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MOTPART 

Länsstyrelsen i Hallands län 

301 86 Halmstad 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Miljöprövningsdelegationens vid Länsstyrelsen i Hallands län beslut den 29 juli 

2010 i ärende nr 551-3697-09, se bilaga 1 

 

SAKEN 

tillstånd till vindkraftverk på fastigheterna Laholm Kattarp 1:22, 1:30, m.fl.  

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen ändrar miljöprövningsdelegationens beslut endast på 

följande sätt. 

1.  Vindkraftverk 9 enligt layout 1 får uppföras om Försvarsmakten medger detta. 

Eventuellt medgivande ska tillställas tillsynsmyndigheten.  

 

2.  Beträffande bullervillkoret nr 5 ska tillsynsmyndigheten ha rätt medge att 

immissionsmätningarna ingående i förstagångsbesiktningen får senareläggas. 

 

3. Villkor 16 avseende säkerhet ska ha följande lydelse. 

Stena Renewable Energy AB ska ställa säkerhet för återställningsåtgärder 

med en totalsumma motsvarande 300 000 kr per byggt vindkraftverk. Sä-

kerheten ska byggas upp under en tjugoårsperiod och årligen under verkens 

livslängd indexuppräknas efter konsumentprisindex, där året för driftsstart 

utgör bas. En första avsättning om 250 000 kr ska ske innan något vind-

kraftverk tas i drift. 

 

 

Övriga yrkanden avslås. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län lämnade den 29 juli 

2010 Stena Renewable Energy AB tillstånd att uppföra och driva högst nio vind-

kraftverk på fastigheterna Kattarp 1:22, 1:30, 1:57, 1:92, Uddared 2:1, 3:1, Sibbalt 

1:4, 1:20, Kårarp 1:67, Kyrkhult 2:11, 2:13, 2:17, 2:18, 3:7, 3:8, 5:1 och 5:3 i La-

holms kommun. Miljöprövningsdelegationen beslutade samtidigt att avslå bolagets 

ansökan vad gäller vindkraftverk 9 i layout 1 inom fastigheten Kyrkhult 2:18, som 

inte får uppföras. Även bolagets yrkande om verkställighetsförordnande avslogs. 

För tillståndet meddelades ett antal villkor, varav följande är aktuella i målet. 

 

2. Vindkraftverken ska placeras antingen enligt layout 1 eller layout 2 som re-

dovisas i den justering av ansökan som inkom till Länsstyrelsen den 2 februari 

2010.  

 

5. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder får på grund av vindkraft-

verken inte överstiga 40 dBA. 

 

Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras vid en förstagångsbesiktning ge-

nom närfältsmätningar och beräkningar samt genom immissionsmätningar vid 

bostäder. Denna kontroll ska genomföras inom ett år från det att vindkraftsan-

läggningen tagits i drift. Kontroll ska därefter ske genom närfältsmätningar 

och beräkningar eller genom immissionsmätningar vid bostäder så snart det 

skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, eller 

efter tillsynsmyndighetens begäran, dock minst en gång vart femte år. 

 

6. Maximala antalet timmar med faktisk rörlig skugga vid bostäder på grund 

av vindkraftverken får inte överstiga 8 timmar per år.  

 

11. Planeringen och genomförandet av vägdragningen till verk 1, 6, 7 och 8 i 

layout 1 och till verk 21, 24 och 25 i layout 2 ska göras i samråd med till-

synsmyndigheten. Vid oenighet ska frågan hänskjutas till Länsstyrelsens mil-

jöprövningsdelegation för avgörande. 

 

15. Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåt-

gärder som verksamheten kan föranleda med 300 000 kronor för vart och ett 

av de nio vindkraftverken i layout 1 eller de sju vindkraftverken i layout 2, 

dvs. 2 700 000 kronor eller 2 100 000 kronor totalt. Säkerheten ska ställas i 

form av garanti från bank eller annat kreditinstitut. Detta tillstånd får inte tas i 

anspråk förrän säkerhet ställts och godkänts av Länsstyrelsen.     
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YRKANDEN 

Stena Renewable Energy AB har yrkat  

- att tillstånd meddelas även för vindkraftverk 9 placerat antingen enligt bola-

gets ansökan eller utanför R-50 området och Försvarsmaktens utökade in-

tresseområde efter samråd med tillsynsmyndigheten eller – om inget av des-

sa yrkanden kan bifallas - enligt bolagets ansökan, men med villkoret att det 

inte får uppföras förrän Försvarsmakten lämnat sitt medgivande härtill, 

- att tidsangivelsen angående förstagångsbesiktning enligt bullervillkoret 5 

ges följande lydelse. ”Närfältsmätningar samt beräkningar skall ske inom 

sex månader från det att vindkraftverken tagits i drift och immissionsmät-

ningar inom l8 månader från det att vindkraftverken tagits i drift eller annan 

senare tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer”, 

- att skuggvillkoret 6 ges följande lydelse. ”Maximala antalet timmar med 

störning genom rörlig skugga vid bostäder på grund av vindkraftverken får 

inte överstiga åtta (8) timmar per år”,  

- att säkerhetsvillkoret 16 ges följande lydelse. ”Bolaget skall ställa säkerhet 

för återställningsåtgärder med en totalsumma motsvarande 250 000 kronor 

per byggt vindkraftverk, genom bankgaranti, försäkring eller motsvarande, 

som skall byggas upp under en tjugoårsperiod och årligen under verkens 

livslängd indexuppräknas efter konsumentprisindex, där året för driftstart 

utgör bas. En första avsättning om 250 000 kronor skall ske innan vind-

kraftparken tas i drift” samt 

- att verkställighetstillstånd ska meddelas, i första hand för samtliga vind-

kraftverk och i andra hand för samtliga verk utom vindkraftverk 9. 

 

Jarl Gustavsson har yrkat att meddelat tillstånd upphävs och återförvisas för ny 

prövning. Han har i andra hand yrkat att verk  9 och 10 i layout 1 respektive verk 25 

i layout 2 inte får uppföras. 

