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

2010 i ärende nr 551-6511-09, se bilaga 1 

 

SAKEN 

tillstånd till vindkraftspark på fastigheterna Laholm Bassalt 1:18, 1:23 mfl 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen ändrar miljöprövningsdelegationens beslut endast på 

följande sätt. 

1.  Mark- och miljödomstolen lämnar Stena Renewable Energy AB tillstånd att 

även uppföra vindkraftverk 8 i layout 1 eller vindkraft 24 i layout 2. Beträf-

fande detta vindkraftverk ska som tillkommande villkor gälla att det, så långt 

möjligt, under perioden juli – september ska vara i stoppläge kl 20.00 – 03.00 

vid vindhastigheter som understiger 5 m/s, mätt vid navet.  

 

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 
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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 lämnade den 29 juli 2010 

Stena Renewable Energy AB tillstånd att uppföra och driva högst tretton vindkraft-

verk på fastigheterna Bassalt 1:18, 1:23, Fällberga 1:18, Knäreds-Ön 1:3, 1:5, 1:12, 

Källsbygget 1:2, Putsered 1:6, 1:7, 1:10, 2:3, 2:11, 2:13, 2:15, 3:12, 3:24, 4:5, 4:16, 

5:2, 5:12, 5:14 och 7:1 i Laholms kommun. Samtidigt avslog Miljöprövningsdele-

gationen Stena Renewable Energy AB:s ansökan vad gäller vindkraftverk 8 i layout 

1 och vindkraftverk 24 i layout 2 inom fastigheten Putsered 4:16. Även bolagets 

yrkande om verkställighetsförordnande avslogs. För tillståndet meddelades ett antal 

villkor av vilka följande är aktuella i målet. 

 

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

kraftverken inte överstiga 40 dB(A).  

 

Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras vid en förstagångsbesiktning 

genom närfältsmätningar och beräkningar samt genom immissionsmät-

ningar vid bostäder. Denna kontroll ska genomföras inom ett år från det 

att vindkraftsanläggningen 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.  

 

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

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

ett av de 13 vindkraftverken i layout 1 eller de nio vindkraftverken i lay-

out 2, d v s 3 900 000 kronor eller 2 700 000 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 Länsstyrel-

sen.  
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YRKANDEN  

Stena Renewable Energy AB har yrkat  

- att tillstånd meddelas även för vindkraftverk 8 i layout 1 respektive vind-

kraftverk 24 i layout 2, 

- 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 utom  vindkraftverk 8 i layout 1 re-

spektive vindkraftverk 24 i layout 2. 

 

Markaryds kommun har yrkat att den kommunala vetorätten ska beaktas beträf-

fande placeringen av de vindkraftverk från vilka påverkansområdet - bullervärden 

överstigande 40 dB(A) - sträcker sig över kommungränsen och in i Markaryds 

kommun och som därmed inskränker markägares och kommunens beslutanderätt 

över den egna markanvändningen.  

 

Sven-Agne Jönsson och Anita Larsson har överklagat miljöprövningsdelegatio-

nens beslut och yrkat att verk 4 i layout 1 och verk 22 i layout 2 ska flyttas så att 

avstånd från rågräns till verk blir minst en verkshöjd plus 100 m, d.v.s. totalt 250 m. 
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De har vidare yrkat att Grytsjövägen och Sjövägen alltid ska vara framkomliga så-

väl under byggtiden som under drifttiden. Vad gäller verk 4 i layout 1 har de yrkat 

att verket antingen tas bort eller placeras minst 500 meter från Putsereds sjö samt 

minst 500 meter från något fågelrevir. De har också yrkat att de vindkraftverk med 

tillhörande elektrisk utrustning som orsakar överskridande av 40 dB(A)-gränsen på 

någon av de byggbara ytorna på deras fastighet flyttas. Slutligen har de även yrkat 

att Stena Renewable Energy AB ska åläggas att ta försäkringar som täcker vad en 

brand utlöst av vindkraftverk, högspänningskablar, -ledningar, transformatorer samt 

övrig elektrisk utrustning orsakar på angränsande fastigheter. 

