om beva-
randet av skogar. Dessutom upprättades ett omfattande handlingsprogram för 21:a 
seklet – Agenda 21.3 
 
Riokonferensen och begreppet ”hållbar utveckling” var också den största anledningen 
till miljöbalkens tillkomst i Sverige. Efter ett flertal utredningar4 lämnade Sveriges 
regering i december 1997 till Riksdagen propositionen ”Miljöbalk” (1997/98:45). I pro-
positionen anges flera skäl till att upprätta en ny miljöbalk, men den främsta och den 
självfallna orsaken är att uppnå mål inom den svenska miljöpolitiken som Sverige satt 
upp med anledning av Rio-konferensen. Den grundläggande ambitionen i politiken för 
hållbar utveckling är ”…att skydda miljön genom att få ned utsläppen under nivåer som 
varken hotar människors hälsa eller ekosystem”. 
 

                                                 
1 Carson, Rachel, Tyst vår. 
2 Bugge Hans Chr., The ethics of sustainable development – a challenge to the legal system, s 28 f. 
3 Ebbesson, J., Internationell miljörätt, s. 43ff. 
4 Det hela inleddes 1989 med tillkomsten av Miljöskyddskommitén som fick uppdraget att se över 
miljöskyddslagstifningen. Kommitén arbetade med målsättningen bland annat att samla alla lagar i en 
miljöbalk som är upprättad efter de senaste uppsatta miljömål med främsta tyngdpunkten till hållbar 
utveckling. Kommitén utarbetade ett huvudbetänkande SOU 1993:27. Senare tillkom det proposition till 
Miljöbalken; Prop. 1994/95:10 och ytterligare utredningar: SOU 1996:103, SOU 1996:147, SOU 
1997:32, SOU 1998:35.   
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För att förverkliga målet som gäller den ekologiskt hållbara utvecklingen vill regeringen 
se en mer effektiv användning av energi och andra naturresurser, en mer hållbar försörj-
ning som säkrar ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt en markanvänd-
ning och ett samhällsbyggande som slår vakt om den materiella grunden för produktion 
och välfärd också för kommande generationer. I propositionen nämns bland annat att 
Sverige ur internationell synvinkel ska vara ett föregångsland i strävan att skapa en 
ekologiskt hållbar utveckling och vara en pådrivande kraft ur såväl det europeiska som 
det globala perspektivet.5 
 
I Sverige har det skett under de senaste tio åren en omfattande utveckling inom miljö-
politiken och dess styrmedel. Detta har lett till en mängd nya miljölagar på enskilda 
områden, men resultatet har blivit en svåröverskådlig miljölagstiftning. Behovet av ett 
enhetligt regelsystem med enhetliga principer har blivit alltför stort.6 Att tillskaffa 
miljöbalken innebär också att AGENDA 21 får bättre effekter genom tillkomsten av 
rättsligt bindande regler7.  
 
Riksdagen antog det förslaget till miljöbalken 3 juni, 1998 och miljöbalken trädde i 
kraft 1 januari 1999. Balken är en ramlag som inrymmer bland annat 15 olika miljölagar 
som var verksamma före balkens tillkomst. Balken omfattar 33 kapitel. Det första 
kapitel fastställer miljöbalkens övergripande mål – att främja en hållbar utveckling - och 
anger hur hela balkens tillämpning skall styras. Myndigheternas arbete anses vara avgö-
rande för att kunna lyckas med miljöbalkens mål8. Som en ytterligare vägledning till 
miljöbalkens tillämpning antog riksdagen den 9 april 15 övergripande nationella miljö-
mål. Dessa mål är framförallt uppsatta för att kunna uppnå miljöbalkens mål – en 
hållbar utveckling. De 15 nationella miljömål har däremot ingen rättsverkan utan de är 
endast som en vägledning till balken9.  
 
Vindkraften stödjer en hållbar utveckling genom att vindkraften är förnybar, inhemsk 
och ren energikälla som inte ger några utsläpp av luftföroreningar när den används för 
elproduktion. 
 

                                                 
5 Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 156 f. 
6 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 154 ff. 
7 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 5. 
8 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 6. 
9 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 8; 1997/98:45, Del 1, s. 166 f. 
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1.2 Syfte och avgränsning 
 
Har miljöbalkens tillkomst gett några märkbara effekter på miljölagstiftningen? 
Uppsatsen handlar om hur myndigheter och domstolar tillämpar den nya miljöbalken i 
praktiken avseende lokaliseringen av vindkraft. Jag kommer att studera tre av länssty-
relsens olika tillståndsärenden när det gäller miljöfarlig verksamhet. Syftet är att dels 
utvärdera hur miljöbalkens första fyra kapitel har tillämpats i praktiken avseende till-
ståndsgivning till vindkraftsverk vid länsstyrelserna i Norrbotten, Gotland och i Skåne 
län. Inget av fallen rör miljöbalkens 17 kap. 
 
Ärendet på Gotland har överklagats vidare till miljödomstolen och sedan till miljööver-
domstolen. Detta gör att jag kan analysera ärendet på ett mycket djupare än de första 
två. Min nyfikenhet växte angående domstolarnas tillämpning av miljöbalken. Vad an-
ses vara viktigt och avgörande i rättspraxis avseende vindkraftens lokalisering? Vind-
kraft i sig är en mycket miljövänlig verksamhet men på grund av sina höga höjder 
kommer landskapsbilden sannerligen att ändras. Bedömning av den bästa tänkbara 
lokaliseringen är oftast en nyckelfråga även vid tillståndsgivningen. För att knyta detta 
åter till miljöbalken kommer frågan: kan man se en märkbar ändring efter miljöbalkens 
tillkomst vid domstolarnas arbete avseende bedömning av vindkraftens lokalisering?  
 
Som jag nämnde ovan har jag avgränsat mig till att undersöka endast tillstånd som rör 
vindkraft på land. För att kunna göra en mer enhetlig och djup studie har jag först un-
dersökt vad det innebär rent tekniskt att bygga ett vindkraftverk. Det kan vara även värt 
att notera att det pågår en kraftig expansion inom vindkraftsbransch. Detta innebär att 
rättsliga förutsättningar kommer med tiden förmodligen att ändrats. 
 
Avseende länsstyrelsernas ärendebehandling behandlar jag endast tre ärenden. Min upp-
sats kan få en högre reliabilitet när man även läser andra uppsatser med samma syfte 
som är skrivna av studenter på rättsvetenskapliga avdelningen vid Luleå tekniska uni-
versitet. Tillsammans med dessa uppsatser kan förhoppningsvis ges en mer enhetlig bild 
av hur miljöbalken efterlevs på länsstyrelserna.10    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Läs uppsatser: 2001:005, Johansson, Carina: Sabel, Nina, Utvärdering av miljöbalken: en studie av 
tre tillståndsärenden 2001:019 Ydhag, Josefin, Tillämpning av miljöbalken: en studie av Luleå 
länsstyrelses handläggning angående miljöfarlig verksamhet; 2001:053 Mirvéus, Anna, 
Miljöfarligverksamhet: en undersökning av rättstillämpningen vid länsstyrelsen i Jönköping; 
2002:071, Hiltunen, Andréa: Svensson, Cecilia, Utvärdering av miljöbalken: vid tillståndsprövning av 
miljöfarlig verksamhet 
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1.3 Metod 
 
Denna uppsats är en klassisk fallstudie. Först och främst har jag arbetat med lagtexten. 
Inom miljörätten är lagarna allmänt hållna och därför har jag jobbat mycket med förar-
beten och delvis även med doktrin.   
 
Det centrala i mitt arbete är dock praxis: dels länsstyrelsernas ärenden och dels domar 
från Miljööverdomstolen. Att hitta domar angående vindkraftens lokalisering från 
miljööverdomstolen har jag fått mycket hjälp av Jan Darpö och Rolf Svedberg som job-
bade på miljööverdomstolen. Jag är en mycket tacksam medborgare som har fått en 
förstaklassig service från en myndighet av dessa personer.  
  
Mitt fall som rör vindkraft i Skåne län är det fjärde tillståndsbeslut för vindkraft, enligt 
miljöbalken. I Norrbotten är det första ärendet i detta slag. Att jag valde ut just det 
fjärde ärendet i Skåne län beror på att ärendenas kvalitet har förbättrats, enligt handläg-
garna, och jag ansåg att det senaste beslutet i så fall är mest aktuellt.  
 
De flesta frågeställningar i min analys har jag hämtat från instruktionerna som vi har fått 
av professor Gabriel Michanek. 
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2 Vad är vindkraft?  
 
I propositionen om en uthållig energiförsörjning anges att det långsiktiga målet är att 
elförsörjningen baseras på ekologiskt uthållig elproduktion och att tillförseln av el ska 
användas från förnybara energikällor.11 Vindkraften är ett bra exempel på en förnybar 
energi. Dessutom ger den inga utsläpp av luftföroreningar. Däremot påverkar 
vindkraften den lokala miljön genom att förändra landskapsbilden, bilda skuggor och 
alstra ljud. Ju större anläggning desto påtagligare effekter.12 
 
I följande kapitel behandlar jag vindkraft på land med energikapaciteten på mellan 1 
MW och 10 MW, där tillståndet ska sökas hos den lokala länsstyrelsen. Vid etablering 
av vindkraft med lägre uteffekt skall anmälan göras hos kommunen. Om vindkrafts ut-
effekt hamnar mellan 125 kW och 1 MW ska kommunen samråda ärendet med länssty-
relsen. Vid upprättandet av större vindkraft eller en gruppstation av tre eller mera vind-
kraftsaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst 10 MW skall tillstånd sökas hos 
miljödomstolen. I dessa fall skall ansökan alltid genomgå en så kallad tillåtlighetspröv-
ning av regeringen enligt 17 kap. miljöbalken.  
 

2.2 Att bygga och avveckla ett vindkraftverk 
 
Vindkraftverk monteras på ett betongfundament som består av en kvadratisk grund-
platta som gjuts några meter under marken och som sedan täcks med jord. På betong-
fundamenten fäster man en betongstolpe med en ingjuten metallfläns där tornet skruvas 
fast. Förutom byggandet måste det även finnas även en tillfartsväg, dels för att kunna 
bygga och dels för att senare kunna underhålla verket. Tillfartsvägen måste ha 
tillräckligt med bärkraft så att grävmaskiner, kran o s v kan ta sig fram. Att bygga ett 
vindkraftverk i fjällen kan ibland innebära att vägkommunikationen uteblir och att man 
använder helikopter i stället. Intill själva vindkraftverket sätts en transformatorkiosk 
upp, som sedan ansluts till närmaste elledning. På de största verken är transformatorn 
inbyggd i tornet.13 
 
Ur teknisk och ekonomisk aspekt anses vindkraftens livslängd beräknas till ca 20 år. 
Den kan förlängas genom att man byter ut vissa komponenter eller eventuellt byter ut 
ett helt verk. Vindkraftverk kan monteras ner och platsen kan återställas så gott som i 
ursprungligt skick. De flesta delar i ett vindkraftverk anses kunna återvinnas.14 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Prop. 1996/97:84, s. 36. 
12 SOU 1999:75, Vindkraftsutredningen, Rätt plats för vindkraften?, Del 1, s. 29 f. 
13 www.vindkraft.nu/funktion.htm 
14 www.svensk-vindkraft.org/forsta_med_frames.htm 
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2.3 Vindkraft och hälsan 
 
Många av oss kan uppleva olika former av ljud som ett miljöproblem. Vindkraftverk 
alstrar två olika typer av ljud. Dels ljud från maskinhuset, dels ett aerodynamiskt ljud 
från vingarna. För vindkraftverk tillämpas normen för externt industribuller: för bo-
stadsbebyggelse gäller att bullernivån bör understiga 40 dBA och för fritidsbebyggelse 
gäller 35 dBA. Att kunna fastställa en bullerzon kring ett vindkraftverk anses vara ett 
mycket komplicerat moment. Vid beräkningen av bullerzon måste man ta hänsyn till när 
vinden ökar, ökar även ljudnivå från vingarna. Man måste även ta hänsyn till att om 
flera verk byggs inom samma område, kommer ljudet från de olika verken att förstärka 
varandra. Det allra svåraste momentet vid beräkningen av bullerzonerna är att ljudet 
sprids längs vindens riktning. Trots dessa komplicerade beräkningar visar erfarenheter 
att med ett avstånd på 300 – 500 meter mellan bostäder och vindkraft hålls bullernivån 
oftast inom de tillåtna normerna.15 
 
Under vissa tider på dygnet och under året kan vindkraftverk ge upphov till skuggor och 
reflexer som anses vara extra störande när vingarna roterar. Problemet med skuggor 
kommer troligtvis att växa genom att moderna vindkraftverk avger mindre och mindre 
ljud vilket innebär att man kan placera dem närmare bebyggelsen. Samtidigt blir de 
större och ger också större skuggor.16 En tänkbar lösning att minska störningarnas 
påverkan på människan är att placera kraftverket norr om bebyggelsen.17 
 
Efter att man har etablerat ett eller flera vindkraftverk måste ägaren se till att verket(n) 
får ett ständigt underhåll med tekniskt hög kvalité. I annat fall kan kraftverket utgöra en 
säkerhetsrisk för den närmaste omgivningen vid till exempel brand eller om ett eller 
flera rotarblad bryts av och slungas iväg. En säkerhetsrisk under vissa tider av året kan 
vara att isstycken bildas på bladen och slungas iväg.18 
 

2.2 Landskapet kring vindkraft 
 
Landskapsbilden förändras påtagligt med vindkraftverk. Genom sin annorlunda form 
och höjd kan vindkraftverken synas på långt avstånd. Landskapsbilden är en mycket 
viktig fråga vid tillståndsprövning eftersom olika landskapstyper har olika tålighet för 
påverkan av vindkraft. På senare tid har antalet vindkraftverk ökat kraftigt och verken 
byggs allt större och större. Inom några år kan de aktuella tornhöjderna ligga på mellan 
80 – 90 m, vilket innebär att det kommer att bli allt viktigare att vindkraftverk, där det 
finns förutsättningar för det, anpassas till landskapet.19 
 
En aktuell plats för vindkraftverk innebär framför allt att det måste finnas goda förut-
sättningar för vinden. Vindens energiinnehåll är oftast högt utefter kusterna och i fjäll-
kedjan, med andra ord är energiinnehållet högt i områden som även anses ha ett högt 
värde för rekreationen.20 
 
                                                 
15 Etablering av vindkraftverk på land. Boverket. 
16 SOU 1999:75, Del 1, kap. 8.2 f. 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 SOU 1999: 75, Del 1, kap. 7.1 f. 
20 Se www.svensk-vindkraft.org/vindkraft_i_Sverige.html. 
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Verksamheter som till exempel jord- och skogsbruk påverkas av vindkraften i ringa 
utsträckning. Huruvida vindkraften kan påverka rennäringen är fortfarande ganska 
ovisst, men studier från norra Finland har visat att påverkningsgraden troligtvis inte är 
särskilt hög. Hittills finns det inga uttömmande undersökningar om vindkraftseffekten 
på fauna.21 
 
Det finns undersökningar som visar att fåglar undviker att flyga i närheten av vindkraft. 
Dessa undersökningar anses dock vara bristfälliga och generellt har man hittills kommit 
överens om att vindkraftverk inte medför några påtagliga skador för fågellivet. Utifrån 
dessa studier föreslår ändå vindkraftsutredningen att man bör undvika att placera vind-
kraftverk nära fågelskyddsområden eller liknande.22   

                                                 
21SOU 1999: 75, Del 1, s. kap 8.3 f.  
22 Ibid. 
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3 Miljöbalken 
 
Miljöbalken är uppdelad på sju avdelningar. Första avdelningen (MB kap. 1 – 6) 
omfattar övergripande bestämmelser som reglerar alla verksamheter och åtgärder som 
har anknytning till miljöbalkens tillämpningsområde. De grundläggande bestämmel-
serna är tillämpbara på alla som motverkar miljöbalkens mål, såväl på enskilda personer 
som på verksamhetsutövare.  
 