 

Föreningen för bevarande av landsbygdsmiljön har yrkat att bolagets ansökan 

avslås i sin helhet eller, i andra hand, att bolaget ska åläggas att undersöka vind-

kraftsanläggningens påverkan på människor, att verkställighetsförordnande inte 
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medges förrän tillståndet vunnit laga kraft samt att inga ändringar görs i villkoren 

förutom i skärpande riktning. 

 

Mette Mia Vinding, Søren Mollerup, Christina Silseth Bartholdy och Dan Ege 

Jörgensen har yrkat ändring av villkor 2, 5 och 11.  

 

Gunaino Enqvist, Bengt Enqvist, Ginger Karlsson och Klas Nyberg har yrkat att 

Miljöprövningsdelegationens beslut upphävs och att ärendet ska återförvisas för ny 

prövning.  

 

Kurt Persson, Noomi Steffan, Tasso Steffan, Birgitte Flyhn, Flemming Flyhn, 

Katrin Jaasund, Rune Jaasund och Göran Abrahamson har yrkat att beslutet 

upphävs.  

 

Länsstyrelsen i Hallands län har motsatt sig gjorda ändringsyrkanden. Beträffande 

säkerhetsvillkoret 16 har länsstyrelsen uppgett att den i andra hand kan acceptera 

följande lydelse. 

 

16. Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåt-

gärder om 300 000 kronor per vindkraftverk, genom garanti från bank eller 

annat kreditinstitut. Säkerheten ska byggas upp under en tjugoårsperiod och 

årligen under verkens livslängd indexuppräknas enligt nedan. En första av-

sättning om 50 000 kronor per vindkraftverk ska ske innan vindkraftverken 

tas i drift.  

 

Bolaget ska genom årliga inbetalningar om lägst 12 500 kronor per verk jämte 

index upparbeta ett belopp om 300 000 kronor per verk plus index. Även de 

tidigare gjorda inbetalningarna ska indexuppräknas, varvid eventuell index-

höjning årligen ska inbetalas utöver den årliga inbetalningen.  

 

Indexeringen ska ske enligt Konsumentprisindex – totalindex med 1980 som 

basår – där basbeloppet ska vara anpassat till indextalet med tidpunkten för 

driftstart. Ränta på kontot tillgodoräknas bolaget och kan jämka indexbelop-

pet med motsvarande belopp.  

 

Bolaget ska årligen lämna uppgifter till länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten 

som visar att ovanstående belopp avsatts som säkerhet.  

 

Stena Renewable Energy AB har bestritt bifall till överklagandena. Bolaget har 

vidare förklarat sig i princip acceptera länsstyrelsens andrahandsyrkande beträffan-
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de villkor 16, men vidhållit att totala beloppet för varje verk ska vara 250 000 kro-

nor. 

 

PARTERNAS TALAN 

Stena Renewable Energy AB har anfört bl.a. följande. Vindkraftverk 9 avses att 

placeras i utkanten av och endast 60 meter in i det 28 500 hektar stora restriktions-

området. Om bolaget utnyttjar möjligheten att flytta vindkraftverket 25 meter i rikt-

ning mot gränsen av området hamnar det endast 35 meter in i restriktionsområdet. 

En etablering av det aktuella vindkraftverket kan omöjligen medföra en sådan på-

taglig påverkan som ska undvikas enligt 3 kap. 9 § första stycket miljöbalken. Sna-

rare är påverkan att se som marginell. Genom uttrycket ”påtagligt påverka” utesluts, 

enligt prop. 1997/98:45, därmed bagatellartad påverkan och paragrafen omfattar 

endast åtgärder som ”kan ha en bestående negativ inverkan på det aktuella intresset 

eller som tillfälligt kan ha mycket stor negativ påverkan på detta”. Ett vindkraft-

verk, med en livslängd på cirka 25 år, som placeras i en sammanhållen vindkraft-

park tillsammans med ytterligare nio vindkraftverk i den absoluta utkanten av ett 

mycket stort restriktionsområde kan inte anses ha en bestående negativ inverkan på 

försvarsintresset. Etableringen kan inte heller anses ha en tillfälligt mycket stor ne-

gativ påverkan då det endast tangerar området. Genom lagtextens formulering ”så 

långt möjligt” ska bland annat en från allmän synvinkel god hushållning lämnas 

företräde. Även om man utgår från det större område som Försvarsmakten vill se 

fredat från vindkraft, ligger bolagets vindkraftverk 9 på gränsen. Bolaget har fått till 

stånd en dialog med Försvarsmakten avseende såväl befintligt som ”utökat” R50-

område. Signalerna från Försvarsmakten i den dialogen är att vindkraftverk 9 möjli-

gen kan tillåtas av Försvarsmakten. Något slutligt beslut eller bindande yttrande 

från Försvarsmakten i denna fråga kan dock inte väntas förrän tidigast i höst. En 

möjlig väg torde därmed vara att domstolen formulerar ett villkor som anger att 

vindkraftverk nio inte får uppföras förrän Försvarsmakten lämnat sitt medgivande 

ur flygsäkerhetssynpunkt.  

 

Den fågelinventering samt avsnitt om fåglar i bolagets miljökonsekvensbeskrivning 

som presenterats ger en rättvisande och god bild av vilka konsekvenser en vind-

kraftetablering skulle få för fågellivet i området. Miljöbalkens krav på vad en mil-
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jökonsekvensbeskrivning ska innehålla är väl uppfyllda genom det material som 

lämnats in. Även vid en jämförelse av vad som legat till grund för tillstånd till andra 

vindkraftetableringar står sig materialet väl. Eventuella brister är i vart fall inte av 

någon avgörande betydelse för prövningen i målet och miljökonsekvensbeskriv-

ningen ska därmed godkännas med stöd av MÖD 2002:18. 

 

Såvitt avser kontrollen av den ekvivalenta ljudnivån (villkor 5) har bolaget - genom 

kollegor i branschen och konsulter - förstått att det kan vara svårt, med hänsyn till 

väder och vindförhållanden, att få till stånd en lämplig period för mätning av ljud 

inom ett år från det att vindkraftanläggningen tagits i drift. Bolaget föreslår därför 

att motsvarande kontroll ska göras inom 18 månader från det att vindkraftanlägg-

ningen tagits i drift. I andra hand accepteras länsstyrelsens förslag.  