 

Föreningen för bevarande av landsbygdsmiljön har överklagat miljöprövnings- 

delegationens beslut och yrkat att nya bullerberäkningar genomförs så att buller- 

gränsen 40 dB(A) ändras till fastighetsgräns och kommungräns och villkoras som 

ett gränsvärde innan tillståndet vinner laga kraft. Vidare har föreningen yrkat att 

ansökan avslås i sin helhet tills säkerheten med skyddszoner enligt relevant lagstift-

ning och föreskrifter, som EU:s maskin och produktdirektiv för CE märkning, Ar-

betsmiljöverkets föreskrifter för maskiner, Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap, ska innefattas i ansökan och det villkorade tillståndet. Föreningen har 

dessutom yrkat att en större studie av faunan, fåglar, och i synnerhet hur skogsfå-

geln påverkas av vindkraft i det aktuella området, för att säkerställa populationers 

fortlevnad, ska göras innan tillståndet vinner laga kraft. Föreningen har även yrkat 

att inga tillstånd medges för verk utanför de områden som bestämts av den fördju-

pade översiktsplanen antagen av Laholms kommun (verk nr 3, 13, 15 och 30) samt 

att inget verkställighetsförordnande medges innan ansökan vunnit laga kraft i högsta 

instans. 

 

Övriga klagande har yrkat att Miljöprövningsdelegationens beslut ska upphävas 

eller att beslutet ska undanröjas och ärendet återförvisas till Miljöprövningsdelega-

tionen för ny prövning. 

 

Länsstyrelsen i Hallands län har motsatt sig gjorda ändringsyrkanden. Om vind-

kraftverk 8 i layout 1 och verk 24 i layout 2 tillåts har länsstyrelsen gjort gällande 

att ett sådant tillstånd bör förenas med följande villkor: ”Vindkraftverkens rotor får, 
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under tiden juli, augusti och september, inte rotera vid vindhastigheter som under-

skrider 5 m/s, mätt vid navet.” 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 motparternas överklaganden. 

Bolaget har accepterat länsstyrelsens förslag till tillkommande villkor, om tillstånd 

till verk 8/24 meddelas, med reservationen att det inte går att helt stoppa rotorbla-

dens rörelse. Bolaget har vidare förklarat sig i princip acceptera länsstyrelsens and-

rahandsyrkande beträffande villkor 16, men vidhållit att totala beloppet för varje 

verk ska vara 250 000 kronor. Bolaget har även framfört att man inte har något att 

erinra mot att flytta verk 11 längre bort från den enskilda vägen. 

 

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN 

Stena Renewable Energy AB har anfört bl.a. följande.  

Vindkraftverk 8 står mitt i en produktionsskog och gjord naturinventering visar att 

inga skyddsvärda naturintressen skadas genom placeringen. Det är osannolikt att 

påverkan från ett vindkraftverk kan skada de bokar som utgör en nyckelbiotop cirka 

120 m från vindkraftverket. Vad gäller djurlivet blir det endast fråga om en tempo-

rär störning genom buller och aktivitet i byggskedet. Den inventering som gjorts 

såvitt avser fåglar visar på relativt låg förekomst av rovfåglar - och då inga tyngre 
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rovfåglar - i området och normala förhållanden vad avser ugglor och skogshöns. 

Invid Grytsjön har inga särskilt skyddsvärda arter påträffats. Bolaget har inventerat 

området för fladdermöss. Samtliga sex arter som påträffats i anslutning till aktuellt 

vindkraftverk är vanliga till tämligen vanliga i södra Sverige. Skyddsavstånden för 

fladdermöss kommer att innehållas. Härtill kommer att fladdermöss sällan jagar när 

det blåser mer än 5 m/s, vilket innebär att vindkraftverken står stilla eller rör sig 

relativt långsamt när jakt sker. Den absolut avgörande faktorn vid en vindkrafteta-

blering är att det blåser. Ju högre upp och ju tydligare topp, desto bättre vind.  

 

Inom Putseredsområdet har i princip samtliga höjder tagits i anspråk för placeringar, 

någon har undantagits för att den vid inventering bedömts olämplig eller att avstån-

det till närmaste vindkraftverk blir suboptimal. Höjden vid Grytsjön är högst i om-

rådet. Dock ligger samtliga vindkraftverk inom vindkraftparken på höjder med en 

ganska liten inbördes skillnad. Vindkraftverket är inte särskilt framträdande ur en 

landskapsbildssynpunkt. Att vindkraftparken syns från vissa platser är otvistigt, 

men att aktuellt vindkraftverk särskilt skulle påverka landskapsbilden är inte kor-

rekt. Landskapet har vidare, såväl i kommunens översiktsplan för vindkraft som i 

bolagets miljökonsekvensbeskrivning, bedömts vara tåligt för vindkraftetablering. 