I följande kapitel kommer jag kort att beskriva miljöbalkens första fyra kapitel som 
senare är underlag för mina undersökningar i tillståndsärenden. I kapitlet kommer jag att 
koncentrera mig på paragrafer som är av vikt för min uppsats.  
 
 
 

3.2 Miljöbalkens 1 kapitel - balkens mål och tillämpning 
 
Miljöbalkens 1 kap. 1 § anger miljöbalkens mål och tillämpningsområde. Det är miljö-
balkens mål som styr balkens tillämpning. Det övergripande målet – hållbar utveckling 
– anges i första stycket och i andra stycket anges fem olika principregler som ytterligare 
preciserar målets innebörd. Dessa principregler är inte uttömmande utan snarare en 
vägledning för hur miljöbalkens syfte uppfylls. För att kunna möjliggöra en ekologiskt 
hållbar utveckling har lagstiftaren byggt upp miljöbalkens regler med utgångspunkten 
att naturen som sådan har ett egenvärde och att människan bör förbruka naturen med ett 
förvaltaransvar.23 Där måste vi kunna väga ekologiska, sociala och samhällsekonomiska 
intressen mot varandra och hitta en väg som sammantaget främjar en långsiktig god 
hushållning för kommande generationer. Vid samtliga bestämmelser i miljöbalken 
måste tillämpningen ske på ett sådant sätt att balkens mål och syfte bäst tillgodoses. Vid 
tveksamma beslut måste vi kunna välja det som mest sannolikt gynnar en hållbar ut-
veckling.24 
 
 
 

3.2 Nationella miljökvalitetsmål 
 
De 15 övergripande miljökvalitetsmål fastställdes av Riksdagen i april 1999. Dessa mål 
saknar rättsverkan men de har en viss betydelse genom att de bland annat tas upp i mil-
jöbalkens proposition25. Genom att miljömålen är upprättade med syfte att uppnå en 
hållbar utveckling i Sverige anses dessa mål vara en tung vägledning vid miljöbalkens 
tillämpning26. Målsättningen är att 14 av de 15 uppsatta miljökvalitetsmålen ska nås 
inom en generation det vill säga år 2020 – 2025. För att kunna nå målen har i vissa fall 
målen delats upp till olika delmål. Genom att dela upp miljömålen decentraliseras sta-
tens miljöarbete. Regeringen anser att ansvarsfördelningen inom miljökvalitetsmålen 

                                                 
23 Rubensson, S., Miljöbalken, Den nya miljörätten, s.20. 
24 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 7f. 
25 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 8; 1997/98:45, Del 1, s. 166 f. 
26 Miljöbalksutbildningens kompendium i miljöbalken och dess förordningar, s. 26. 
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tillsammans med miljöbalken bidrar till ett ökat intresse och möjligheter för en bättre 
miljö.27 Ett antal olika myndigheter har fått en central roll inom förverkligandet av dessa 
mål där länsstyrelserna och kommunerna har det övergripande ansvaret för regional och 
lokal anpassning av de nationella miljömålen. 28 
 
Vindkraften har tagits upp i miljömålsproposition vid två tillfällen: i miljökvalitetsmål 5 
”Hav i balans samt levande kust och skärgårdar och i miljökvalitetsmål 10 ”Storslagen 
fjällmiljö”. När det gäller kust och skärgårdar anser regeringen att frihet från buller har 
särskilt stor betydelse för naturupplevelsen och för rekreationsvärdet. Vid utbyggnaden 
av vindkraftverk uppstår i många fall motstridiga konflikter och därför skall lokalise-
ringen ske på ett sätt som inte leder till stora intrång i värdefulla natur- och kulturmil-
jöer i enlighet med miljöbalkens 3 och 4 kap.29 Även fjällmiljön ska bevaras som ostörd 
med sina mycket höga upplevelsevärden och stora natur- och kulturmiljövärden. Därför 
är det viktigt att exploateringsåtgärder såsom till exempel vindkraftsprojekt inte begrän-
sar möjligheten att behålla stora sammanhängade orörda områden.30 
 
 
 

3.3 Miljöbalkens 2 kapitel - hänsynsreglerna 
 
Miljöbalkens 2 kap. är det grundläggande verktyget för att kunna förverkliga miljö-
balkens mål. Här finns de allmänna hänsynsreglerna och vissa principer som är rättsligt 
bindande. Det spelar ingen roll vem som vidtar åtgärden, kapitlet riktar sig mot alla 
människor - såväl näringsidkare som enskilda personer. Det är genom åtgärdens effekt 
på människans hälsa och miljön man får veta om hänsynsreglerna är tillämpliga eller 
inte. Om en enskild person i det dagliga livet försummar miljön på ett märkbart sätt, är 
alltså miljöbalken tillämplig även på denne. I kapitlet tas både verksamhet och åtgärd 
upp. Det finns inga klara definitioner vad som avses vara en åtgärd och en verksamhet 
men i förarbetet beskriver lagstiftaren att skillnaden mellan åtgärd och verksamhet beror 
på varaktighet och kontinuitet. Verksamheten är den som har en återkommande möns-
ter, eller en längre varaktighet jämfört med åtgärd som kan anses mera som en tillfällig 
och/eller en kortvarig företeelse.31. De allmänna hänsynsreglerna är också en stor del av 
de grundläggande reglerna för myndigheterna vid tillståndsprövning och vid utövning 
av tillsyn.32 
 
Miljöbalkens 2 kap. kan också vara tillämplig parallellt med en annan lag, och detta 
även om det finns andra hänsynsregler i den andra lagstiftningen. 
 
 
 
 
 
Kort beskrivning av hänsynsreglerna: 

                                                 
27 Prop. 1997/98:145, s. 1f. 
28 Prop. 1997/1998: 145, s. 35 ff. 
29 Prop. 1997/1998:145, s. 83. 
30 Prop. 1997/98:145, s. 135 ff. 
31 Michanek, G., Zetterberg, C.,  Den svenska miljörätten, s. 12?. 
32 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 13 ff. 
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1 §  verksamhetsutövaren har skyldighet att till exempel vid tillståndsprövning visa att 
de allmänna hänsynsreglerna följs.  
 
2 §  krav för utövaren att skaffa sig kunskap som behövs för att skydda människors 
hälsa och miljön. 
 
3 § man ska vidta alla försiktighetsmått som behövs för att undvika olägenheter eller 
skada för människans hälsa eller miljön. Regeln är mycket vid och omfattar även reg-
lerna som anges 2- 6 §§33. 
 
Försiktighetsmått ska vidtas redan när det föreligger redan en risk för olägenheter. Här 
får man absolut inte vänta på skadans uppkomst utan förebygga den i ett tidigt skede. 
För att kunna göra en bedömning om skadan, eller risk för att skada föreligger, för män-
niskors hälsa eller för miljön, kan man använda sig av definitionen i 9 kap. 3 § MB. Här 
tar lagstiftaren upp inte bara fysisk skada, utan även psykisk skada. Det vill säga en 
störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt 
och som inte är ringa eller tillfällig. Vid bedömningen ska man inte utgå ifrån den en-
skilda människans reaktion i det enskilda fallet, utan man ska se vad människor i all-
mänhet anser vara en olägenhet. Skador och olägenheter för miljön utgör inte enbart 
utsläpp eller andra liknande störningar, utan även de moment som kan vara utarmande 
för värdefulla natur- och kulturmiljöer, den biologiska mångfalden, misshushållning 
med naturresurser, energi eller material. Bedömningen för vilka försiktighetsmått man 
ska använda sig av ska ske individuellt med hänsyn till de omständigheter som förelig-
ger i varje enskilt fall.34  
 
Vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas – genom att välja bästa 
möjliga teknik ska vi alltid beakta miljöpåverkan. Begreppet omfattar både den tekno-
login och det sätt en anläggning konstrueras, utformas, byggs, underhålls, leds och drivs 
samt avvecklas och tas ur bruk. Tekniken ska vara tillgänglig och inte bara förekomma 
på experimentstadiet.35 Vid bedömning av bästa möjliga teknik ska man beakta även 
den ekonomiska sidan det vill säga vad som är branschekonomiskt möjligt och vad som 
anses vara rimligt i det enskilda fallet enligt 7 § 36.  
 
4 § Försiktighetskrav ställs även vid val av lokaliseringen när en verksamhet eller åtgärd 
tar anspråk mark- eller vattenområden. En lämplig plats ska väljas så att ändamålet kan 
uppnås med minsta olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Platsvalet får inte 
motverka en hållbar utveckling och platsen ska vara lämplig enligt förutsättningarna 
som anges i 1 kap. 1 § MB37. Att välja en plats för verksamheten kan betyda mycket för 
miljön och redan därför anser lagstiftaren att man alltid måste överväga om det finns 
alternativa platser som är bättre för miljön. Denna paragraf får inte motverka bestäm-
melserna i 3 och 4 kap. MB. En plats som inte är förenlig med bestämmelserna i 3 och 4 
kap. MB får inte komma i fråga som alternativ. Miljöbalkens 6 kap. anvisar även att om 
möjligt ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla bland annat en redovisning av 

                                                 
33 Michanek, G., Zetterberg, C., s. 118. 
34 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 15. 
35 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 16f. 
36 Westerlund, S., s.28f. 
37 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 19; Westerlund, S., s.32f. 
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alternativa placeringar. Därefter ska en motivering finnas varför den önskade platsen har 
valts före alternativen. 38 
 
Om platsen är lämplig ska bedömningen göras enligt reglerna från 5 och 7 kap. MB 39. 
Detta innebär att platsen inte får väljas inom ett strandskyddsområde om inte förhållan-
dena tillåter dispens enligt 7 kap. MB. Samt måste man alltid beakta att placeringen inte 
strider mot något EG-direktiv som exempelvis fågelskydds- eller biotopdirektiven 
(Natura 2000) där vissa fågel-, djur- eller växtarter ska ha ett särskilt skydd.40 
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB ska alltid beaktas vid tillämpning av denna para-
graf. Även detaljplanering och områdesbestämmelser kan ha en stor betydelse vid loka-
liseringsbedömningen enligt 16 kap. 4 § MB41.   
 
5 § innebär att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med 
energi och råvaror. Vad som utvinns från naturen ska kunna användas, återanvändas, 
återvinnas och bortskaffas på ett uthålligt sätt med minsta möjliga resursförbrukning 
och utan att naturen skadas. Paragrafen syftar till kretsloppstänkandet med målsätt-
ningen att åstadkomma till viss mån till slutna materialflöden. Verksamhetsutövaren ska 
framför allt använda förnybara energikällor, som till exempel biomassa, solenergi och 
även vindkraft tillhör också till denna grupp. Även här avgörs kostnadsfrågan genom 7 
§ och paragrafen ska tillämpas i samverkan med 3,4 och 6 §§.42  
 
6 § är en så kallad produktsvalparagraf, och anger att man ska undvika kemiska pro-
dukter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön om de kan er-
sättas med mindre farliga produkter som är ungefär lika användbara, en så kallad sub-
stitutionsprincip. Denna paragraf kan vara väsentlig med tanke på att oljeanvändningen i 
vindkraftens växellåda. Här får man dock inte glömma att försiktighetskravet i 3 § gäller 
parallellt med denna paragraf och återigen ska utbytet ske inom skälighetsgränserna 
enligt 7§. Paragrafen ska även samverka med 4 och 5 §§.43 
 
7 § är paragrafen som ska tillämpas tillsammans med 2-6 §§. Som ovan angetts i dessa 
paragrafbeskrivningar, innebär denna regel en avvägning mellan de sammanlagda kra-
ven på försiktighetsmått och skäliga kostnader, det vill säga nyttan av en åtgärd måste 
överväga kostnaden. Kostnadsmässig skälighetsgräns för ett företag anses vara det som 
är möjligt och tillsammans med femte kapitlet som anger att miljökvalitetsnormer inte 
får åsidosättas.44  
 
8 § tar upp ansvar för att avhjälpa skador. Verksamhetsutövaren har ansvaret för even-
tuella skador. Ansvaret för inverkan på miljön ligger på verksamhetsutövaren och upp-
hör efter inverkan på miljön har eliminerats. Detta kan ske även långt efter verksamhe-
tens eller åtgärdens upphörande. Paragrafen ger starkare status till 3§ det vill säga att 
kvarstående skador och olägenheter förebyggs så långt som möjligt. Ansvaret kan också 