 

Skuggvillkoret (villkor 6) bör utformas så att det motverkar störning genom skugg-

ning och inte utgår från den faktiska skuggtiden. Utrustning för skuggurkoppling 

kostar drygt 100 000 kr per vindkraftverk, en såvitt bolaget bedömer onödig kost-

nad om ingen störs av skuggningen. Det förefaller onödigt att installera skuggur-

kopplingsutrustning, samt dessutom gå miste om god produktion under den tid 

vindkraftverket är avstängt, för att undvika att en faktisk skugga faller över en 

sommarstugas baksida en vinterförmiddag då stugan inte besöks. Bolaget har inget 

att erinra mot att installera erforderlig utrustning eller vidta andra åtgärder för att 

säkerställa att besvärande störning inte uppkommer vid näraliggande störningskäns-

lig bostadsbebyggelse. Bolaget förordar därför att villkorets formulering ändras till 

den formulering som tidigare föreslagits i ansökan eller på annat sätt reglerar stör-

ning från skuggning och inte den faktiska skuggningen.   

 

I målet har diskuterats frågan om vägdragning mellan vindkraftverk 5 och 6. Efter 

domstolsförhandlingen har bolaget gjort en ytterligare inspektion av planerad väg-

dragning och konstaterat att det finns goda möjligheter att, istället för att passera 

bäcken vid den gamla stenövergången, dra vägen längre österut där störningen ur 

natur- och kulturmiljösynpunkt torde bli betydligt mindre. Bolaget föreslår att en 

sådan vägdragning sker i nära samråd med tillsynsmyndigheten. Alternativet med 

att dra samtliga transporter till vindkraftverk 6 och 9 via Sibbalt bedömer bolaget 
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medför en större störning för närboende samt större intrång på kulturmiljön då 

byggnader samt stengärsgårdar i sådant fall med stor sannolikhet måste tas bort för 

att möjliggöra vindkraftverkstransporterna.   

 

Villkor 15 avseende säkerhet bör skrivas om så att säkerheten följer antalet vind-

kraftverk som byggs. Bolaget har erfarit att, trots att tillstånd meddelats och vunnit 

laga kraft, så kan det finnas flera ytterligare faktorer som spelar in innan slutligt 

beslut om hur många vindkraftverk som verkligen ska byggas kan fattas. Bolaget 

föreslår därför att säkerhetens storlek ska ställas i förhållande till det antal vind-

kraftverk som verkligen uppförs. Bolaget anser vidare att säkerhetens storlek är 

oproportionerligt stor. Den bör sättas till 250 000 kr per vindkraftverk. Miljödom-

stolen godtog i dom avseende vindkraftverk i Varberg (jfr Miljödomstolen vid Vä-

nersborgs tingsrätt 2010-02-11, M 2227-09, överklagad till Miljööverdomstolen 

men beviljades inte prövningstillstånd) att säkerheten byggs upp under en tjugoårs-

period.  

 

Riksdagen förordar etablering av förnybara energikällor såsom vindkraft. Det nu 

aktuella projektet är av vikt för omställning till renare energiproduktion i landet. 

Det är ostridigt att ytterligare elkraftproduktion behövs i södra och mellersta Sveri-

ge där förbrukningen är som störst. För att på ett så tidigt stadium som möjligt 

minska användningen av fossila bränslen och starta produktionen av ren energi bör 

föreskrivas att beslutet ska gälla omedelbart. Etablering av en vindkraftpark av den 

storlek som nu är aktuell kräver omfattande förberedelsearbeten. Bolaget är angelä-

get att få komma igång med dessa förberedelser, vilka kan innefatta fysiska åtgär-

der. Miljökonsekvensbeskrivningen med underbilagor har visat att verksamheten 

inte ger någon omfattande påverkan på omgivningen och inte heller skadar något 

riksintresse. Det är angeläget att byggnation och etablering av vindkraftparken 

kommer till stånd så snart möjligt. Tiden är av avgörande betydelse i vindkraftvärl-

den, dels av miljöskäl eftersom samhället omgående behöver vidta åtgärder för att 

minska nyttjandet av fossila bränslen för att begränsa klimatpåverkan, dels för att 

uppnå de stränga mål som såväl nationella som internationella myndigheter ställt 

upp avseende vindkraft och förnybar energi, dels för ekonomin i de enskilda projek-

ten, dels trovärdigheten för branschen gentemot markägare och andra sakägare. 
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Slutligen i denna del hänvisar bolaget till miljödomstolens avgörande 2010-07-06 

(M 3592-09) avseende E.On:s vindkraftpark i Knäred där miljödomstolen anslöt sig 

till verksamhetsutövarens uppfattning i frågan och verkställighet meddelades. Enligt 

bolagets bedömning skiljer sig inte heller vindkraftparken i Uddared från andra 

vindkraftparker där verkställighetstillstånd meddelats. I första hand yrkar bolaget att 

verkställighetsförordnande ska lämnas för samtliga vindkraftverk som omfattas av 

tillståndet. Om domstolen finner att tillstånd kan meddelas för vindkraftverk 9 men 

att det inte föreligger skäl att meddela verkställighet för detta vindkraftverk, yrkar 

bolaget i andra hand att s.k. partiell verkställighet meddelas för de vindkraftverk 

som omfattas av miljöprövningsdelegationens beslut 2010-07-29 jämlikt diskussio-

nen i HD och MÖD:s mål om ansökan om tillstånd för Volvo Personvagnars an-

läggning i Göteborg 2008-09-22 (T 1356-08) och 2007-04-23 (M 10242-06) samt 

Miljödomstolen vid Växjö tingsrätts mål  M 3202-03 (2003-12-03) om täktverk-

samhet. 