Området är med i kommunens översiktsplan för vindkraft och det finns inga riksin-

tressen för natur eller friluftsliv i området. Det enskilda vindkraftverkets påverkan 

på friluftsintresset är marginell, det som möjligen påverkar är vindkraftparken som 

helhet. Laholms kommun har tagit ställning i den frågan och dels utpekat området 

som sådant lämpligt för vindkraft, dels tillstyrkt bolagets förslag till placeringar. 

Inom vindkraftparken finns inga utpekade anläggningar eller områden för friluftsli-

vets intressen.  

 

Vid Grytsjöns södra strand finns en badplats. Det aktuella vindkraftverket syns gi-

vetvis från badplatsen tillsammans med andra vindkraftverk inom parken, men kan 

inte sägas ha någon framträdande placering som kan påverka friluftslivet negativt. 

Såvitt avser badplatsen och Grytsjön kan noteras att de ljudberäkningar som utförts 

visar att ljudnivån vid Grytsjöns badplats ligger omkring 35 dB(A) och att större 

delen av sjön ligger under en nivå på 40 dB(A), vilket får anses vara en sådan liten 

ljudpåverkan att det är mycket osannolikt att friluftslivet i området berörs. Place-
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ringen av vindkraftverket är den produktionsmässigt bästa i respektive layout, 

mycket på grund av att de ligger högst. Vindkraftverkets produktion har beräknats 

till 6,2–6,6 GWh, vilket är cirka 30 % över medelproduktionen i vindkraftparken. 

Ett vindkraftverk med en produktion som beräknas till cirka 30 % över medelpro-

duktionen i vindkraftparken kan därför vara avgörande för parkens totalekonomi. I 

dagsläget kan etableringen av hela vindkraftparken vara avhängig av att vindkraft-

verket erhåller tillstånd. Eftersom produktionen beräknas till cirka 30 % över me-

delproduktionen så är givetvis vindkraftverkets miljönytta större än för de övriga 

vindkraftverken i parken. Det är sammantaget visat att en etablering av aktuellt 

vindkraftverk endast ger begränsad påverkan på naturmiljö och landskapbild och att 

då en avvägning görs mot den nytta som det aktuella vindkraftverket ger står klart 

att tillstånd bör lämnas även till detta vinkraftverk. Placeringarna för vindkraftverk 

24 i layout 2 och vindkraftverk 8 i layout 1 skiljer sig åt med cirka 50 meter. Skulle 

domstolen finna att en av de föreslagna placeringarna kan godtas men inte den 

andra, har bolaget inget att erinra mot att denna placering används i båda layoutför-

slagen. 

 

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. 

 

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 störnings- 
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känslig bostadsbebyggelse. Bolaget förordar därför att villkorets formulering ändras 

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

störning från skuggning och inte den faktiska skuggningen.  

 

Villkoret om säkerhet bör skrivas om så att säkerheten följer antalet vindkraftverk 

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 förslår därför att 

säkerhetens storlek ska ställas i förhållande till det antal vindkraftverk som verkli-

gen uppförs. Bolaget anser vidare att säkerhetens storlek är oproportionerligt stor. 

DEnbör sättas till 250 000 kr per vindkraftverk. Vänersborgs tingsrätt, Miljödom-

stolen har tidigare (jfr Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 2010-02-11, M 

2227-09, överklagad till Miljööverdomstolen men beviljades inte prövningstill-

stånd) godtagit att säkerheten byggs upp under en tjugoårsperiod.  

 

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 vindkraft värl-

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. 

Slutligen i denna del hänvisar bolaget till miljödomstolens avgörande 2010-07-06 
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(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 Putsered sig från andra 

vindkraftparker där verkställighetstillstånd meddelats. 

 

Jannie Loop och Lars Møller har anfört bl.a. följande. De köpte sitt fritidshus i 

Hishult 2008. Dessförinnan hade de fått försäkringar från Laholms kommun om att 

det inte skulle placeras något vindkraftverk närmare deras hus än 2,5-3 km. De är 

nu chockerade över att flera av de aktuella vindkraftverken kommer att placeras 

inom en radie av 1,2–2,3 km från deras hus. De kräver ekonomisk kompensation för 

den värdeminskning som blir följden av en vindkraftetablering. Vindkraftverken 

påverkar både människor och djur. Även risken för olyckor är stor. Sverige borde 

värna sitt vackra landskap och antingen placera vindkraftverken till havs eller i nor-

ra delarna av landet. Inga vindkraftverk ska få placeras närmare bostäder än 5 km 

och vindkraftverken ska inte vara högre än 50 m. 