                                                 
38 6 kap. 7§ MB;  Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 20. 
39 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 19f., Westerlund, S., s. 33. 
40 Strandskydd och strandskyddsdispens enligt  7 kap. 13 -18 §§ MB, Natura  2000 enligt 4 kap. 8 § MB 
och 7 kap. 27, 28 §§ MB. 
41 Prop. 1997/98:45, Del 2 s. 205. 
42 Prop. 1997/98:45, Del 2 s 20f. 
43 Westerlund, S., s. 34. 
44 Prop.1997/98:45, s. 24. 
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vara ekonomiskt. Vidare anvisningar om förorenad mark hänvisar paragrafen till 10 
kap. MB45  
 
9 § I fall en verksamhet eller en åtgärd kan föranleda skada eller olägenhet av väsentlig 
betydelse för människans hälsa eller för miljön, trots att alla skyddsåtgärder och försik-
tighetsmått enligt miljöbalken har iakttagits, kan verksamheten eller åtgärden enligt 
denna paragraf stoppas. Stoppregel träder in när övriga hänsynsregler inte är tillräckliga 
för att ingripa situationen. Paragrafen är tillämplig i såväl nya som gamla verksamheter 
och åtgärder. Vid särskilda skäl får regeringen dock tillåta undantag. I detta fall kan en 
sådan verksamhet eller åtgärd tillåtas bedrivas om verksamheten medför fördelar som 
från allmän synpunkt och enskild synpunkt klart överväger olägenheterna.46 
 
Verksamheten eller åtgärden är ändå otillåten om skadenivån innebär en större skada 
som kan påverka på ett stort antal människor som får sina levnadsförhållanden väsent-
ligt försämrade eller miljön försämras avsevärt.  Här kan dock regeringen tillåta verk-
samheten eller åtgärden i undantagsfall enligt 2 kap. 10 § MB.47 
 
10 § Dispensregeln, anger när regeringen kan tillåta verksamheter som strider mot 2 
kap. 9 § 2 st. MB det vill säga själva stoppregeln. I sådan situation får regeringen ställa 
särskilda villkor för verksamhetsutövaren för att tillgodose allmänna intressen. 
 
 
 

3.4 Miljöbalkens 3 och 4 kapitel- hushållningsbestämmelserna 
 
Hushållningsbestämmelserna, som är balkens grundläggande materiella regler, finns i 
miljöbalkens 3 kap. och 4 kap. Bestämmelserna anger framför allt vidare restriktioner 
till platsvalet i 2 kap 4 § MB vid användning av mark och vattenområden. Miljöbalkens 
3 och 4 kap. tillämpas enbart vid nya verksamheter och åtgärder och inte vid pågående 
markanvändning. Hushållningsbestämmelserna är med mycket fåtal ändringar hämtade 
från 2 och 3 kap. den nu upphävda lagen om hushållning med naturresurser (NRL). Den 
gamla lagstiftningen verkar fortfarande ha en vägledande position då i balkens proposi-
tion hänvisas i flera ställen till de gamla förarbetena. Den stora skillnaden mellan nuva-
rande och tidigare lagstiftningen är dock att nu är bestämmelserna underordnade miljö-
balkens 1 kap. 1 §.48  
 
3 kap. MB anger ”grundläggande” bestämmelserna för användning av olika typer av 
mark- och vattenområden i hela landet och i 4 kap. MB anger ”särskilda” hushållnings-
bestämmelser för utpekade områden av riksintresse. 
 
Om miljökonsekvensbeskrivning upprättas enligt miljöbalkens 6 kap. i tillståndsansö-
kan bör det framgå hur reglerna i 3 och 4 kap. har tillämpats vid val av verksamhetens 
lokaliseringsalternativ och utformningsprinciper.49 

                                                 
45 Westerlund, S., s. 36. 
46 2 kap.  9 § 1 st. MB; Prop. 1997/98:45, Del 2 s. 26f.  
47 2 kap.  9 § 2 st. MB; Prop. 1997/98:45, Del 2 s. 27f. 
48 Michanek, G., Zetterberg, C., s.144f ; Westerlund, S., s. 38; Rubensson, S., s. 37.  
49 Prop.1997/98:45, Del 2, s 29. 
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3.4.1 Miljöbalkens 3 kapitel, grundläggande hushållningsbestämmelser 
 
I 3 kap. MB anges grundläggande bestämmelser om hushållning med mark och vatten 
som framförallt är avvägningsregler för situationer då det finns allmänna intressen för 
det aktuella området. Områden ska användas för det ändamål som är mest lämpliga med 
tanke på områdets läge, beskaffenhet och föreliggande behov. Användning som medför 
en god hushållning ska ha företräde framför andra åtgärder. Kapitlet ger riktlinjer för 
utnyttjande av områden som kan vara betydelsefulla för rekreationen, natur- och kultur-
områden eller andra liknande områden som bör bevaras på grund av sitt icke monetära 
men ändå höga värde.50  
 
Bestämmelserna i 3 kap. innebär avvägningsregler för situationer där samhället har vä-
sentliga intressen att bevaka mark – eller vattenområden utifrån markpolitiska utgångs-
punkter. Syftet med hushållningsbestämmelserna är att vid mark- och vattenanvänd-
ningsfrågor kunna avväga vilka intressen som har störst betydelse för samhällsutveck-
lingen ska ha företräde framför andra intressen. Länsstyrelserna har bland annat till 
uppgift att kunna samordna statens intressen inom länet vid frågor som rör använd-
ningen av mark- och vattenområden.51   
 
Kapitlen anger olika områdestyper som ska bevaras mot exploateringar eller områdesty-
per där vissa utnyttjanden kan försvåras52. Kort kan dessa områdestyper beskrivas enligt 
följande: 
 

- stora områden som inte alls eller endast obetydligt är påverkad av 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön, 2 § 

- särskilt känsliga områden med betydelsefulla ekologiska värden, 3 § 
- brukningsvärd jordbruksmark och skogsbruksmark, 4 § 
- områden som är betydelsefulla för rennäring, yrkesfiske eller vattenbruk, 5 § 
- områden har betydelse med hänsyn till natur- och kulturvärden eller  till 

friluftslivet, 6 § 
- mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material, 7 §   
- områden som är särskilt lämpliga för storindustri, 8 § 
- områden som har betydelse för totalförsvaret, 9 § 

 
Kapitlet tillämpas huvudsakligen vid situationer där vatten- och markområden kan ut-
sättas för en påtaglig skada eller som innebär en påtaglig försvårning för vissa utnytt-
janden. Begreppet ”påtagligt” är inte tydligt preciserat av lagstiftaren och lämnar tolk-
ningsutrymme.53 Dock anger lagstiftaren i förarbetet att begreppet omfattar inte 
bagatellartade påverkningar och att åtgärder ska vidtas endast vid en bestående negativ 
inverkan på det aktuella intresset eller som tillfälligt kan ha mycket stor negativ påver-
kan på detta54. 
 
I praktiken kan förekomma att ett vatten- och markområde kan ha betydelse för flera 
olika intressen som anges i 3 kap. MB. Exempelvis ett område utifrån vindförhållan-
dena kan vara en utmärkt lokalisering för vindkraft enligt 8 §, kan samtidigt vara ett 
                                                 
50 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 28 ff. 
51 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 29. 
52 Michanek, G., Zetterberg, C., s.151. 
53 Michanek, G., Zetterberg, C., s.151f. 
54 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 30. 
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mycket värdefullt friluftsområde enligt 6 § och så vidare. I sådana situationer anger 10 § 
att företräde ska ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsik-
tig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Denna paragraf 
tillämpas i ljuset av 1 kap. 1 §55. Vilka områden som utgör riksintressen har lagstiftaren 
inte angett. Det är olika centrala myndigheter med samarbete av länsstyrelserna som gör 
bedömningen om området omfattas av riksintresse av något slag. Myndigheternas beslut 
är dock inte rättsligt bindande56. 
 
 
 

3.4.2 Miljöbalkens 4 kapitel, särskilda hushållningsbestämmelser 
 
Till skillnad från miljöbalkens 3 kapitel anger 4 kapitlet vissa geografiska områden som 
är av riksintresse för naturvård, kulturminnesvård, och friluftsliv. Bestämmelserna i 4 
kap. MB omfattar skärgårdarna, och kustområdena från gränsen från Norge till Fors-
mark, Höga kusten i Ångermanland, Nordbottens skärgård med angränsande kustom-
råde, Öland och Gotland, hela fjällvärlden, älvar och älvsträckor som undantas från 
vattenkraftsbyggnad och dessa älvars dalgångar samt vissa områden i övrigt som har 
särskilt stora värden för turism och friluftsliv. Kapitlets 1 § anger det generella kravet 
där expolateringsföretag och andra ingrepp får komma i stånd endast om det sker på ett 
sätt som inte påtagligt skadar områdes natur- och kulturvärden. Vidare får inget hinder 
uppstå enligt de särskilda riktade krav som anges i 2 – 7 §§. Lagstiftaren har inte när-
mare preciserat begreppet ”påtagligt skada” och begreppet anses, med hänsyn till vissa 
enstaka rättsfall, vara förhållandevis oklart57. De särskilda krav som anges i 2 – 7 §§ är 
kopplade till de specifika områdena. Områden med bra vindförhållanden som exempel-
vis kustområden, fjällvärlden, skärgårdarna, Öland och Gotland, är också områden där 
turism, friluftsliv, och särskilt det rörliga friluftslivet ska beaktas 4 kap. enligt 2 §. (se 
bilaga 1 och 2) 
 
Dock finns det undantag även när det gäller skydd av riksintressen enligt 4 kap. Enligt 1 
§ 2 stycket får kravregler som anges i 2 – 6 §§ och i 1 § 1 stycket inte utgöra hinder för 
”utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet”. Även totalförsva-
rets anläggningar och utföranden faller under undantag som anges i paragrafen. Ett så-
dant undantag anses vara som ”stora hål i skyddsnätet” som 4 kapitel för övrigt anger. 
Med tanke på att syftet med 4 kap är att ange ett starkare skydd för vissa områden än 
skyddet i 3 kap. kan vi i en sådan undantagssituation åter falla tillbaka till avvägningen 
enligt 3 kap. 10 § för att upprätthålla lagens mål. Med liknande tolkningsmöjligheter 
kan rättsläget kring 4 kap med fog räknas som oklart.58 
 
 

                                                 
55 Westerlund, S., s.42; Michanek, G. 155f. 
56Michanek, G., Zetterberg, C., s. 152f. 
57 Michanek, G., Zetterberg, C., s. 159f. 
58 Michanek, G., Zetterberg, C., s. 161f. 
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4 Genomgång och analys av tillståndsärenden 
 
I följande kapitel kommer jag att arbeta med tre tillståndsprövningar enligt miljöbalken 
för vindkraft på land. Jag har strukturerat kapitlet på följande sätt: först beskriver jag  
omständigheter och förutsättningar i ärendet sedan behandlar och analyserar jag beslutet 
och kommenterar ärendet.  
 
 
 

4.1 Ärende 1- Norrbottens länsstyrelse 
 

4. 1.1 Länsstyrelsens beslut 
 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation i Norrbotten har lämnat Vindkompaniet 
Hemse AB tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftsanläggning på berget Peuravaara, 
ca 2,5 km nordväst om Kiruna. Tillståndet omfattar sex vindkraftverk med vardera ka-
paciteten 900 kW och med totalteffekten av maximalt 5,4 MW. Vidare anges i tillstån-
det bland annat följande villkor: Verksamhetsutövare får bedriva verksamheten i 
enlighet vad som angivits i ansökan, bullernivån vid närmaste bostad eller vid huvud-
byggnaden till turistanläggningen får inte överstiga 35 dB (A) som riktvärde, bolaget 
ska sätta upp varningsskyltar för att varna allmänheten om risken för nedfallande före-
mål och is och om något vindkraftverk tas ur produktion under tillståndstiden måste 
fastigheten återställas till så nära ursprungsskick som möjligt. 
 

4.1.2 Ärendets gång 
 
Ärendet har kompletterats vid flera tillfällen. Tidigt samråd enligt 6 kap. 4 § MB ägde 
rum den 7 december 1999 i Kiruna. Samrådets kallelse till allmänheten skedde via lokal 
press samt brevledes kallades särskilt berörda organisationer in. Länsstyrelsen beslutade 
den 17 februari 2000 att den planerade anläggningen kan antas medföra risk för bety-
dande miljöpåverkan. Utökat samråd genomfördes den 15 december 1999 gällande an-
läggningens detaljplan. Ärendet har yttrats av miljö- och byggnämnden i Kiruna 
kommun och naturvårdsverket. 
 
Ärendet har beslutats den 15 december 2000. 
 

4.1.3 Verksamhetens placering 
 
Det tänkta området på Peuravaara har enligt översiktsplanen planerats som ett industri-
område och har tidigare tagits i anspråk för gruvdrift. Idag är området stängt för allmän-
heten ända tills efterbehandlingsarbetet är genomfört det vill säga år 2002. Vissa platser 
med rasrisk kommer även i fortsättningen att inhängas. 
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Området som sådant omfattas inte av riksintressen för natur- eller kulturvård. Däremot 
omfattas objekten i omkringliggande områden: den befintliga järnvägen, malmbanan 
som ligger utmed väg E10 och Kiruna centralort, av riksintressen. 
 
Området anses vara olämpligt som renbetesland eftersom gruvverksamheten har resulte-
rat i förhöjda halter tungmetaller. Enligt sökandes bedömning finns det inga sällsynta 
växter inom det aktuella området och varken området självt eller något av närliggande 
områden har klassats som fågelskyddsområde. Området berörs inte av Convention of 
Wetlands – områden, naturreservat, kulturreservat eller biotopskyddsområde.  
 
Vid klart väder kommer vindkraftsanläggningen att synas från centralorten Kiruna. 
Närmaste hus är turistanläggningen Ma’ttra’hka som ligger 1 km från vindkraftsverken. 
Närmaste bostadshus ligger ca 2 km från det aktuella området. På hösten och på våren 
använder Laeva sameby en renflyttningsled som befinner sig ca 1,4 km från vindkrafts-
anläggningen. Det finns även en skoterled norr om det aktuella området.  
 