   

Jarl Gustavsson anfört bl.a. följande. När det gäller buller, finns motstridigheter i 

materialet beträffande ljudeffekt. Beräkningarna måste kompletteras. Bolaget ska 

redovisa C-vägd och A-vägd ljudtrycksnivå samt momentana ljudnivåer. Hans fas-

tighet kommer enligt nuvarande beräkningar inte utsättas för högre buller än 

35 dB(A). Bullervillkoret bör justeras till maximalt 35 dB(A) för alla fastigheter. 

Det ska finnas garantier för att ett överskridande av 35 dB(A) medför att aktuella 

verk stängs. Det bör upprättas ett kontrollprogram för studier av markburet buller. 

Vidare negligeras olycksriskerna med fallande rotorblad m.m. i MKB:n, varför 

denna måste göras om. Dessutom bör den glykol som används i verkens turbin/-

växellåda ersättas av ett miljöofarligt medel. Justeringar måste även ske för den 

visuella påverkan som verken ger. Det röda blinkande ljuset kommer att dominera 

natthimlen. En avskärmning bör sättas upp och bolaget bör välja den färg och inten-

sitet, som ger minsta möjliga störning. Bolaget måste komplettera med utredning 

om skuggeffekter för fastigheter utanför den beräknade 35 dB-gränsen. Utrustning 

för skuggurkoppling är mycket viktig. Erfarenheter från Kanada visar att vindkraft-

verk kan påverka och störa radio- och TV-signaler inom 7 km från vindkraftparkens 

mitt. Hans mottagningar kommer således att störas. Denna risk bör utredas och det 

10



   

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 2645-10 

Mark- och miljödomstolen  

 

bör föreskrivas ett särskilt villkor om att verk som påverkar TV-bilden omedelbart 

ska stängas av.  

 

Föreningen för bevarande av landsbygdsmiljön har anfört bl.a. följande. Till-

ståndet bör hävas i sin helhet på grund av de negativa konsekvenser ett industriom-

råde kommer att medföra i en orörd skogsbygd, där människorna köpt fastigheter 

särskilt på grund av orörd natur, lugn och tystnad. Undersökningarna om påverkan 

på människors hälsa ska avse såväl under byggtiden som under den tid verken är i 

drift. Detta gäller i synnerhet ljud, men också skuggpåverkan - där ingen fastighet 

ska behöva utstå längre skuggtid än gällande riktvärde - och blinkande ljus. Försik-

tighetsprincipen medför att man under en lång observationsperiod ska låta bli att 

uppföra verk i känsliga och tysta områden. Vindkraftparken i Oxhult kan tjäna som 

pilotprojekt för detta ändamål. I närheten av den planerade vindkraftparken finns 

fredade områden och Natura 2000-områden. Enligt EU-praxis krävs vetenskaplig 

visshet om att ett projekt inte kan ha en signifikant skadeverkning på Natura 2000-

område innan tillstånd ges. Verkställighetsförordnande ska inte medges, eftersom 

det är många som klagat och många människor berörs av ett tillståndsbeslut. Villko-

ret om säkerhet får inte ändras. 

 

Kurt Persson har anfört bl.a. följande. Utan en människovänlig miljö förlorar de 

boende framtidstron, odlarambitionen och livsglädjen. De boende kommer aldrig att 

acceptera åsynen av dessa kärnvapenliknande monster över horisonten. Detta är den 

tredje farsoten för Sverige efter digerdöden och krigen. Det blir en psykisk terror för 

de boende för lång tid framöver.  

 

Mette Mia Vinding, Søren Mollerup, Christina Silseth Bartholdy och Dan Ege 

Jörgensen har anfört bl.a. följande. Deras fastigheter kommer att påverkas kraftigt 

av verk 6/24, verk 5 och verk 8/25 även om de placeras utanför 500 meters gränsen. 

Ljudmätningarna visar att gränsvärdet 40 dB(A) inte överskrids, vilket måste vara 

ett krav för att verken ska få uppföras. Beräkningarna är dock felaktiga och otill-

räckliga. De måste göras om innan verken uppförs. Mätningarna har inte avsett ver-

kens slutliga placeringar, det fattas information om luftfuktighetsprocent samt har 

tillräcklig hänsyn inte tagits till det lågfrekventa ljudet. Detta ljud ger olägenheter 
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även inomhus. Om det inte sker mätningar avseende lågfrekvent ljud i Oxhultspar-

ken som referens, måste avståndet till hus ökas till 2-3 km för att motsvara gräns-

värdet för vanligt ljud. Konsekvensen bör vara att verken 6, 8, 9 och 10 i layout 1 

inte ges tillstånd. Vad gäller villkor 11 måste hänsyn tas till strandskyddet och kul-

turmiljön vid anläggandet av vägen till verk 6. Tillstånd till verk 6/24 bör inte ges, 

om detta förstör vattendraget. Detsamma gäller vägdragning till verken 1, 7, 8 och 9 

i layout 1 och till verken 21 och 25 i layout 2. Utöver vindkraftverkens miljöpåver-

kan kommer även fastighetsvärde m.m. att påverkas, varför de kommer att kräva 

ersättning för sin förlust. 

 

Gunaino Enqvist, Bengt Enqvist, Ginger Karlsson och Klas Nyberg har anfört 

bl.a. följande. Samrådsmötet bör ogiltigförklaras, eftersom det endast var ett ”öppet 

hus”. Vindkraftverken får inte placeras närmare bostäder än 3 km, eftersom flera 

undersökningar visar att lågfrekvent ljud framkallar hälsoproblem för boende inom 

2 km från ett vindkraftverk av aktuell storlek. Ljuden från verken får inte överstiga 

35 dB(A) vid något tillfälle oavsett väder. Vindkraftverken måste bli CE-märkta 

och det tvingande produktdirektivet för maskiner ska tillämpas. Ekonomisk ersätt-

ning ska utgå till närboende som ersättning för värdeminskningen på fastigheterna. 