 

Britt-Marie Nilsson har anfört bl.a. följande. Samrådsförfarandet borde inte ha 

godkänts, eftersom varken vägsamfällighetsföreningens ordförande eller det lokala 

jaktlaget fått någon skriftlig kallelse till samrådet. Att anordna ett öppet hus kan inte 

heller anses utgöra ett fullgott samråd. Ett vindkraftverk, verk 11 i layout 1 och verk 

28 i layout 2, kommer att placeras endast 15 m från enskild väg (914U) trots att 

minsta avstånd enligt praxis ska motsvaras av vindkraftverkets fallhöjd, i detta fall 

150 m. Härtill kommer att två verk ligger inom strandskyddsområde. Miljökonse-

kvensbeskrivningen borde inte ha godkänts, eftersom det inte finns någon tillräcklig 

inventering av fågellivet eller tillräcklig beskrivning med vetenskapliga bevis som 

under lag för vad som sker med människors hälsa. Vindkraftverken släcker fler liv 

per producerad energienhet än andra kraftproducerande anläggningar. Det har inte 

heller visats att vindkraftverken är CE-märkta. Med placering av vindkraftverk mitt 

bland träden bör betänkas att det inte finns någon möjlighet att släcka bränder på 

150 m höjd. Villkor 5 om buller måste ändras så att deras tysta miljö - ett rekrea-

tionsområde - inte får högre buller från vindkraftverk än 35 dB(A). Vid badplatsen 

ska bullervillkoret vara 0 dB(A). Vad gäller kontrollen ska villkoret ändras så att 

denna ska ske en gång per årstid, när vädret orsakar att vindkraftverken ger mest 

11



   

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 2602-10 

Mark- och miljödomstolen  

 

oljud. Dessutom ska dessa bullermätningar ske under 24 timmar. Kontrollprogram-

met ska avse nordiska förhållanden och inte europeiska. 

 

Markaryds kommun har anfört följande. De vindkraftverk som avses är verk 15, 

16 och 18 enligt layout 1 och verk 16 enligt layout 2. Kommunfullmäktige i Marka-

ryds kommun har i policy föreskrivit att all etablering av vindkraft i kommunen ska 

ske med stöd av detaljplan för ändamålet. Stena Renewable Energy AB har inte 

något sådant stöd. Detta krav på detaljplan har inte heller beaktats av länsstyrelsen. 

Dessutom ifrågasätts om Länsstyrelsen i Hallands län har rätt att fatta beslut om 

inskränkningar i markanvändningen i en kommun som inte ens ingår i Hallands län. 

Beslutet innebär vidare en inskränkning av det kommunala planmonopolet och 

kommunens möjlighet att själv påverka sin bebyggelsestruktur och bestämma hur 

mark och vatten ska användas. Beslutet bryter därmed också på ett oacceptabelt sätt 

mot intentionerna i PBL. Kommunen motsätter sig bolagets yrkande om verkstäl-

lighetsförordnande. 

 

Sven-Agne Jönsson och Anita Larsson har anfört bl.a. följande. Rekreationsin-

tressen finns i anslutning till Putsereds sjö. Både fiske, jakt, bär- och svampplock-

ning bedrivs i området. Även skogsskötsel bedrivs i området. Mot bakgrund av ris-

ken för iskast och brott på vingar, bör skyddsavstånd till rågräns vara minst 250 m. 

Under 2010/2011 kommer det att avverkas på deras fastighet, vilket gör den till en 

arbetsplats som man ska kunna ta sig till och från. Virke ska bortforslas av virkesbi-

lar, vars ägare begär skadestånd om de inte kommer fram.  Verk 4 i layout 1 ligger 

cirka 150 m från ett revir för tranor. Putsereds sjö med dess rika fågelliv och konsta-

terat täta populationer av fladdermöss behöver skyddas. Om det skulle visa sig att 

påverkan på fågellivet blir stort, måste det finnas klara besked i beslutet om verken 

då ska rivas eller flyttas. Vad gäller bullervärden för deras fastighet, krävs att det 

ska vara möjligt att söka bygglov på samtliga ytor på fastigheten som inte begränsas 

av andra faktorer. Om så inte blir fallet, kommer skadeståndskrav att ställas för 

oskäligt utnyttjande av grannfastighet. Brandförsäkringar ska finnas under hela 

bygg- och drifttiden. Området består av stora ytor med granplanteringar som inne-

håller mycket torr ved. Kontroller bör göras kontinuerligt av myndighet för att sä-

kerställa att brandsäkerheten upprätthålls. 
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Sven Nilsson har anfört bl.a. följande. Miljön i byn Högholma kommer att förstöras 

av vindkraftverken. De som bosatt sig i Högholma har valt byn för dess unika miljö. 