4.1.4 Verksamhetens beskrivning 
 
Ansökan avser 6 vindkraftverk med effekten på vardera 900 kW. Förväntad elproduk-
tion anses vara ca 10 GWh per år, vilket jämförelsevis motsvarar energiförbrukningen 
för 500 villor. Anläggningen kommer att ha en maximal navhöjd på 55 m och en rotor-
diameter på 52 m. Vingarna kommer att antireflex behandlas och anläggningen kommer 
att lackeras i en gråvit färg för att passa bättre in i omgivningen. Transformatorerna 
finns inuti i varje torn. Aggregaten är särskilt anpassad för arktisk miljö och klarar drift 
även i -30 °C. Vingarna är utrustade med ett avvisningssystem som förhindrar 
is/frostbildning på vingarna. 
 
För verksamhetens drift behöver vägar och grundläggningsfundament anläggas, elkablar 
grävas ner och en fördelningsbyggnation byggas. Konstruktionen har en livslängd på 
minst 20 till 25 år. Fundamenten har däremot oftast dubbelt så lång livslängd vilket in-
nebär att vid demonteringen av befintliga kraftverk kan de senare ersättas av nya. Vid 
kraftverkets avveckling kommer aggregaten att monteras ned och anläggningsområdet 
efterbehandlas. Den totala oljevolymen som behövs för driften av varje vindkraft utgörs 
är ungefär 100 liter. Vid eventuella läckage hindrar vindkraftsverkets konstruktion 
oljans överföring till marken.  
 
4.1. 5 Yttranden  
 
Miljö- och byggnämnden yttrade över miljökonsekvensbeskrivningen efter tidigt 
samråd. I Yttranden anfördes att sökande ska redovisa bland annat följande i sin MKB:  
- de angränsande skidspår och friluftsområde och eventuella påverkan eller risker på 

dem. Miljö- och byggnämnden är dock medveten om att det kan vara mer störande 
med buller från intilliggande skoterspår än från vindkraften.   

- om det finns några risker för att is slungas omkring när avvisningssystem har slutat 
fungera. 

- mer ingående analys om skuggbildning och dess påverkan på närmaste byggnader 
- en icke teknisk sammanfattning enligt 6 kap. 7 § MB 
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Naturvårdsverket påpekar att sökande måste förtydliga sin MKB med hur allmänheten 
har informerats om samrådstillfällen. Vidare brister MKB genom att sökande inte har 
redovisat alternativa platser för vindkraftverken enligt 6 kap. 7 § punkt 4.  
 
Den sökande har skickat förfrågan till Försvarsmakten, Luftfartsverket, Telia Mobile, 
Teracom AB. Ingen av dessa hade någon erinran mot projektet. Laeva sameby har heller 
ingen erinran mot projektet. De eventuella effekterna på rennäringen kommer att utvär-
deras senare tillsammans med Laeva sameby.  
 
 
 
4.1.6 Regler som behandlas i beslutet  

 
1. miljöbalkens 1 kapitel - I länsstyrelsens bedömning tas miljöbalkens mål upp i 

lokaliseringsprincipen (se beskrivningen nedan punkt 2) och i den sammanfattande 
bedömningen. Den sammanfattande bedömningen säger bland annat att 
verksamheten går att förena med målen i miljöbalken.  

 
2. miljöbalkens 2 kapitel, De allmänna hänsynsreglerna  - Länsstyrelsen behandlar i 

sin bedömning dels 4 § - lokaliseringsprincipen och dels 3 § - försiktighetsprincipen 
fast paragrafen inte nämns.  

 
Övriga punkter i de allmänna hänsynsreglerna hänvisas till sökandes motivering 
som är angiven tidigare i beslutet. Sökanden tar upp 2 kap. 2 – 6§§. 
 
I kunskapskravet påpekar sökande att denne har varit verksam i branschen i ett de-
cennium och uppfört ett åttiotal vindkraftverk. Genom de tidigare erfarenheter och 
modernt simuleringsverktyg som bolaget använder, för att kunna förutse både mil-
jöpåverkan och etableringslämplighet, anser sig bolaget ha det kunskapskravet som 
tillfredställer miljöbalkens 2 kapitel. 

 
Under försiktighetsprincipen tar sökande först och främst upp projektets förmånliga 
placering där inga bostäder kommer att drabbas av buller eller skuggor. Vidare an-
ger sökande att tekniken är den mest optimala för platsens förutsättningar.  
 
Hushållning med energi och råvaror - Här påpekar sökande att vindkraftens totala 
energiförbrukning under sin livstid motsvarar 1 % av energin som den hinner till-
verka. Huvuddelen av materialet går att återvinnas och oljan och dylikt som behövs 
för verksamhetens underhåll anskaffas med tanke på produktvalsprincipen. 
 
Under lokaliseringsprincipen tas det upp den förmånliga placeringen med tanke på 
buller. 
 
Sökande anger i 6 § att de produkter som används för driften väljs för vindkraften 
bästa prestanda. 
 
De villkor som länsstyrelsen anger i sitt beslut omfattar huvudsakligen försiktig-
hetsprincipen, utom den sista punkten som behandlar verksamhetens avveckling i 
enlighet med 2 kap. 8 §. 
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3. miljöbalkens 3 och 4 kap – tas inte upp systematiskt men finns i länsstyrelsens 
bedömning som jag anger nedan. 

 
4. Länsstyrelsen tar upp följande i sin bedömning: Först beskrivs projektets läge och 

det konstateras att området är miljöskadat på grund av gruvdriften, därav bedömer 
länsstyrelsen att verksamheten inte medför långsiktiga spår i naturen. Länsstyrelsen 
konstaterar att landskapsbilden kommer att förändras. Även den direkta omgiv-
ningen kommer att tillföras buller och visst mått av skuggning, bedömer länsstyrel-
sen att vindkraftsanläggningen inte kommer att påverka vare sig friluftslivet eller 
rennäringen. Vidare bedömer länsstyrelsen att i ärendet angivna alternativa placer-
ingar är mindre lämpade för verksamheten och påpekar i ärendet att detaljplanen har 
vunnit laga kraft.  

 
Länsstyrelsen hänvisar till sitt tidigare utgivet policydokument där det aktuella om-
rådet klassas som ett område med stor konfliktrisk på grund av riksintressen. Vind-
kraftsutbyggnad kan beviljas i området endast i undantagsfall. Vindkraftsanlägg-
ningar kan accepteras på exempelvis de platser där marken redan är påverkad. Här 
gör länsstyrelsen bedömningen att det aktuella området för vindkraften är lämpligt 
eftersom området redan idag har en industrikaraktär och detta mildrar det visuella 
intrycket, jämfört med ett område som har varit oexploaterat. Vindförhållandena är 
mycket goda på berget Peuravaara vilket motiverar ytterligare för vindkraften. Ef-
tersom området är stängt för allmänheten innebär det inga inskränkningar på fri-
luftsliv jämfört med hur det ser ut idag. Vidare anger länsstyrelsen att verksamhe-
tens område inte berörs av något riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet i miljöbalken 
och bedömer att lokaliseringen tillgodoser de mål som anges 1 kap. 1 § miljöbalken.  

 
 
 

4.1.7 Egen kommentar 
 
1. Jag tycker att länsstyrelse är lite för försiktig att lyfta fram miljöbalkens mål i 

ärendet. Enligt min mening är begreppet ”skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön” bara en liten del av det komplexa paradigmet som utgör begreppet 
hållbar utveckling. I ärendet finns det även andra ståndpunkter som talar för att 
miljöbalkens syfte är uppfylld i högsta grad. Exempelvis kan begreppet ”hushållning 
med energi” användas med gott mod vid ärenden som rör vindkraft. Beslutet handlar 
om en förnybar energi där även kommande generationer kan dra nytta och ingår i 
konceptet ”ekologisk hållbar utveckling”. Med andra ord är andra stycket eller rät-
tare sagt andra meningen i miljöprövningsdelegationens sammanfattande bedöm-
ning för klen för att kunna fånga in de alla tänkbara motiveringar som miljöbalkens 
mål omfattar. 

 
2. Den sökandes motivering till hänsynsreglerna enligt 2 kap. MB är aningen för klen 

för kunna ha som beslutsunderlag, tycker jag. Kunskapskravet har motiverats väl av 
sökanden. Under 5 § skulle man även kunna ta upp hanteringen av olja som används 
i växellådan. Detta tas delvis upp under produktvalsprincipen. 2 kap.7 § MB tas inte 
upp överhuvudtaget. Under lokaliseringsprincipen använder den sökande exakt 
samma mening som under försiktighetsprincipen. Paragraferna går ju lite in i var-
andra men så lika är de inte för att kunna motivera de med exakt samma mening. 
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Utan tvekan förstår man att lokaliseringen är ett mycket bra val med tanke på när-
maste bebyggelse och buller.  

 
3. Försiktighetsprincipen och lokaliseringsprincipen är de två hänsynsregler som 

länsstyrelsen tar upp i sin bedömning och verkar vara de avgörande principerna i 
ärendets bedömning. En bra behandling av lokaliseringsprincipen där bedömningen 
omfattar miljöbalkens mål, hushållningsbestämmelserna och försiktighetsprincipen. 
Med försiktighetsprincipen syftar lagstiftaren i förarbeten att det inte enbart är av fy-
sisk och psykisk skada utan det är även viktigt att värdefulla natur- och kulturmil-
jöer inte blir utarmade. Kiruna centralort omfattas av riksintressen och objekten 
kommer att synas i centrala Kiruna vid klar väderlek. Jag kan se att även den 
aspekten fångar länsstyrelsen in i sin bedömning. 

 
4. De villkor som anges i beslutet grundar sig på hänsynsreglerna fast det inte finns 

direkt hänvisning till lagen. Länsstyrelsen ger även en fördjupad motivering till vill-
koren i slutet av beslutet, vilket är mycket tillfredsställande. 

 
 
5. Om länsstyrelsen i stor del utgår från den sökandes redogörelse om allmänna 

hänsynsreglerna tycker jag att man borde ställa högre krav både på ansökan och på 
MKB. Allra bästa vore ju att länsstyrelsen själv i sitt beslut gör en korrekt och sys-
tematisk redogörelse om miljöbalkens 2 kapitlet. Även MKB inrymmer en hel del 
moment där 2 kap. blir berörd men den sökande har inte fångat upp de under be-
nämningen av hänsynsregler. För övrigt kan sägas att MKB i det här fallet var för-
hållandevis saklig och klart tydligast i jämförelsevis med de övriga fall i min upp-
sats. Dock hade den sina brister där sökanden har fått komplettera vid flera tillfällen.  

 
6. Den sökande har angett i sin MKB, kap. 9. 1. 2 att fågellivet knappast kommer att ta 

någon skada på grund av vindkraftsanläggningen och hänvisar vidare till utred-
ningar i Vindkraftsutredningen SOU 1988:32. I den senare utgivna Vindkraftsutred-
ningen SOU 1999:75 finns det också ett kapitel om fågellivet gentemot vindkraft. 
Eftersom vi undersöker ett ärende i gällande rätt borde det vara lämpligare att hän-
visa till fågelutredningar som är mer aktuella. Den sistnämnda utredningen har 
kanske inte lika positiv inställning till vindkraftens påverkan på fågellivet som den 
förra. Detta kan även vara viktigt med tanke på miljöbalkens 4 kap. 8 §.  
 

7. Nollalternativ i MKB kan utgöra en viktig grund för senare bedömningen vid 
tillämpning av 3 kap. i miljöbalken. Här har den sökande beskrivit områdets eventu-
ella användning om området inte tas i anspråk av vindkraftverk. Under den punkten 
kan vara mycket passande att jämföra grön energi mot andra energikällor.  

 
8. Länsstyrelsen gör inte en systematisk genomgång av regel för regel. Beslutet har 

mest motiverats med försiktighetsprincipen och lokaliseringsprincipen där även 3 
och 4 kap. i miljöbalken är behandlade. 
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4.2 Ärende 2 – Skåne länsstyrelse 
 

4.2.1 Länsstyrelsens beslut 
 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation i Skåne län har enligt miljöbalken gett aktie-
bolaget ”Tre vind AB” tillstånd till vindkraftsanläggning inom fastigheten Åsmassa i 
Sjöbo kommun. Tillståndet omfattar tre vindkraftverk med vardera kapaciteten på 1,5 
MW. Vidare anges i tillståndet bland annat följande villkor: verksamhetsutövare får 
bedriva verksamheten i enlighet med vad som angivits i ansökan, bullernivån får inte 
vid bostäder överstiga 40 dB (A) som riktvärde, om ljudet har ofta förekommande im-
pulsljud får den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 35 dB (A), impulsljud får inte 
överstiga 55 dB (A), totalhöjden får inte vara över 100 m över mark, vindkraften ska 
förses med hinderbelysning, skyddsåtgärder måste vidtas om det uppstår skuggkastning, 
verksamheten ska anses vara nedlagd om den inte har varit i drift under ett år, vid av-
vecklingen ska tillsynsmyndigheten besluta i vilken omfattning fastigheten ska återstäl-
las för att kunna komma så nära ursprungligt skick som möjligt. 
 

4.2.2 Ärendets gång 
Under ärendets gång har skett både tidigt samråd och utökat samråd. Efter att tidigt 
samråd ägt rum mellan de berörda myndigheter och företag har kringboende grannar 
informerats skriftligen. Utökad samråd har kungjorts i dagspressen för att informera 
allmänheten. 
 
Kommunen och olika myndigheter och organisationer har beretts tillfälle att yttra sig i 
ärendet. Det var enbart Sjöbo kommun som hade ställt villkor i sitt yttrande, de övriga 
organisationerna hade ingen erinran mot verksamheten.  
 
 
 

4.2.3 Verksamhetens placering 
 
Det aktuella området Åsmassa består av en öppen slättbyggd där stora delar består av 
åkermark. Enligt den sökande kommer den tänkta anläggningen att ta en mycket liten 
del av jordbruksmark. Norr om verken finns en skogsridå med låga träd och buskar.  
 