 

Noomi Steffan och Tasso Steffan har anfört bl.a. följande. Vindkraftverken kom-

mer att skada deras hälsa. Minimiavståndet mellan vindkraftverk och hus/bebyg-

gelse måste öka i enlighet med forskningsresultat m.m. från andra länder. Erfaren-

heter från Oxhultsparken visar riskerna med lågfrekvent ljud. Det uppstår skadliga 

resonanser och sjukdomar i människokroppen. Lågfrekvent ljud kan, beroende på 

landskapet, nå så lång som 10 km och den skadliga effekten förstärks inomhus. Un-

dersökningar och erfarenheter från Oxhultsparken bör värderas innan fler vindkraft-

verk uppförs i Laholms kommun. Allt annat strider mot försiktighetsprincipen.   

 

Birgitte Flyhn och Flemming Flyhn har anfört bl.a. följande. Vindkraftverkens 

placering har ändrats, varför nya mätningar bör göras så att gränsvärdet 40 dB(A) 

inte överskrids. Detta måste vara ett krav för att verken ska få uppföras. Mätningar 

måste innefatta lågfrekvent ljud. Det framgår inte vid vilken luftfuktighet mätning-

arna är gjorda och vilken effekt höjdskillnaderna i landskapet får. Det är viktigt med 
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kontrollmätningar i Oxhultsparken under minst 30 dagar. Om inte alla mätningar 

genomförs, ska verken 6 och 9 flyttas 2-3 km från närmaste bebyggelse. De önskar 

upplysningar om vilka effekter vindkraftsetableringen får för närboende och för 

djurlivet och då främst för fladdermössen i området. De kommer att begära ersätt-

ning enligt 32 kap. miljöbalken för minskat fastighetsvärde. 

 

Katrin Jaasund och Rune Jaasund har anfört bl.a. annat följande. Vindkraftver-

ken på fastigheterna Uddared 2:1 och 3:1 ska uteslutas från ansökan eller flyttas till 

alternativ placering. Alla studier pekar på att ett minimiavstånd till dessa gigantiska 

industrianläggningar inte ska understiga 2 000 m. Riskerna är inte tillräckligt utred-

da av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vindkraftverken förstör bo-

endemiljön fullständigt och kommer att leda till att inlandet avfolkas. Den kraftiga 

värdeminskningen på fastigheter ska betraktas som ren stöld. 

 

Göran Abrahamson har anfört bl.a. följande. Hans fastighet kommer att ligga in-

klämd i centrum av ett enormt industriområde. Begränsningarna i natur- och livs-

miljön blir förödande. Luftföroreningar i form av buller upphör inte vid 40 dB(A). 

Det är de lågfrekventa ljuden som utgör psykisk immission med påföljande psyko-

somatiska sjukdomar. Människorna är inte förnyelsebara på samma sätt som elener-

gin. Nu blir det istället fråga om tortyrliknande metoder såsom ständigt varierande 

buller och ljusblinkningar. Eftersom det är i städerna som elen förbrukas, är det 

självklart att vindkraftverken ska placeras där så att invånarna där får sina samhälls-

intressen tillgodosedda. För den el som exporteras gäller att vindkraftverken kan 

placeras i mottagarländerna. Han godtar inte avfallsdumpning i form av ljud och 

ljus i sitt revir. 

 

Länsstyrelsen i Hallands län har motsatt sig ändring målet och anfört bl.a. följan-

de.  

 

Länsstyrelsen delar miljöprövningsdelegationens uppfattning om att vindkraftverk 9 

i layout 1 inte kan tillåtas, eftersom Försvarsmakten avstyrkt att tillstånd ges till 

detta verk. 
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Avseende villkor 5 anser länsstyrelsen att ett år är en skälig tid för att kunna genom-

föra en bullermätning. Med hänsyn till boende i närheten bör inte tiden vara så lång 

som 18 månader från det att vindkraftverken tagits i drift. Redan som villkoret är 

skrivet kommer de boende att störas först under en byggtid på ett år och därefter 

under en drifttid på ett år. Nu vill bolaget förlänga denna långa tid med ytterligare 

sex månader. Ett alternativ till denna formulering av villkoret är att en närfältsmät-

ning och bullerberäkning görs inom sex månader från det att vindkraftverken tagits i 

drift. Därefter kan tillsynsmyndigheten få medge förlängd tid för immissionsmät-

ningen vid bostäder. Närfältsmätningen vid vindkraftverken är inte lika beroende av 

väder som immissionsmätningen vid bostäder. Närfältsmätningen bör vara lättare 

att genomföra ganska snart efter det att verken tagits i drift. Då behöver inte boende 

i närheten vänta så länge på att en första kontroll av ljudet sker. 

 

Länsstyrelsen anser att det skuggvillkor som finns (villkor 6) har starkt stöd i rätts-

praxis. Bolaget borde samtidigt som man föreslår en ny utformning av villkoret, 

även redovisa hur villkoret ska kontrolleras. Det kommer att bli stora svårigheter för 

bolaget att hålla reda på om olika stugor är bebodda eller ej och när bostäderna kan 

utsättas för mer än 8 timmar rörlig skugga. Bolaget måste också kunna visa för till-

synsmyndigheten att bolaget inte bryter mot villkoret.  

 

Avseende villkor 15 har Miljööverdomstolen fastställt att säkerheter ska ställas i 

form av garanti från bank eller annat kreditinstitut (M 617-08) och Miljödomstolen i 

Nacka har underkänt en successiv säkerhet för en vindkraftsanläggning, eftersom 

återställningskostnaderna uppstår så snart verken uppförs (M 4023-09). I bolagets 

förslag till formulering av villkor sägs att bolaget ska ställa säkerhet genom bankga-

ranti, försäkring eller motsvarande. Säkerheten ska byggas upp under en tjugoårspe-

riod och det ser ut att betyda årliga insättningar. Länsstyrelsen anser att detta inte är 

förenligt med ovannämnda praxis. Kostnaden för ett vindkraftverk ligger på 30 - 

35 MSEK. Det kan knappast anses orimligt att bolaget får betala hela säkerheten om 

300 000 kr per verk på en gång, när detta belopp uppgår till högst 1 % av anlägg-

ningskostnaden. Därtill kommer den onödiga och resurskrävande administration 

som en successiv säkerhet innebär. Som miljöprövningsdelegationen angett har bo-
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laget inte heller visat att det är orimligt att ställa säkerheten som ett engångsbelopp. 