Här kan man uppleva den vackra naturen och landskapet, de vilda djuren, tystnaden 

och mörkret på natten. Nu kommer vindkraftverken att förvandla naturområdet till 

ett industriområde. Eftersom området är viktigt för friluftslivet och turismen - de 

flesta fritidsboende kommer från Danmark, Tyskland och Holland - bör 4 kap. 2 § 

miljöbalken tillämpas. Vidare ska det vid bostäder, där det finns risk att bullernivån 

överskrider gränsvärdet, finnas teknisk utrustning som automatiskt stänger av stö-

rande vindkraftverk då gränsvärdet överskrids. Innan vindkraftverken startas ska 

bakgrundsbuller mätas kontinuerligt under ett år. Vid mätningen ska kontinuerligt 

registreras dBa, dBIL, dBlinjärt och tersbandsanalys samt meterologiska förhållan-

den som temperatur, lufttryck, relativ fuktighet, sol, mulet, klart, vindriktning och 

vindhastighet samt om möjligt termik och lågt innervisionstak. Vid en förstagångs-

besiktning ska bullernivån mätas 1 m från bullerkällan samt utomhus vid utsatta 

bostäder. Dessa mätningar ska ske under ett års tid från det att vindkraftanläggning-

en tagits i drift. Samma parametrar som för bakgrundmätningen ska användas. Vill-

kor 5 ska ändras så att immissionsmätningar vid bostäder ska ske minst en gång 

varje år. I villkor 16 ska tilläggas att bolaget ska avsätta ytterligare medel motsva-

rande mellanskillnaden, om det kan antas att säkerheten är otillräcklig på grund av 

hög inflation. 

 

Mariann Knudsen och Torben Knudsen har anfört bl.a. följande. Kommunens 

område 7 i ”Översiktsplan för vindkraft i kommunen” ligger upp till och överlappar 

delvis kommunens utpekade område för naturvård. Naturvårdsområdet består till 

stor del av områden med riksintresse, Tjuvhyttemossen och Kolkamossen. Enligt 

Naturvårdsverkets riktlinjer bör ljuden från vindkraftverk inte överstiga 35 dB(A) i 

ett sådant område. Vid jämförelse av bolagets ljudbild för layout 1 och 2 och 

myrområdena ses att i den nordliga delen av Kolkamossen uppgår ljuden till unge-

fär 45 dB(A). Bara i den västliga delen av naturvårdsområdet uppfylls gränsen på 

35 dB(A). Härtill kommer att länsstyrelsen enligt myrskyddsplanen i sitt arbete med 

att skydda fler områden långsiktigt bland annat ska prioritera just Kolkamossen. 
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Föreningen för bevarande av landsbygdsmiljön har anfört bl.a. följande. Buller-

beräkningar skall genomföras med ”worst case” scenario, alltså med högsta effekt 

som varje verk kan prestera. Detta ska genomföras för varje fastighetsgräns angrän-

sande till den tilltänkta gruppstationen av vindkraftverk sammantaget. Den bästa 

platsen ska alltid väljas för att inte äventyra skada på människor och deras egendom 

eller miljö. Med en gruppstation av vindkraftverk i Putsereds skogsbygd ändras 

markanvändningen radikalt från traditionellt skogsbruk till en industriell miljöfarlig 

verksamhet, som väsentligt påverkar grannfastigheter och de boendes livsmiljö samt 

deras ekonomiska situation. Vid en gränsdragning av bullernivån 40 dB(A) vid fas-

tighetsgräns skulle skadan avsevärt minska. För att säkerställa människors, djurs 

och egendoms säkerhet måste ett skyddsområde, säkerhetszon, upprättas vid varje 

vindkraftsverk i enlighet med gällande lagstiftning. Detta kan åstadkommas lämpli-

gast med inhägnad av respektive säkerhetszon. Länsstyrelsens tillståndsprövning 

måste beakta all lagstiftning och föreskrifter för vindkraft och införa dessa i de vill-

korade tillstånden, i annat fall torde det vara myndighetsbrott. Laholms kommun 

har antagit en fördjupad översiktsplan för vindkraft i kommunen. Här har olika om-

råden uppgetts som lämpliga för vindkraft.  Att tillstå verk utanför dessa områden 

kan äventyra boendes hälsa och säkerhet.  