Närmiljön utgör ett fåtal gårdar där närmaste bostadshus befinner sig ca 600 m från 
vindkraftverken. Det finns en viss risk att vindkraftverken avger skugga under vissa 
timmarna till närmaste grannarna. Sökande påpekar att vindkraftverk är programmer-
bara och kan vara stängda under vissa perioden under dygnet om skuggningen upplevs 
som besvärlig av grannarna. 
 
Inga riksintressen för kultur- och naturvärden finns registrerade i Assmåsa.  
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4.2.4 Verksamhetens beskrivning 
 
Vindkraftsanläggningen omfattar tre vindkraftverk med effekten 1,5 MW vardera som 
beräknas enligt sökanden producera konsumtionen av hushållsel till ca 2160 normalvil-
lor eller motsvarande 3600 lägenheter. Vindkraftverkets tornhöjd är 64,7 m och rotordi-
ametern är 70,5 m och totalhöjden är 99,95m. Den sökande anger ingen totalhöjd men 
länsstyrelsen sätter som villkor i sitt beslut att totalhöjden inte får överstiga 100m över 
mark. Vindkraften är inte specialbehandlande avseende is och kan därför under vissa 
omständigheter släppa isbitar ifrån sig. Riskzon, det vill säga där isen kan ramla ner på 
marken, bedöms enligt den sökande vara inom en radie på cirka 50 – 100 meter. Aggre-
gaten har variabelt varvtal där bullernivån går att justera. Det underlättar att få en öns-
kad bullernivå under nattetid exempelvis då bullernivån ska vara lägre än under dagtid. 
 
Vindkraftsanläggningen innefattar också en tillhörande transformatoranläggning, led-
ningsanslutningar och transportvägar inom fastigheten. 
 
 
 

4.2.5 Yttranden 
 
Sjöbo kommun framför bland annat följande villkor:  
- verken måste placeras inom fastigheten så att bullerstörningar är minimala för kring-

liggande bostäder 
- om träden, som finns mellan fastigheten Syntelejet 2:1 och vindkraftverken, avver-

kas eller försvinner på annat sätt, måste verken stannas under tider skuggkastningen 
sker över fastighetens bostad och trädgård 

- anslutning till elnät får inte ge upphov till magnetiska fält som överstiger 0,2 Tessla 
- det måste göras uppföljande bullermätningar som verifierar beräkningarna i ansökan 
- verken skall ha ett regelbundet underhåll 
 
Vidare har inkommit ytterligare 3 yttranden från fyra enskilda personer som anser att 
bullernivån kommer att vara alltför hög. Stig och Lena Brandt har bland annat framfört 
att verken bör flyttas längre norrut för att undanröja bullerproblem. Bullerproblem ger 
också ett sänkt marknadsvärde för yttrarna. 
 
 
 

4.2.6 Regler som behandlas i beslutet 
 
1. miljöbalkens 1 kap. – nämns inte någonstans i beslutet. Miljöbalkens mål tas upp 

mer djupgående i sökandens miljökonsekvensbeskrivning som har godkänts av läns-
styrelsen. På så sätt kan man nog säga att miljöbalkens mål har behandlats i ärendet 
men tas aldrig upp i beslutet. Samt bedömer länsstyrelsen att verksamheten inte 
kommer att strida mot något av nationella eller regionala miljömål.  

 
2. 2 kap., de allmänna hänsynsreglerna – länsstyrelsen har återigen inte tagit upp bok-

stavligen någon av paragraferna utan tycker att sökande har kunnat redovisa i sin 
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ansökan att verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhål-
lande till hänsynsreglerna (läs nedan # 3). Länsstyrelsen bedömer att sökande har 
visat att allmänna hänsynsreglerna uppfylls och i och med detta är verksamheten 
tillåtlig enligt miljöbalken.  

 
Däremot kan det förstås att de olika ståndpunkterna i länsstyrelsens yttrande till 
miljöprövningsdelegationen grundar sig på miljöbalkens olika paragrafer. Exempel-
vis finns det en rad ståndpunkter som kan omfattas av hänsynsreglerna: länsstyrel-
sen anser att aggregatens utformning ska vara så diskreta som möjligt och utan re-
klamtext, den ekvivalenta ljudnivån bör inte överstiga 40 dB (A) vid närmaste bo-
stadshus, och om bolaget bedriver verksamheten enligt vad den har angett i sin an-
sökan kommer det inte att medföra störningar som kan ha betydelsen för miljön. 
Bolaget ska ange till tillsynsmyndigheten ett förslag för kontrollprogram som avser 
först och främst bullerkontroll. Vindkraftverkens placering bedömer länsstyrelsen är 
väl vald där verkens påverkan på växtlighet och djurliv kommer att vara ringa. 
 
De villkor som anges i beslutet omfattas också till stor del av miljöbalkens 2 kap. 
Först och främst är det försiktighetsprincipen som är behandlad men även 5 § tas 
upp med hänseende på hantering av oljor och med avseende på verksamhetens av-
veckling. Ingen ytterligare motivering till villkoren finns inte i beslutet. 
 
Miljöprövningsdelegationen delar länsstyrelsens bedömning och lyfter upp två 
punkter i sin bedömning. Den ena punkten handlar om att med tanke på den tekniska 
utvecklingen inom branschen och för att inte motverka en ändamålsenlig god hus-
hållning i framtiden, måste tillståndet anges tidsbegränsat. I den andra punkten tas 
upp miljöbalkens 3 kap. som nedan finns under punkt 4. 
 

3. Sökandes motivering till miljöbalkens 2 kap. tas upp i beslutet på följande sätt: 
”Bevisbörderegeln – verksamhetsutövaren visar i ansökan att verksamheten kan be-
drivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. Verk-
samheten strider inte mot miljöbalkens mål. Verksamhetsutövaren iakttar de för-
pliktelser som följer av miljöbalkens stadgar.  

 
Kunskapskravet – Verksamhetsutövaren visar i sin ansökan miljökonsekvenserna av 
verksamheten och han avser att skaffa den kunskap som behövs för att skydda män-
niskors hälsa och miljö. 

 
Försiktighetsprincipen – Verksamhetsutövaren kommer att vidtaga de försiktig-
hetsmått som behövs för att undvika olägenhet eller skada för människors hälsa och 
miljö. 

 
Lokalisering – Platsen är vald med hänsyn till största möjliga hushållning med na-
turresursen vind samt minsta intrång i människors hälsa och miljö. 

 
Hushållning och kretslopp – Vindkraftverk producerar förnybar inhemsk energi utan 
utsläpp till mark, luft eller vatten. Vindkraftverk består av återvinningsbart material 
och efter en avveckling kan marken återställas till sitt ursprungliga skick. 
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Produktvalsprincipen – Ett vindkraftverk består inte av några giftiga eller kemiska 
produkter förutom olja i växellådan. Denna tas om hand av där för avsedd personal 
för destruering. 

 
Skadeansvar – Verksamhetsutövaren ansvarar för skada eller olägenhet för miljön 
som orsakas av vindkraftsverken. 
 

4. Miljöbalkens 3 och 4 kap. - Länsstyrelsen anser att verksamheten är förenlig med 
översiktsplanen och att området inte omfattas av något riksintresse.  Miljöpröv-
ningsdelegationen anser att enligt med miljöbalkens 3 kap 1 § skall mark- och vat-
tenområden användas för det ändamål områdena är mest lämpade. Hänsyn måste tas 
till områdes beskaffenhet och till föreliggande behov där företräde skall ges om an-
vändning medför ur en allmän synpunkt god hushållning.  

 
 
 
 

4.2.7 Egen kommentar 
 
Om man i det första fallet knappt kunde göra skillnad mellan ärendets beredning och 
bedömning, är det i det här fallet nästan tvärtom. Ärendets har beretts av handläggare 
som säkerligen har sammanställt ärendet och gjort sin bedömning under rubriken 
”Länsstyrelsens yttrande”, där verksamheten godkänns av länsstyrelsen. Vidare kommer 
miljöprövningsdelegationens bedömning som i stort sett delar länsstyrelsens bedömning 
och beviljar ett tillstånd. 
      
1. I fallet finns det ingenting som tyder på en systematisk genomgång av miljöbalkens 

regler. Systematisk genomgång finns i sökandens beskrivning av hänsynsreglerna i 
miljöbalkens 2 kap. Tyvärr finns det mycket få meningar i hela genomgången som 
motiverar hur en regel eller en princip är uppfylld i ärendet. Sökande beskriver 
mycket bra miljöbalkens mål i MKB, men likväl där tycker jag kan detta ses mera 
som en beskrivning av vad verksamhetsutövaren borde göra för att uppfylla reglerna 
och ingen motivering eller ytterst få motiveringar som styrker fallet. Saknar genom-
gången av reflexer. Ordet tas upp i en rubrik i MKB men ämnet som sådant be-
handlas inte. 

 
2. Varken länsstyrelsen eller miljöprövningsdelegationen tar upp miljöbalkens mål. De 

synpunkter som länsstyrelsen visar har nästan ingen hänvisning till lagrum. När 
länsstyrelsen anger att området inte ligger inom område för riksintresse är det lite 
svårt att förstå om det menas riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. Däremot 
tas det upp miljökvalitetsmål i ärendet. 

 
3. En tänkvärd punkt kan man hitta under villkoren som anger att verksamheten anses 

vara nedlagd om den inte har varit igång under ett år.  
 
4. Varken i beslutet eller i andra handlingar i ärendet nämns inte om alternativa placer-

ingar fast det har inkommit yttrande att verken borde lokaliseras längre norrut. Med 
särskilt tanke på detta borde alternativa placeringar behandlas i beslutet.  
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4.3 Ärende 3 – Gotlands länsstyrelse 
 

4.3.1 Länsstyrelsens beslut 
 
Länsstyrelsen avslår ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftsanläggningen 
på Hangvar Tajnungs i Gotlands kommun. Ärendet har överklagats till miljödomstolen 
som har avslagit överklagandet. Därefter har sökande ansökt om prövningstillstånd hos 
Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolen medgav inget prövningstillstånd.  
 
 
 

4.3.2 Ärendets gång 
 
Ansökan kom in den 22 september 1999. Sökande fick komplettera ansökan vid två 
tillfällen. Ärendet har kungjorts i lokal press. Handlingarna hölls tillgängliga för all-
mänheten till och med den 10 februari 2000. Ärendet hade yttrats av flera organisationer 
och enskilda personer som beskrivs nedan. Ärendet beslutades av Gotlands länsstyrelse 
25 maj 2000 och överklagades vidare till miljödomstolen. Miljödomstolen avslog över-
klagandet den 11 mars 2002.  
 
 
 

4.3.3 Verksamhetens placering 
 
Verksamheten ska placeras i eller i närheten av en grustäkt där Åkericentralen har brutit 
grus ändå sedan 1980- talet. Marken ägs av sökande.  
 
Närmaste bebyggelse till vindkraftverken är bostaden till den sökande, som kommer att 
ligga 900m söder om verket. Ljudnivån vid bostaden beräknas långt understiga under 30 
d B(A). På grund av det långa avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelsen kommer 
det inte heller att uppstå några skuggstörningar för bebyggelsen. Befintliga vägar kom-
mer att användas för vindkraftens byggande och underhåll. Från verket kommer att dras 
kablar som enligt den sökande inte kommer att utgöra några bestående markskador.  
 
Området har bygglov för vindkraftverk.  
 
Enligt miljöbalkens 4 kap. 2 § omfattas hela Gotland av riksintresse med hänsyn till de 
samlade natur- och kulturvärden. Från den eventuella vindkraftsanläggningen kommer 
avståndet att vara till Hall Hangvars naturreservat vara ca 550 m. Hall Hangvars natur-
reservat har skydd enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. Inom reservatet får markanvändning 
inte förändras, exempelvis får ingen nybyggnad ske, inte heller täktverksamhet, dikning 
eller dragning av luftledningar får ske. Enligt sökande kan detta område, som befinner 
sig nära den eventuella vindkraftsanläggningen, bedömas som mindre attraktivt efter-
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som markägarna inte sett spår av något naturbesök i området under de 12 år de ägt 
gården.  
 
 
 

4.3.4 Verksamhetens beskrivning 
 
Den tilltänkta gruppstationen för vindkraft omfattar 3 vindkraftverk med navhöjd på 85 
meter, en rotordiameter på 66 meter och en effekt på vardera 1,5 MW. Vindkraftsverken 
beräknas årligen producera elenergi som motsvarar den årliga elförbrukningen för unge-
fär 1500 villor. Den totala höjden kommer att bli 118m.  
 
Vindkraftverken har en mycket långsam rotation vilket enligt den sökande ger mer har-
moniskt intryck jämfört med andra vindkraftsverk som har en betydligt tätare rotation. 
Dessutom saknar verken hydraulik och växellåda som gör att risken för oljespill uteblir.  
 
 
 

4.3.5 Yttranden  
 
Ärendet har yttrats vid tre tillfällen:  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade inga erinringar mot det sökta tillståndet.  
 
Kurt-Allan, Marianne och Johan Hallén har yttrat sig i ärendet bland annat med föl-
jande: vindkraftsärendet bör inte behandlas innan ärendet om utvidgning av Hall-Hang-
vars naturreservat har avgjorts. Ärendet har överklagats och ligger för närvarande hos 
Regeringsrätten. Dessutom bör man vänta med utbyggnad av vindkraft tills det har ge-
nomförts fördjupningsstudier om eventuella vindkraftsetableringsområden på norra 
Gotland. Enligt översiktsplanen Vision Gotland är det bifogat en markanvändnings-
karta, där det aktuella området kommer att vara ca 1000 meter från området som anses 
vara känslig (2 kap.NRL) ur kulturminnessynpunkt. Med tanke på den extrema höjden 
på verken kommer landskapsbilden domineras av vindkraftsverk strax utanför. Höjden 
på vindkraftsverk innebär att 2/3 av verket kommer att vara ovanför skogsbrynet och 
innebär också en röd hinderbelysning på nätterna. Detta kommer att påverka landskaps-
bilden negativt. Hallén hänvisar till ett rättsfall där Regeringsrätten upphävde ett beslut 
om bygglov till byggandet av vindkraft på Öland. Regeringsrätten ansåg att det sakna-
des en samlad bedömning av var vindkraftverksetablering var möjlig inom kommunen. 
 