I andra hand kan dock länsstyrelsen acceptera att villkor 15 ändras på följande sätt. 

15. Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåt-

gärder om 300 000 kronor per vindkraftverk, genom garanti från bank eller 

annat kreditinstitut. Säkerheten ska byggas upp under en tjugoårsperiod och 

årligen under verkens livslängd indexuppräknas enligt nedan. En första av-

sättning om 50 000 kronor per vindkraftverk ska ske innan vindkraftverken 

tas i drift.  

 

Bolaget ska genom årliga inbetalningar om lägst 12 500 kronor per verk jämte 

index upparbeta ett belopp om 300 000 kronor per verk plus index. Även de 

tidigare gjorda inbetalningarna ska indexuppräknas, varvid eventuell index-

höjning årligen ska inbetalas utöver den årliga inbetalningen.  

 

Indexeringen ska ske enligt Konsumentprisindex – totalindex med 1980 som 

basår – där basbeloppet ska vara anpassat till indextalet med tidpunkten för 

driftstart. Ränta på kontot tillgodoräknas bolaget och kan jämka indexbelop-

pet med motsvarande belopp.  

 

Bolaget ska årligen lämna uppgifter till länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten 

som visar att ovanstående belopp avsatts som säkerhet.      

 

Länsstyrelsen delar miljöprövningsdelegationens bedömning att verkställighetsför-

ordnande inte bör meddelas. Flera andra än bolaget har överklagat och denna 

omständighet talar också emot ett verkställighetsförordnande. Överklagandena i 

förevarande mål kan inte heller anses klart obefogade.  

 

Beträffande övriga överklaganden anser länsstyrelsen att verksamheten är tillåtlig 

och att de skyddsåtgärder som meddelats i tillståndet bör vara tillräckliga för att 

skydda bland annat människors hälsa och naturvärden.  

 

Stena Renewable Energy AB har efter länsstyrelsens yttrande uppgivit att bolaget 

inte har något att erinra mot att närfältsmätning med bullerberäkning görs inom sex 

månader från det att vindkraftverken tagits i drift och att tillsynsmyndigheten har 

möjlighet att meddela förlängd tid för immissionsmätningen. Vad gäller skuggvill-

koret har bolaget anfört att det vid en beräkning av skuggeffekten från enbart bola-

gets vindkraftverk visas att riktvärdet på åtta timmar per år förväntas innehållas för 

samtliga fastigheter. Fastigheten med flest antal förväntade skuggtimmar har en 

skuggtid på 5:24 timmar, dvs. långt under riktvärdet. Det är således mycket sanno-
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likt att riktvärdet och det föreslagna villkoret kan innehållas utan skuggurkopp-

lingsutrustning. En ”worst case”-beräkning visar att ett flertal fastigheter har teore-

tiska skuggtider som överskrider riktvärdet. Ansvaret för att innehålla villkoret lig-

ger hos bolaget och med nuvarande villkorsformulering kan bolaget komma att 

nödgas installera skuggurkopplingsutrustning bara för att det finns en teoretisk möj-

lighet att villkoret annars inte innehålls.  

 

I målet har även inkommit yttranden från Tuula Niinipuu, Britt-Marie Nilsson 

och Sven Nilsson. 

 

Anders Wirdheim, ordförande i Halmstads Ornitologiska Förening har på uppdrag 

av vissa klagande anfört bl.a. följande. 

En storskalig utbyggnad av vindkraft påverkar såväl naturen som djurlivet. Det är 

belagt genom flera undersökningar, bl.a. från Brittiska öarna, Norge och USA. Där-

emot finns det ännu så länge endast sparsamt med material gällande större vind-

kraftsanläggningar i skogsmark. Därför bör, rent generellt, samtliga större projekt 

både föregås av och följas upp med noggranna inventeringar. Den inventering som 

Uno Björkman gjort på uppdrag av Stena Renewable Energy AB uppfyller absolut 

inte de krav som bör ställas i dessa sammanhang. Arbetet är alldeles för översiktligt 

och det finns även skäl att ifrågasätta inventerarens kunskaper. I det genomförda 

arbetet har inventeraren i huvudsak nöjt sig med att under några få dagar spana från 

vissa observationspunkter. Vidare har han noterat de fåglar han sett under förflytt-

ningar mellan punkterna samt även genomfört ett litet antal korta fotvandringar i 

området. Observationspunkterna har säkert varit väl valda, men den tid som lagts 

ner är inte tillräcklig. Dessutom har allt arbete genomförts under endast en häck-

ningssäsong (mars - juli 2008). Sammanfattningsvis måste det konstateras att rap-

porten framför allt är mycket bristfällig och synnerligen mager, men att den också 

till viss del ger en felaktig bild. Det är inte acceptabelt att så stora och omfattande 

exploateringar som det här är fråga om tillåts grundas på ett så undermåligt material 

som detta. 

 

Stena Renewable Energy AB har genmält följande vad gäller utförd fågelinventer-

ing. 
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Då bolaget utreder ett flertal projekt inom Hallands län har möten genomförts med 

länsstyrelsen för att diskutera lämplig omfattning av utredningar och lämpliga kon-

sulter för detta. Utifrån detta samt med beaktande av vad som är brukligt i vind-

kraftsammanhang är det bolagets bedömning att utförda insatser är tillräckliga för 

denna typ av område. Utredningen ger en god bild över fågelsituationen i området 

samt vilka konsekvenser en eventuell vindkraftetablering medför. 

 

Konsulten som genomfört fågelutredningen har även genomfört naturinventeringen 

för området och har således vistats betydligt mer i området än bara i samband med 

fågelobservationerna. Konsulten har även utfört inventeringar i närliggande områ-

den. Sammantaget har han upparbetat en mycket god kännedom om förhållandena i 

såväl det inventerade området som i dess närområde. För att få in så mycket under-

lag till utredningen som möjligt har samråd genomförts med bl.a. natur- och ornito-

logföreningar i området.  

 

Av utredningen framgår tydligt att den inriktats mot rovfåglar, då det är rovfåglar 

som bedöms löpa störst risk att påverkas av vindkraft. Utredningen har också hante-

rat skogshöns och tranor, då den forskning som utredningen hänvisar till visar att 

även dessa kan påverkas av vindkraft. Utredningen gör inga anspråk på att vara en 

fullständig fågelutredning över samtliga arter inom området utan har inriktats på det 

som bedöms ha betydelse för aktuellt ärende. Av utredningen framgår att häckande 

ormvråk, sparvhök och duvhök konstaterats i området samt att fiskgjuse, bivråk och 

röd glada setts överflygande inom området. Vidare anges förekomst av trana och 

orre. Bolagets uppfattning är att aktuell utredning stämmer väl överens med fågelat-

lasens inventering. Av de 71 arter som nämns i fågelatlasen finns 58 med i aktuell 

inventering. Av rovfåglarna, som var utredningens huvudsyfte, finns samtliga arter 

från fågelatlasen med i utredningen, även om det råder vissa skillnader i vilka arter 

som är häckande respektive överflygande. Detta förändrar dock inte utredningens 

slutsats att inventeringen avseende rovfåglar visar på en "normal förekomst och att 

konsekvenserna för fågellivet vid anläggandet av en vindkraftanläggning är små". 

 

Domstolen har den 30 mars 2011 hållit muntlig förhandling och syn i målet. 
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DOMSKÄL 

Tillåtlighet m.m. 

Laholms kommun har tillstyrkt tillstånd för vindkraftverken. Hinder mot verksam-

heten enligt bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken föreligger således inte. 

 

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken ska bl.a. innehålla en miljökonsekvens-

beskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen måste också kunna godkännas för att 

tillstånd ska kunna lämnas.  

 

I målet har framförts synpunkter på såväl innehållet i miljökonsekvensbeskrivning-

en som det samråd som föregått densamma. 

 

Samrådet inför miljökonsekvensbeskrivningens upprättande har skett såväl skriftli-

gen genom utsända förfrågningar som vid samrådsmöte med främst närboende. Kal-

lelse till samrådsmöte har skett såväl genom brevutskick som genom annonsering i 

lokaltidning. Det får härigenom anses att samrådet har haft sådan omfattning och att 

det genomförts på sådant sätt att det kan godkännas. 

 

I målet har riktats stark kritik mot miljökonsekvensbeskrivningen, främst då vad 

gäller den däri ingående fågelinventeringen. Utförd och åberopad studie utgörs -

som också framgår av dess titel - av en översiktlig inventering av rovfåglar och 

fladdermöss i närområdet. Fråga är således inte om någon djupare studie. Inventer-

ingen ger emellertid en förhållandevis god bild av rådande förhållanden och det 

framstår inte - med hänsyn till värden eller av annan orsak - som oundgängligen 

nödvändigt med en mer omfattande studie. Fågelinventeringen får därför anses upp-

fylla de minimikrav som kan ställas i detta sammanhang. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en godkänd redovisning i lokaliserings-

hänseende och får även i övrigt anses ha ett relevant och tillräckligt innehåll. Som 

Miljöprövningsdelegationen också funnit ska miljökonsekvensbeskrivningen därför 

godkännas. 
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Inom miljöjuridiken talas ibland om s.k. NIMBY-verksamheter, dvs. verksamheter 

som måste finnas i samhället men som ingen vill ha i sin närhet (NIMBY = not in 

my back yard). Vindkraftsparker har kommit att bli en påtaglig NIMBY-verksam-

het. Nästan alla etableringar väcker starka känslor hos närboende, som inte sällan 

flyttat ut till landsbygden för att få lugn och ro och plötsligt upptäcker att de kom-

mer att få en ”skog” av vindkraftverk i sin boendemiljö. Invändningarna mot vind-

kraftsetableringar måste naturligtvis beaktas och tas på allvar. Samtidigt gäller 

emellertid att en storskalig vindkraftsutbyggnad har kommit att bli ett samhälleligt 

mål. Målet har visserligen satts i politiska beslut, men stämmer väl överens med 

miljöbalkens syfte att främja en hållbar utveckling. En utbyggnad av vindkraften 

har även tillmätts stor miljönytta i praxis (jfr bl.a. Miljööverdomstolens dom den 

1 november 2005 i mål nr 2966-04). Praxis på området får numera anses vara att ett 

vindkraftverks lokalisering inte behöver vara optimal för att kunna godtas och att 

motstående enskilda och allmänna intressen bör vara av en viss tyngd för att en eta-

blering på viss plats ska nekas. Detta innebär bl.a. att närboende får tåla viss påver-

kan av vindkraftsetableringar. I sammanhanget förtjänar f.ö. att poängteras att sam-

hället alltid utvecklas och att ingen är garanterad eller kan kräva att närmiljön ska 

vara oförändrat för all framtid.  

 

I målet har ifrågasatts om avståndet till bostäder är tillräckligt för att undvika risk 

för olägenhet för människors hälsa. Det finns emellertid inte några generella riktlin-

jer i detta avseende. Avståndet i sig har inte heller någon avgörande betydelse vad 

gäller påverkan på människor. Väsentligt är i stället omständigheterna i varje enskilt 

fall och huruvida de buller- och skuggvillkor som uppställts i praxis kan innehållas. 

Stena Renewable Energy AB har genom beräkningar visat att de värden som brukar 

föreskrivas i vindkraftshänseende kan klaras för sökt vindkraftspark. Beräkningarna 

är utförda på sedvanligt sätt och får godtas. 

 

Det saknas anledning anta att vindkraftsetableringen skulle förorsaka några beak-

tansvärda olägenheter för fåglar eller fladdermöss. 

 

Vad gäller landskapsbild och föreliggande naturvärden kan konstateras att området 

inte saknar värden. Det finns emellertid inte några riksintressen som kan påverkas 
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negativt. Befintliga värden är av lägre valör och det får anses att vindkraftsetable-

ringens påverkan på dessa kommer att bli begränsad. Samtidigt gäller att området 

har goda vindförhållanden och utifrån denna aspekt lämpar sig bra för vindkraft. 