Barbro Hammander- Pettersson och Nils-Inge Pettersson har yttrat sig enligt följande: 
För närvarande finns det redan tre vindkraftverk i Hangvar och att i området ytterligare 
placera tre vindkraftverk är mer än nog. Om de planerade vindkraftverk kommer att 
etableras finns det senare risk för ytterligare ny etablering. Det vore märkligt om läns-
styrelsen kan godkänna byggandet av vindkraftverk så nära Hall-Hangvar reservatet där 
annars länsstyrelsens förhållning är mycket restriktiv. Med tanke på naturreservatet 
borde hela området fredas för vindkraftverk. Yttrarna anser också att vindkraftverk är 
fula, ineffektiva och passar inte in i miljön på Gotland. 
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4.3.6 Regler som behandlas i beslutet 
 
1. Miljöbalkens 1 kap. – länsstyrelsen börjar sin bedömning med en kort beskrivning 

av miljöbalkens mål. Först påpekar länsstyrelsen att miljöbalkens mål bygger på in-
sikten att naturen har ett skyddsvärde där människans rätt att bruka och förändra 
naturen är förenat med ansvaret att förvalta naturen väl. Vidare tar länsstyrelsen upp 
de fem vägledande grundprinciper som finns 1 kap. 1 §. Delegationen påpekar att i 
vissa fall kan det finnas konflikt mellan de olika punkterna. Då är det tillståndsmyn-
dighetens uppgift att avväga mellan de olika punkterna, det vill säga vilken intresse 
kommer först så att balkens mål kommer bäst till gagn. 

 
2. Miljöbalkens 2 kap., de allmänna hänsynsreglerna – Miljöprövningsdelegationen 

tar först upp 2, 5, §§, 7 § 2 stycket och sedan 4 och 3 §§. Bedömningen av 3 och 4 
§§ flyter över till miljöbalkens 3 och 4 kap. utan någon vidare rubrikändring och se-
dan faller man åter till 2 kap. 3 §.  Se kommentarer i avsnitt 4.3.8. 

 
3.  Kunskapskravet enligt 2 § anses vara uppfylld. Likaså finner delegationen att vind-

kraft är en förnybar inhemsk energi och därför finns det inga hinder enligt 5 §. Se-
dan konstateras det att förslagen till verksamheten inte åsidosätter någon miljökva-
litetsnorm.  

 
4. 4 §, lokaliseringsprincipen, - I bedömningen beskrivs först 4 § innebörd och vidare 

hänvisning både till balkens mål och till hushållningsbestämmelser.  
 
5. Hushållningsbestämmelser - Miljöprövningsdelegationen fastställer att vid 

ställningstaganden till områden till vindkraftverken måste tas hänsyn till landskaps-
bilden, förekomsten av bostäder och en rad andra frågor som rör natur- och kultur-
miljön och mark- och vattenanvändningen. Vid bedömningen av lokaliseringsprin-
cipen är det frågan om landskapsbilden som framstår tydligast. Begreppet land-
skapsbild innebär både landskapets utseende och upplevelsemässiga aspekter. Vind-
kraftsetableringar som inte anpassas till landskapet kan ge landskapet en industriell 
prägel. Stor betydelse för landskapet är vindkraftens storlek, utformning och antal. 
Genom att samla vindkraft i grupper kan man på så sätt påverka visuellt mindre om-
råden där landskapet inte behöver styckas upp som det görs när man sprider ut vind-
kraftsetableringen.  

 
Vidare anser delegationen att vindenergiintresset måste vägas samman med andra 
intressen i övergripande planering som är kommunens ansvar. I planeringen måste 
en avvägning göras över områden som är lämpliga för vindkraftsetableringen. Av-
vägningen ska ske i enlighet med miljöbalkens 3 och 4 kap. där vindkraftsetable-
ringen inte anses leda till intrång i värdefulla natur- och kulturmiljöer. Delegationen 
anger att översiktsplanen inte är juridiskt bindande, men den har en central betydelse 
för tillämpningen av hushållsbestämmelserna och är ett betydelsefullt underlag vid 
myndigheters tillståndsprövning av enskilda ärenden. 

 
För södra Gotland har kommunen antagit en fördjupad översiktsplan avseende vind-
kraft. Någon motsvarande plan för norra Gotland, där fastigheten Hangvar Tajnungs 
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3:1 är lokaliserad, finns inte. Länsstyrelsen gav ut 1998 en rapport till Energimyn-
digheten om förslag till områden av riksintresse för energiproduktion av vindkraft 
på Gotland. Samtidigt gavs det ut en särskild rapport av länsstyrelsen som anger po-
licy och riktlinjer för vindkraftverk, telemaster i gotländska landskap. I rapporterna 
framgår att området kring Hall-Hangvar bedöms medföra alltför stor påverkan. En-
dast området vid Tängelgårda söder om Hangvar kyrka kan vara lämplig för vind-
kraft.  

 
Miljöprövningsdelegationen finner att vindkraftetableringen på Gotland bör genom-
föras under planerade former och ger bland annat följande bedömning: ”…i avsak-
nad av vägledande kommunal översiktsplanering – eller detaljplanering – samt mot 
bakgrund av ovan redovisade lokaliseringsstrategier och Länsstyrelsens tidigare 
ställningstagande vad gäller lämpliga lokaliseringar, att det i ärendet inte kunnat 
visas att föreslagen plats är den plats som ger minsta intrång för människors hälsa 
och miljön.” Delegationen medger att den föreslagna platsen i sig är lämplig.  

 
Delegationen påpekar att avståndet mellan det planerade området till vindkraftverk 
och kuststräckan som är riksintresse enligt 3 kap 6 § MB, är ca 550 m. Kuststräckan 
väster om den planerade lokaliseringen är förklarad som naturreservat enligt miljö-
balkens 7 kap. 4 §, så kallad Hall Hangvars naturreservat.  

 
I ärendet tas försiktighetsprincipen upp enligt miljöbalkens 2 kap. 3 §. Delegationen 
bedömer att på grund av det stora avståndet mellan det tänkbara vindkraftverk och 
närmaste bostad kan buller och skuggor inte ge några sådana skador och olägenheter 
som kan påverka människors hälsa. Vidare åberopar delegationen att försiktighets-
mått måste iakttagas även på så sätt att skyddssyftet enligt miljöbalkens 7 kap. inom 
Hall – Hangvar naturreservat inte mottverkas. Här saknas det förutsättningar för 
vindkraftverk i det aktuella området, anser miljöprövningsdelegationen.  

 
Slutligen behandlar delegationen miljöbalkens 4 kap. med markeringen att hela 
Gotland omfattas av riksintresse, enligt 1,2 och 4 §§, med hänsyn till de samlade 
natur- och kulturvärdena. Exploateringsverksamhet får komma till stånd endast om 
de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turism och friluftsli-
vets, särskilt det rörliga friluftslivets, intressen skall beaktas. Miljöprövningsdelega-
tionen påpekar att enligt propositionen till NRL måste anläggas ett helhetsperspektiv 
som visar vad som är lämplig utveckling i hela det geografiska området som be-
stämmelserna om natur- och kulturvärden omfattar. Delegationen anser att om sam-
lade natur- och kulturvärden inte påtagligt ska skadas på Gotland bör det finnas 
stora områden där det inte finns vindkraftverk. Länsstyrelsen delar inte sökandens 
uppfattning om att tre 118 m höga får föga påverkan på naturen. Den låga kalk-
hällstallskogen kommer inte att dölja verken.  
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4.3.7 Miljödomstolens avgörande 
 
Sökanden Lars och Viveca Bornold har överklagat beslutet vidare till miljödomstolen. 
Deras ombud, professor Staffan Westerlund har framfört bland annat följande: 
 
- nollalternativet i MKB kompletteras med scenariot om dessa verk inte byggs, och 

där elen kommer att produceras via andra alternativ såsom vattenkraft eller genom 
användning av fossila bränslen. Att inte tillåta bygga vindkraft i det planerade om-
rådet kan få konsekvensen som med tiden medför att den lokala näringen kommer 
att upphöra på grund av att jordbruket på området inte är lönsamt. Westerlund anser 
att vindkraftens nackdel måste övervägas mot fördelarna från allmänna synpunkter 
av vad den kan producera el i jämförelse med annat som också syns och accepteras. 
Westerlund påpekar att genom historien syns all energiutvinning till exempel vat-
tenkraft, skogsavverkning och så vidare. 

 
- Professor Westerlund hävdar att det är fel att motivera beslutet med avsaknad av en 

fördjupad översiktsplan. Det finns inget lagstöd som säger att det måste finnas plan-
krav för vindkraftverk. Likaså är avslagsgrunden vad gäller länsstyrelsens policy 
inte rättsenlig. Länsstyrelsen policy är ingen lag.  

 
- Miljöbalkens 4 kap. är inte lämplig avslagsgrund i detta fall eftersom kapitlet gör 

undantag för utveckling av lokalt näringsliv. Sökande anser att det svårt att hitta lä-
gen som ligger ännu längre från bebyggelse. Den enda miljöeffekten som kommer 
att uppstå är verkens synlighet. Denna enda miljöeffekt ska ställas mot fördelarna att 
utvinna el ur vinden och att på samma sätt underlätta förutsättningarna för lokal 
näring. Westerlund menar att det strider mot varje rimligt proportionalitetstänkande 
att i en sådan avvägning inte ge tillstånd. Miljöprövningsdelegationens proportiona-
litetstänkande syftar snarare utifrån att om det kommer att byggas mer än de tre 
vindkraftsverk som sökts.  Tre vindkraftverk kräver inte automatiskt uppförande av 
ytterligare vindkraftverk, menar Westerlund, och överhuvudtaget har sådana tanke-
gångar inget rättsligt stöd. 

 
- Westerlund påpekar att miljöbalkens 3 och 4 kap. inte kan tillämpas utan att tänka 

på balkens mål enligt 1 kap. 1§. 
 
- Förutom vindkraften finns det inget annat sätt att utvinna elenergi på som är mer 

hållbar. Man måste uppmärksamma att miljöbalken präglas av att man ska försöka 
använda förnybara energikällor så långt detta är möjligt. 

 
- Länsstyrelsen har aldrig diskuterat om alternativa utformningar till exempel mindre 

aggregat eller något annat dylikt. 
 
I ärendet fanns det fem yttranden. Halléns, Petterssons och Kommunens miljö- och häl-
soskyddsnämnden tar upp samma sakfrågor som tidigare i ärendet. De intressanta ytt-
randena enligt min mening är från Naturvårdsverket och från länsstyrelsen i Gotlands 
län.  
 
Länsstyrelsen i Gotlands län har yttrat ärendet med bland annat följande:  
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- En gruppstation av vindkraftverk utgör en produktion och försäljning av el vilket är 
en näring i sig och inte jordbruksnäring. I och med detta kan detta inte ses som en 
utveckling av lokalt näringsliv i lagens mening. Enligt detta skall miljöbalkens 4 
kap. 1-6 §§ tillämpas. 

 
- En oplanerad utbyggnad av vindkraften kan orsaka skador både för enskilda intres-

sen och för värden som skyddas utifrån hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Att upprätta ett vindkraftsverk som oplanerat kan innebära för vind-
kraften mycket motstånd. Det finns en utförlig översiktsplan gällande södra delen av 
ön men för norra delen av Gotland en sådan plan fortfarande saknas. Så länge över-
siktsplanen saknas har länsstyrelsens policy och riktlinjer en stor betydelse för be-
dömningen. Länsstyrelsen anser att en över hundra meter hög byggnad, som påver-
kar landskapsbilden över stora områden, kan inte byggas upp som oplanerad. Vare 
sig policy, riktlinjer eller översiktsplan är rättsligt bindande, men utgör ett mycket 
viktigt underlag vid bedömningen.   

 
Naturvårdsverket anser att: 
 
- verksamheten inte strider mot 2 kap. 4 § första stycket. När det gäller andra stycket 

anger Naturvårdsverket att inte har angivits några andra alternativ till lokaliseringen 
som kan innebära mindre intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

 
 
- hela Gotland omfattas av riksintresset enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Naturvårdsver-

ket håller med sökanden att 3 och 4 kap. MB ska ses i ljuset av 1 kap. 1 § MB. Ut-
ifrån denna tolkning bedömer Naturvårdsverket att verksamheten inte kan anses som 
utveckling av det lokala näringslivet enligt 4 kap. 1 § mening. Detta innebär att en 
bedömning måste göras av verksamhetens påverkan på natur- och kulturvärden på 
ön, utifrån hushållningsbestämmelserna. Naturvårdverket håller med åsikten att en 
okontrollerad utbyggnad av vindkraft kan påtagligt skada natur- och kulturvärden 
men uppförandet av dessa tre vindkraftverk utgör knappast en sådan påtaglig skada 
på naturvärdena som avses i 4 kap. 1 § MB. 

 
- verksamheten inte kan medföra sådana störningar för Hall Hangvar naturreservatet 

att skyddssyftet inom naturreservatet enligt 7 kap. 4 § MB motverkas. 
 
-  ”Avsaknaden av vägledande kommunal översiktsplan eller detaljplan kan dock inte 

i sig utgöra grund för ett avslag. Ändå utgör avsaknaden av översiktsplanen att 
länets policydokument angående Gotlands utformande kan tillmätas som ett vägle-
dande instrument vid en tillståndsprövning. ”  

 
Miljödomstolen delar inte klagandes uppfattning att policydokument saknar relevans 
vid bedömningen av vindkraftens lokalisering. Även icke juridiskt bindande dokument 
det aktuella området kan tillmätas betydelse som ett vägledande instrument vid en till-
ståndsprövning. Domstolen hänvisar även vidare till Miljööverdomstolens mål den 1 
januari 2002 M 1391 – 01 rörande vindkraftsverks placering där domstolen ansåg att 
man bör fästa stor vikt vid länsstyrelsens ståndpunkter utifrån intresset att få till stånd 
en för länet samlad markanvändningsplanering avseende vindkraftens utbyggnad.  Mil-
jödomstolen håller med Naturvårdsverket om att den avsedda platsen i sig är lämplig för 
verksamheten enligt 2 kap. 4 § 1st. MB. Samt bedömer domstolen att verksamhetens 



 34

föreslagna lokalisering inte kan medföra någon påtaglig skada på det aktuella natur- och 
kulturverksamheten, och inte heller något hinder, som avses miljöbalkens 1 kap. 1 § 
samt 3 och 4 kap. MB. ”Emellertid finner miljödomstolen i likhet miljöprövningsdele-
gationen att det mot bakgrund av avsaknaden av vägledande kommunal översiktsplane-
ring inte visats i målet att den föreslagna platsen är sådan att ändamålet kan uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.”  Miljödomstolen anser 
att kravet för placeringen enligt 2 kap. 4 § 2 st. MB är därmed inte uppfylld. 
 