Större delen av berört område är även utpekat som område lämpligt för vindkraft i 

Laholms kommuns fördjupade översiktsplan. 

 

Sökt verksamhet innefattar viss vattenverksamhet och berör några strandskyddade 

områden. 

 

I fråga om vattenverksamheten har Miljöprövningsdelegationen uppgett att dess 

beslut inte innefattar någon prövning härav utan att det ankommer på Stena Rene-

wable Energy AB att bedöma om denna ska bli föremål för prövning i särskild ord-

ning. Ett sådant synsätt strider mot miljöbalkens princip om en samlad prövning. 

Emellertid gäller - efter den justering av vägdragningen mellan vindkraftverken 5 

och 6 som Stena Renewable Energy AB nu åtagit sig att utföra - att den vattenverk-

samhet som blir aktuell får anses omfattas av undantagsbestämmelsen i 11 kap. 12 § 

miljöbalken, varför varken tillstånd eller anmälan behövs. 

 

I strandskyddshänseende har Miljöprövningsdelegationen angett att strandskydds-

förbuden inte gäller eftersom tillstånd lämnas. Det är korrekt att särskild strand-

skyddsdispens inte behövs om tillstånd enligt miljöbalken meddelas. I sådana fall 

gäller emellertid att tillståndsprövningen även ska innefatta en strandskyddsbedöm-

ning. Här får anses att skäl för dispens föreligger då verksamheten är önskvärd ut-

ifrån allmän synpunkt. 

 

Vindkraftverk 9 i layout 1 ska enligt ansökan uppföras inom restriktionsområde för 

Mästocka skjutfält. Området måste enligt Försvarsmakten till följd av målflygverk-

samhet vara fritt från höga objekt. Även om aktuell plats är i utkanten av restrik-

tionsområdet bör det inte komma ifråga att mot vad Försvarsmakten uppgett lämna 

tillstånd till vindkraftverkets uppförande. Bolagets andrahandsyrkande är för oklart 

för att kunna bifallas. Vindkraftverket bör dock kunna få uppföras på avsedd plats 

om Försvarsmakten medger detta.  
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Vad som anförts i övrigt utgör inte hinder mot vindkraftsetableringen. 

 

Sammantaget får förhållandena således anses vara sådana att den etablering som 

Miljöprövningsdelegationen lämnat tillstånd till kan godtas. Även vindkraftverk 9 i 

layout 1 bör få uppföras om Försvarsmakten medger detta.  

 

Villkor 5 

Mark- och miljödomstolen delar Miljöprövningsdelegationens uppfattning att den 

immissionsmätning som ingår i förstagångsbesiktningen om möjligt bör utföras 

inom 1 år från idrifttagandet. Tillsynsmyndigheten bör dock ges möjlighet att för-

länga tiden om tillräckliga skäl härtill föreligger. 

 

Den föreskrivna bullernivå 40 dB(A) är i enlighet med praxis på området. Det sak-

nas skäl föreskriva annan lägre nivå. 

 

Villkor 6 

Villkoret avseende skuggbildning är utformat i enlighet med en fast praxis. Det 

tillägg som Stena Renewable Energy AB yrkat skulle göra villkoret omöjligt att 

kontrollera. Det bör därför inte komma ifråga att ändra villkoret på yrkat sätt. 

 

Villkor 16 

Bestämmelsen om säkerhet i 16 kap. 3 § miljöbalken medger att säkerhet kan ställas 

efter hand enligt en plan som vid varje tid tillgodoser det aktuella behovet av säker-

het. Ett förfarande som på detta sätt medger att säkerheten ställs successivt har 

kommit att bli alltmer vanligt i mål om tillstånd till vindkraftverk. Förfarandet bör 

godtas även här. 

 

Det får anses självklart att säkerhetens storlek ska vara beroende av hur många 

vindkraftverk som kommer till utförande. Säkerhet bör ställas med 300 000 kr per 

vindkraftverk. 
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Mot bakgrund av vad Högst Domstolen har anfört i dom den 1 juni 2011 i mål 

T 5420-08 bör i villkoret inte anges i vilka former säkerheten ska ställas. Denna 

prövning får istället göras i samband med att säkerheten ska godkännas. 

 

I övrigt kan villkoret utformas på sätt Stena Renewable Energy AB yrkat. 

 

Övrigt 

Såvitt framgår av föreliggande utredningar på området (se bl.a. ÅF-Ingemanssons 

rapport 12-02917-07101600; Andmyran vindpark Norge) utgör lågfrekvent buller 

från vindkraftverk inte en så stor störning att det finns skäl att reglera det särskilt. 

 

Mark- och miljödomstolen delar Miljöprövningsdelegationens bedömning att verk-

ställighetsförordnande inte bör lämnas. 

 

Vad som i övrigt framkommit motiverar inte andra ändringar eller tillägg till Miljö-

prövningsdelegationens beslut än de som framgår ovan. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 19 juli 2011 

 

 

Göran Stenman 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Göran Stenman, ordförande, och 

tekniska rådet Gunnar Barrefors samt de särskilda ledamöterna Bo Essvik och Ro-

land Löfblad. Föredragande har varit beredningsjuristen Charlotte Stenberg-

Magnusson.  
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Hur man överklagar – dom i mål som har överklagats till 
mark- och miljödomstolen

Den som vill överklaga mark- och miljö-
domstolens dom ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till 
mark- och miljödomstolen. Överklagandet 
prövas av Mark- och miljööverdomstolen 
vid Svea hovrätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
Mark- och miljööverdomstolen fordras att 
prövningstillstånd meddelas. Mark- och miljö-
överdomstolen lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som mark- och miljödomstolen 
har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

3. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas av 
högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 

Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och miljö-
överdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande 
av mark- och miljödomstolens namn, da-
tum för domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomsto-
lens dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd 
för att prövningstillstånd ska meddelas, 
samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska 
styrkas med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet.  

Till överklagandet ska bifogas lika många ko-
pior av skrivelsen som det finns motparter i 
målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt 
antal kopior, framställs de kopior som behövs 
på klagandens bekostnad. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen. 
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