 
 

4.3.8 Egen kommentar 
 
1. Miljöbalkens 1 kap – tas upp mycket mer ingående än i tidigare ärenden. Länsstyrel-

sen beskriver 1 § med sina fem delmål och kommer fram till att vid intressekonflikt 
i dessa fem delmål är det länsstyrelsens uppgift att ge en bedömning som gagnar 
balkens mål bäst. Det var en tolkning av 1 § som ingen av de andra länsstyrelserna 
har tagit upp. Tydligen ville man påpeka här att naturen som sådan har ett eget värde 
och det är länsstyrelsens uppgift att bevara detta väl. 
 
Westerlund, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och miljödomstolen håller med att 3 
och 4 kap. i miljöbalken ska läsas i ljuset av balkens mål, det vill säga 1 kap 1 § 
MB. Skillnaden är, tycker jag, att Westerlund har en bredare syn på hållbar utveck-
ling som sträcker sig längre än Gotland. Tanken är att hållbar utveckling inte utövas 
bara lokalt utan även globalt där vindkraften står gentemot vattenkraft, kärnkraft och 
annan energiutvinning genom fossila bränslen. Sökanden anser att miljöbalken har 
ett mer globalt perspektiv än tidigare miljölagstiftning och därigenom måste man 
ibland tänka längre än lokalt. Fast utifrån bedömningen har instanserna inte alls tittat 
längre än landskapsbilden kring de eventuella vindkraftverken. 
 
En intressant ståndpunkt har Naturvårdverket angett i sitt yttrande angående hus-
hållningsreglerna. Naturvårdsverket påpekar att här ska bedömningen av miljöbal-
kens 3 och 4 kap. göras i ljuset av 1 kap. 1 § MB, och utifrån bland annat detta kan 
verksamheten inte anses som utveckling av det lokala näringslivet enligt  4 kap. 1 § 
MB. Ska man inte alltid se 3 och 4 kap. i ljuset av 1 kap. 1 §?  När är det i så fall 
undantag enligt 4 kap. 1 § tillämpligt? 

 
2. Miljöbalkens 2 kap - Av länsstyrelsens bedömning får jag känslan av att de andra 

punkterna som inte utgör grunden till avslag tas upp mycket ytligt. Med andra ord 
finns det ingen systematisk genomgång av hänsynsreglerna. I detta fall borde en 
systematisk genomgång vara extra viktig när det väl handlar om ett avslagsbeslut. I 
beslutet anges inte exakt vilket lagrum avslaget grundar sig på. Bedömningen av 
hänsynsreglerna började förhållandevis bra med rubriken ”Miljöbalkens hänsyns-
regler, 2 kapitlet” men fort glider resonemanget iväg till 3 och 4 kap. De paragrafer 
som delegationen kort tar upp i sin bedömning kan utökas ytterligare. Till exempel 
under 5 § kan också nämnas till aggregatens fördelar att det inte används olja i 
driften. Det känns lite som i tidigare fall, att de positiva sidorna med vindkraft måste 
tas upp av den sökande, eller man får läsa ut de själv mellan raderna i beslutet, på 
något vis.  
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Enligt min mening uteblev en djupare genomgång av 2 kap. 4 § MB i länsstyrelsens 
bedömning. Miljöprövningsdelegationen hoppar under 2 kap. 4 § MB direkt vidare 
till hushållningsreglerna. Naturvårdsverket och miljödomstolen tar upp 4 § i mycket 
mera strukturerad form än länsstyrelsen. I för sig med fog eftersom domstolens 
beslut grundar sig på miljöbalkens 2 kap. 4 § . 

 
3. De vindkraftverk som behandlas i ärendet är högre jämfört med de två andra 

ärenden som behandlas i min uppsats. Med tanke på deras extrema höjd är det 
mycket förvånande att delegationen påpekar i sin bedömning att hänsyn även tas till 
verksamhetens storlek, utformning och antal men frågan om alternativa aggregat, 
det vill säga lite lägre vindkraftverk, tas inte ens upp. I den punkten håller jag med 
sökanden. I för sig borde sådana frågor redan tas upp inom MKB processen, det vill 
säga långt före sökande lämnar in sin ansökan. Som jag har förstått så har något 
tidigt samråd inte skett, eller så tas det helt enkelt inte upp i ärendet. Under tidigt 
samråd kan det vara ett bra tillfälle att påpeka att verken borde vara lite mindre i 
storleken med tanke på arten på omgivande skog. Men eftersom ämnet aldrig har 
tagits upp i ärendet får man en känsla av att även om aggregat skulle ha varit mindre 
skulle den sökande ändå ha fått avslag. 
 

4. Kommentarer och diskussion vid lokaliseringsbedömningen kommer jag att ta upp i 
separata kapitel i uppsatsen, se kapitel 5. För att få ytterligare lite klarhet i rättsläget 
för övrigt angående lokaliseringsfrågorna kring vindkraft kommer jag göra en liten 
rättsfallsstudie under kapitlet nedan. 
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4.3.9 Rättsläget avseende vindkraftens lokalisering 
 
Att det inte beviljades prövningstillstånd från miljööverdomstolen innebär att det finns 
tillfredsställande med prejudikat avseende vindkraftens lokalisering i sak. När jag hörde 
mig för vilka fall är prejudicerande i området kunde jag konstatera att alla dessa domar 
har dömts enligt den gamla miljölagstiftningen.  
 
Här kommer jag att utföra en liten rättsfallsstudie med frågeställningen: hur betydande 
roll har översiktplanering, länsstyrelsens eller kommunens policydokument, och andra 
eventuella planeringsdokument vid bedömning av vindkraftens lokalisering? 
 
Mål 2002-01-18, M 1391 – 01, Kävlinge – Bolaget som hade överklagat, yrkade till-
stånd för etableringen till två vindkraftverk med totalhöjd om 100 meter. Den tilltänkta 
placeringen var i en åkerkant, ca 1 km till havet. Platsen befann sig på en kustzon som 
omfattas av skyddet enligt 3 kap. 1 och 4 §§ NRL. I målet hade bland annat Kävlinge 
kommun i sitt yttrande avstyrkt bifall. Som grund till sitt yrkande påpekar kommunen 
att det aktuella området hamnar utanför de tilltänkta områden för vindkraften som 
kommunen tidigare angett i ett PM från 1999 angående vindkraft i Kävlinge kommun. 
Senare hade kommunen tillsammans med närliggande kommuner begärt en regional 
utredning om vindkraftsetableringen i sydvästra Skåne. Under utredningen hade Käv-
linge kommunfullmäktige beslutat att inte medge utbyggnad av ytterligare vindkraft tills 
en policy för vindkraftsetableringar i Sydvästra Skåne tas fram.   
 
Miljööverdomstolen menade att det aktuella området redan idag anses vara förhållande-
vis exploaterat då det i närheten finns Barsebäcks kärnkraftverk och tillhörande kraft-
ledningar. Domstolen anger bland annat: ”Mot bakgrund av kommunens ledande roll 
när det gäller markplanering bör kommunens ståndpunkter normalt sett väga tungt i 
lokaliseringsfrågan i ett fall som detta. Detsamma gäller länsstyrelsens ståndpunkter 
utifrån intresset att få till stånd en för länet samlad markanvändingsplanering avseende 
vindkraftens utbyggnad. (Jfr Miljööverdomstolens dom den 31 oktober 2001 i mål nr M 
9540 – 99).” Mot denna grund avslår domstolen ärendet med stöd av lokaliseringspröv-
ningen enligt 4 § miljöskyddslagen, nuvarande 2 kap. 4 § miljöbalken. 
 
Mål 2001-10-31, M 9540 – 99, Mollösund – Ärendet har överklagats för att få tillstånd 
till etablering av två vindkraftverk med den totala höjden på 66 meter. Mollösund ligger 
inom området som omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 3 kap. 1 
och 4 §§ NRL. Den tilltänkta placeringen är belägen nordost om samhället Mollösund, 
som ligger på den södra spetsen av en halvö som består av en smal landtunga på Orusts 
sydvästra sida. Verken föreslås placerade i ett relativt otillgängligt område ett par 
hundra meter från havet. Avstånd mellan verken kommer att bli ca 200 meter och på 
båda platser kan på håll ses bostadshus. Från båda platserna kan man också på avstånd 
se det befintliga vindkraftverket ”Molly”; som befinner sig norr om samhället Mollö-
sund. I anslutning till samhället finns även en kraftledning och ett vattentorn. Även i det 
här fallet påpekar domstolen att vid bedömning av 4 § miljöskyddslagen, nuvarande 2 
kap. 4 § miljöbalken, har kommunernas markplanering och länsstyrelsernas ståndpunk-
ter en stor tyngd. Eftersom både kommunen och länsstyrelsen förordar andra eventuella 
placeringar för vindkraften och den sökandes tilltänkta placering för vindkraften hamnar 
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utanför de ståndpunkterna är den tilltänkta lokaliseringen starkt ifrågasatt. Sökande har 
inte heller föreslagit alternativa lokaliseringar. Överklagandet avslås. 
 
Mål 2001-02-13 M 8782 – 99, Tanum – Ärendet har överklagats av bolaget för att 
fastställa Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut och upphäva domen från miljö-
domstolen. AO har bestritt ändring med hänvisning till höga bullernivån och till skydd 
av friluftslivet med stöd av riksintresset. Överklagandet handlar om etablering av fyra 
vindkraftverk, där samtliga remissinstanser har tillstyrkt etableringen. Bolaget har bland 
annat varit med att utarbeta en vindkraftpolicy i Tanums kommun, som antogs 1998. 
Även länsstyrelsen har ett policydokument avseende vindkraft där det bland annat på-
pekas att det yttersta kustlandskapet representerar starka motstående intressen till vind-
kraft. Länsstyrelsens rekommendationer är att den eventuella vindkraftanläggningen 
placeras öster om Europaväg 6 trots att vindenergin är lägre än i kustlandskapet. Vid 
anläggningens eventuella lokalisering har bolaget tagit hänsyn både till kommunens och 
till länsstyrelsens policydokument. Den tilltänkta platsen är beläget strax öster om Eu-
ropaväg 6, cirka 4 kilometer från den omedelbara kusten och skärgården i Bohuslän. 
Området består av bergsplatå omgiven av skog. Avståndet från den tilltänkta platsen till 
AO utgör ca 800 meter. Utifrån utredningen i målet konstaterar miljödomstolen att ljud-
nivån vid AO:s fastighet skulle kunna uppgå till ungefär 40 dB(A). Denna bullerstör-
ning anses därmed inte utgöra en väsentlig olägenhet. Däremot borde länsstyrelsen 
uppmärksamma problemställningen (om ljudnivån överstiger 40 dB(A )) i form av vill-
kor i beslutet. Domstolen gör bedömningen att förhållandena i målet inte utgör något 
hinder enligt naturresurslagen, samt att lokaliseringen är tillåtlig enligt 4 § i miljö-
skyddslagen utifrån lokaliseringsutredningen i målet. 
 
Mål 2003-12-29, nr M 7625 – 00, Laholm – domen har överklagats av Bengt och Siv 
Jönsson med flera som äger en travbana nära det planerade vindkraftverket. Vindkraft-
verket kommer att störa deras verksamhet genom att hästarna kommer att må dåligt av 
det. Vidare hänvisar klagande bland annat till att vindkraftsplaceringen befinner sig för 
nära en befintlig cykelväg som enligt klagande används mycket flitigt. Kommunen ytt-
rar i målet med bland annat följande: Skrämseleffekter på hästar har inte framkommit 
tidigare men kommunen avstyrker målet genom att det pågår en översyn av översikts-
planen inom kommunen och att några nya vindkraftverkverksetableringar för närva-
rande bör ej medges inom det aktuella området.   
 
Miljödomstolen tar upp 4 § miljöskyddslagen där hänsyn ska tas till hushållningsreg-
lerna. 2 kap. 1 § NRL anger att mark och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. För domstolens bedömning är ”…en naturlig utgångspunkt för 
prövningen att beakta den aktuella översiktplanen m.m. som har tagits fram inom kom-
munen.” Den sökta placeringen är beläget i ett område som tidigare har ansetts som 
särskilt lämpligt för etablering av vindkraftverk. Numera finns det i området ett stort 
antal vindkraftverk och är fortfarande attraktivt för nya etableringar. ”Det framstår där-
för som särskilt angeläget att vidare utbyggnad sker i enlighet med kommunens planer”, 
anser domstolen. Miljööverdomstolen är tveksam för den tilltänkta placeringen med 
tanke på vindkraftverkets anslutning till en befintlig cykelväg och även här bör översy-
nen av översiktplanen avvaktas. Överklagandet bifalles av Miljööverdomstolen och 
förbud enligt 40 § miljöskyddslagen meddelas mot att uppföra vindkraftverket. 
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Det bör även noteras att innan miljööverdomstolen tog upp målet inväntade domstolen 
först ett avgörande från regeringen angående bygglov för vindkraft på den aktuella plat-
sen som behandlas i målet. Regeringen upphävde det tidigare beslutet om bygglov med 
hänvisning till att byggnadsföretaget inte uppfyller kraven i 3 kap. plan och bygglagen. 
 
 
 

4.4 Sammanfattning och analys om länsstyrelsernas behand-
ling av ärenden  

 
1. Miljöbalkens 1 kap. – behandlas av länsstyrelserna mycket varierande. Skånes 

länsstyrelse nämner inte ens miljöbalkens mål, däremot gör Gotlands länsstyrelse en 
mera djupgående beskrivning av miljöbalkens mål. Norrbottens länsstyrelse be-
handlar miljöbalkens mål med ett mycket kort inlägg.  

 
2. Miljöbalkens 2 kap. – både i Skånes och i Norrbottens ärende angav länsstyrelserna 

i beslutet sökandens motiveringar. Som enhetligt kan man konstatera att länsstyrel-
serna själv tar upp endast de punkter som verkar vara avgörande i deras bedöm-
ningar det vill säga 3 och 4 §§.  Resterande lagrum tas upp mycket ytligt och det är 
inte säkert att de ens tas upp.  

 
Ingen av länsstyrelserna tog upp begreppet ”bästa möjliga teknik” i sina ärenden. 
Det är ett välkänt faktum inom branschen att alltid använda sig av den senaste tek-
niken eftersom den ger ut mer effekt och därvid är mer lönsamma för företagare. 
Med tanke på tekniken anger Skånes länsstyrelse tidsramar för tillståndet. Motiver-
ingen är att inom vindkraftsområdet utvecklas tekniken ständigt och för att inte 
motverka ändamålsenlig energihushållning i framtiden ska tillstånd till vindkrafts-
verken inte ges längre än som motsvarar deras tekniska längd, det vill säga 25 år. 
Den punkten anges som ett villkor i beslutet. Här har man ju i alla fall tänkt på tek-
nikens utveckling, fast å andra sidan är 25 år ganska lång livslängd för ett vindkraft-
verk, med tanke på branschens oerhört snabba utveckling. Det är tveksamt att an-
läggningen är så mycket enligt ”bästa möjliga teknik” om 20 år, för branschens ut-
veckling går troligen snabbare än länsstyrelsen har tänkt sig. 

 
I tillståndens villkor hittade jag många likheter. Båda länsstyrelserna (Norrbottens, 
Skåne) tar upp bullergränser, avvecklingen och tillsyn. Dock tycker jag att länssty-
relsen i Skåne län har varit tydligare med villkoren genom att bland annat ange en 
tidsgräns på hur länge verksamheten får stå stilla innan verksamheten ses som icke 
verksam och framför allt har länsstyrelsen angett ett tidsbegränsat beslut. 
 
Man kan få intrycket av att länsstyrelserna knappt har märkt av existensen av 2 kap. 
7 § MB eftersom den inte nämns någonstans i ärendena. 

 
3. Miljöbalkens 3 och 4 kap.- Både Norrbottens och Gotlands länsstyrelse har tagit upp 

kapitlena lite mer djupgående. Skånes länsstyrelse gav ingen djupare motivering an-
gående hushållningsreglerna, fast det hade kommit in yttrande från allmänheten.  
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Man kan förstå av alla tre fallen att länsstyrelsens policy utgör en viktig grund för 
lokaliseringsprincipen. Det är inte enbart när det gäller Gotlands ärende som läns-
styrelsen tar upp policyn i sin bedömning, utan så gott som i alla ärenden är länets 
policy nämnd. 
 
Vid avvägningen undersöktes enbart de lokala förhållandena. Med tanke på att 
vindkraftverkets påverkan sträcker sig betydligt längre än till det lokala borde även 
den aspekten tas in i bedömningen. I ärendena har varken den sökanden eller läns-
styrelsen nämnt om den tillverkade elen hamnar i allmänna elnätet eller inte. Om 
elen går ut i allmänna elnätet och därmed kan nå hela Sverige, bör riksperspektivet 
absolut tas upp i sin avvägning, ungefär som man gör idag inom förvaring vid kärn-
kraftsavfallet.  

 
4. Om man tittar på alla MKB som länsstyrelserna har godkänt så är skillnaden mellan 

kvalitén häpnadsväckande. Konstigt nog har den, enligt min mening, sakligaste 
MKB fått mest kompletteringar där till och med Naturvårdsverket har yttrat sig. 
MKB borde ha en mer enhetlig och systematisk bedömning eftersom den utgör den 
viktigaste bedömningsgrunden. Med tanke på hur stor skillnad det är mellan MKB 
som fanns i min undersökning kan slutsatsen dras att även bedömningsgrunderna för 
länsstyrelsernas beslut var olika. 

 
5. Rent tekniskt vore det lättare om handläggare i länsstyrelserna kan samordna vissa 

tekniska detaljer som exempelvis höjden på vindkraften. I vissa fall pratar man 
enbart om navhöjden, i andra fall som exempelvis i Gotland var den totalhöjden 
bland den avgörande faktorn för avslag. Det vore utmärkt om den totala höjden 
nämns i alla ärenden, då kan man lättare göra en uppskattning av verkets storlek. 

 
6. Länsstyrelserna och de sökandena verkar ha svårt att sammanbinda verkligheten i 

miljöbalkens olika kapitel med andra ord kan det bli lite rörigt. Exempelvis måste 
man kunna hantera rätt så många kapitel för att kunna upprätta en fullständig MKB 
som belyser ärendes alla berörda paragrafer. På grund av detta kan det ibland resul-
tera en motsatt effekt till ”en enhetlig lagstiftning”. Ibland får man en känsla att 
varje kapitel har sitt eget liv. Det låter ju inte bra med tanke på att balkens första 
fyra kapitel som ska vara grundläggande och sammanbindande. Det är svårt att se 
om balkens enhetlighet verkligen har uppnåtts som har eftersträvats i förarbeten. 
Balken bör harmoniseras ytterligare. Särskilt svår uppgift verkar vara tillämpningen 
av miljöbalkens mål.  

 
7. Sammanfattningsvis kan sägas att det saknas en systematisk genomgång i ärendena. 

Lokaliseringsprincipen är det avgörande momentet och behandlas i alla ärenden mer 
djupgående. Hur lokaliseringsprincipen är behandlad skiljer sig ganska mycket 
mellan länsstyrelserna. Eftersom paragraferna i miljöbalken ibland är lite motsägel-
sefulla och en objektiv avvägning måste göras, tycker jag att man borde vara mer 
djupgående även de delar i ärendet som förtydligar avvägningen lite bättre. 

 
Ur miljösynpunkt är vindkraft definitivt en så kallat ”grön energi”. Jag tycker att 
länsstyrelserna allmänt är mycket försiktiga med att framhäva de positiva egenska-
perna hos vindkraft. I ärendena som rör vindkraft är lokaliseringen den tyngsta och 
punkten därmed behövs en noggrannare bedömning, eller rättare sagt avvägning. 
Även om vindkraft i sin helhet innebär förhållandevis liten risk för miljöpåverkan, 



 40

som till exempel markskador, innebär det inte, att man i sin bedömning kan hoppa 
över vissa paragrafer i de allmänna hänsynsreglerna. Eftersom rättsläget verkar vara 
rätt så osäkert angående kap 3 och 4 kap. i MB kan en grundlig genomgång av 1 och 
2 kap. underlätta bedömningen av 3 och 4 kap. eller i så fall får man åtminstone en 
bättre helhetssyn. 

 
 
 

5 Diskussion och slutsats angående vindkraftens lokali-
sering 
 
De fem grundprinciper som finns 1 kap. 1 § i miljöbalken ger en vägledning vid tolk-
ning av miljöbalkens mål. Vid tillämpning av upprättandet av vindkraft blir de punkter 
lite motsägelsefulla. Vindkraft i sig är redan förenlig med miljöbalkens mål men pla-
ceringen kan vara diskutabelt när man vill bevara en enhetlig naturskön landskapsbild. 
Då uppstår den rättsliga konflikten som oftast kräver en avvägning mellan grön el och 
bevarandet av en naturskön landskapbild. 
 
Om man gör en slutsats utifrån miljööverdomstolens domar kan konstateras att den till-
tänkta placeringen kommer ytterst sällan konflikt med 3 och 4 kap. miljöbalken. Det är 
2 kap. 4 § MB, en så kallad lokaliseringsparagraf, som är oftast avgörande för domsto-
lens bedömning. Vid bedömning av vindkraftens lokalisering utifrån 2 kap. 4 § uppstår 
det flera viktiga kriterier: 
 
- själva platsen som sådan utifrån en teknisk bedömning som oftast baseras på själva 

underlaget där verken skall uppföras, att exempelvis spillolja inte kommer att läcka i 
grundvatten och dylika problemställningar, det vill säga 2 kap. 4 § 1 st. MB. 

 
- att platsen inte strider mot andra lagregler som anges i miljöbalken, exempelvis hus-

hållningsbestämmelserna, strandskyddsregler, 2 kap. 2-7 §§. Även den regel omfat-
tas av  2 kap. 4 § 1 st. MB. 

 
- att den eventuella lokaliseringen är i enlighet med översiktplanering eller någon 

annan planering eller policy som har upprättats av antingen kommunen eller länssty-
relsen, det vill säga  2 kap.4 § 2 st. MB. 

 
Även om domstolarna inte anger någon direkt vägledning från övergångsbestämmel-
serna och policydokument till 2 kap. 4 § andra stycket verkar det finnas mellan de enligt 
min mening, en stark och mer eller mindre osynlig länk. Policydokument är inte rättsligt 
bindande men en tung vägledning vid bedömning, kan man läsa från domstolarnas av-
görande. Man kan tänka att länets policy kan utgöra i många fall ett någon slags förar-
bete till områdesbestämmelser men den har fortfarande inget stöd i lagen. 
 
Däremot märker jag att planeringar och policydokument tas upp av länsstyrelserna inte 
under 2 kap. 4 § utan under hushållningsreglerna. Resultatet blir dock oftast detsamma. 
Många policydokument som är upprättade av länsstyrelserna har anknytning till de 15 
nationella miljömål, som vidare delades till delmål där policydokument är ett målin-
strument till en hållbar utveckling. Att hushållningsreglerna anses vara bristfälliga har 
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vi redan förstått. Om lagregel inte är nog tydlig, förarbetet inte tillräckligt vägledande 
kan policydokument ses som en bra hjälpreda eller en lagtolkningstrygghet för länssty-
relserna. För syftet med ett policydokument är det samma som med miljöbalken – att 
främja en hållbar utveckling. Fast hur mycket tar domstolarna egentligen fasta på miljö-
balkens mål vid bedömning av vindkraftslokalisering när de prejudicerande mål kom-
mer från eran där miljöbalken inte fanns? Man kan nog konstatera att vid bedömning av 
vindkraftens lokalisering har miljöbalken ännu inte tillkommit med någonting nytt som 
skulle kunna ändra bedömningens utgång. Inte bara att de avgörande lagreglerna är det-
samma utan den återkopplingen med 1 kap. 1 § MB som ska göras vid användning av 
miljöbalkens alla paragrafer uteblir.   
 
Länets policy kan omfatta förhållandevis stora olikheter. Vissa län föredrar exempelvis 
vindkraftsparker, andra föredrar inte alls parker och anger istället ett minimiavstånd 
mellan två vindkraftverk med mera. Om man tittar närmare på fallet som behandlades 
av länsstyrelsen i Norrbottens län, då var den avsedda placeringen i Peuravaara enligt 
länsstyrelsens ett område med stor konfliktrisk på grund av omkringliggande riksintres-
sen enligt 4 kap. i miljöbalken. Länsstyrelsen ansåg dock att här kan man göra ett un-
dantag på grund av att det aktuella områdets tidigare exploatering. Alltså, här handlar 
det enbart om markens exploatering. Utifrån landskapsbilden kan man se dessa sex 
vindkraftverk i Kiruna klart och tydligt vid klar väderlek. Fallet på Gotland handlade 
också om ett område som sedan tidigare har varit exploaterat men här slog länsstyrelsen 
fast att hålla sig vid policyn. Bedömningen på länsstyrelsernas nivå är ju inte särskilt 
enhetlig, kan man väl konstatera. Att erhålla ett tillstånd till uppförandet av en eller flera 
vindkraftverk beror på bland annat vilken kommun eller län vi talar om. Är det ett bra 
system egentligen utifrån en rättsäkerhetssynpunkt? 
 
Om man jämför kartan över vindförhållandena med kartan med riksintressen enligt 4 
kap, miljöbalken, kan man se att överlappningen är mycket stor. Ett mer eller mindre 
bäddat konfliktområde. Åtminstone så länge vi har de svaga och inte tillräckligt tydliga 
hushållningsregler i miljöbalken, och inga bra riktlinjer från regeringen vad gäller vind-
kraft. 
 
Varför innebär inte miljöbalkens tillkomst några ändringar vid lokaliseringsbedömning 
av vindkraft kan man ju fråga sig? Dels att vindkraft redan i sig är en verksamhet som 
gagnar en hållbar utveckling över generationerna. Men det kan också vara dels att i be-
dömningarna resoneras det aldrig längre bort än kommun eller läns gräns. ”Att främja 
en hållbar utveckling” är ett mäktigt begrepp som borde vidga vår syn på miljön längre 
än lokalt och regionalt. Eftersom elenergi nyttjas av nästan alla medborgare i Sverige så 
kan det vara så att anläggningens lokalisering egentligen berör mer människor än de 
som bor runt omkring dem. Avvägningen kring lokaliseringen, som omfattar miljöbal-
kens 2, 3 och 4 kapitel borde göras inom ett större geografiskt perspektiv och framför 
allt mer enhetligt.  
 
Det är tveksamt om lösningen blir bättre ifall man skulle handlägga tillståndansökningar 
branschvis. Så länge länsstyrelserna och domstolar lägger tyngd på en översiktsplan 
eller en policy vid lokaliseringsbedömningen gör en så kallad separat branschmyndighet 
ingen större förändring i handläggningen. Vid en enhetlig handläggning måste finnas 
rikstäckande riktlinjer över vindkraftens uppbyggande i landet som ska beaktas vid upp-
rättandet av översiktsplan, policyplan eller dylikt. En branschmyndighet kan däremot 
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bidra till ökade transporter mellan myndighet och sökande och det är inte heller så bra 
för en ekologiskt hållbar utveckling.     
 
För att kunna lösa problem med lokaliseringen måste antigen miljöbalkens 3 och 4 kap. 
förtydligas eller så måste regeringen ange exakta riktlinjer för vindkraft, eftersom områ-
den med goda vindförhållandena också är oftast områden är av riksintresse enligt miljö-
balkens 4 kap. 
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