 

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. 

 

Länsstyrelsen i Hallands län har anfört bl.a. följande. Länsstyrelsen delar miljö-

prövningsdelegationens uppfattning om att vindkraftverk 8 i layout 1 och verk 24 i 

layout 2 inte kan tillåtas. Länsstyrelsen anser att bolaget har fel i sin bedömning att 

området är ”produktionsskog-föryngringsyta” och det foto som bolaget redovisar 

stämmer inte med hur det ser ut på platsen. Det hade varit mer intressant att ta med 

ett foto som visar platsen åt andra hållet, där naturvärdena finns. Placeringen ligger 

i direkt anslutning till en nyckelbiotop, hedbokskog i sluttningar ner mot Grytsjön 

och anslutande Kolkamaden. Länsstyrelsen håller inte heller med om bolagets slut-
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sats när det säger att ”såväl Bolagets som branschens erfarenhet har visat att inte 

heller faunan påverkas i anslutning till vindkraftverk”. Länsstyrelsen hänvisar till 

den rapport som snart kommer ut via Vindval där Martin Green med flera har gått 

igenom alla de rapporter som finns om påverkan på fåglar och fladdermöss från 

vindkraftverk. Det finns vissa placeringar av vindkraftverk som medför att fler fåg-

lar dödas vid dessa verk. En sådan högriskplacering är vid våtmarker och strand-

ängar i kustmiljön samt vid bergskrön, höjder och åsryggar. Länsstyrelsen anser att 

försiktighetsprincipen ska tillämpas eftersom det kommer att vara för sent att ställa 

krav på ytterligare skyddsåtgärder när ett vindkraftverk väl fått tillstånd. Därför bör 

det inte lämnas tillstånd för vindkraftverk på placeringar som kan medföra en betyd-

ligt större risk för att fåglar och fladdermöss dödas av det enskilda verket. Det sak-

nas ännu entydiga och applicerbara resultat på hur en anläggning av denna typ och 

med denna lokalisering kan komma att påverka fåglar och fladdermöss. Det är dock 

klarlagt att kollisioner mellan dessa djurgrupper och vindkraftverk förekommer. Om 

miljödomstolen trots allt finner att verk 8/24 är tillåtliga så anser länsstyrelsen att 

särskilda skyddsåtgärder behövs vid detta verk. Eftersom fladdermöss inte gärna 

flyger vid annat än låga vindhastigheter bedömer länsstyrelsen att verk 8/24 bör stå 

stilla vid vindhastigheter understigande 5 m/s under juli, augusti och september. Det 

bör inte medföra något orimligt produktionsbortfall att verken startar först vid 5 m/s 

då produktionen vid vindhastigheter under detta värde är blygsam. Under ljumma 

nätter med svaga vindar kan det bildas insektsansamlingar vid vindkraftverk som 

drar till sig fladdermöss. Det är vid dessa tillfällen som skyddsåtgärden bör gälla.  

 

Bolaget yrkar att villkor 5 om buller ändras så att tiden för att göra ljudmätningar 

förlängs från ett år till 18 månader. Länsstyrelsen anser att tiden ett år är en skälig 

tid för att kunna genomföra 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 närfältsmätning och bullerberäkning görs inom sex månader från det att vind-

kraftverken tagits i drift. Därefter kan tillsynsmyndigheten få medge förlängd tid för 

immissionsmätningen vid bostäder. Närfältsmätningen vid vindkraftverken är inte 
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lika beroende av väder som immissionsmätningen vid bostäder. Närfältsmätningen 

bör vara lättare att genomföra ganska snart efter det att verken tagits i drift. Då be-

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

 

Bolaget yrkar att villkor 6 ändras så att det motverkar störning genom skuggning 

och inte utgår från den faktiska skuggtiden. Länsstyrelsen anser att det skuggvillkor 

som finns i tillståndet har starkt stöd i rättspraxis. 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 tillsynsmyndigheten att bolaget inte bryter mot 

villkoret.  

 

Bolaget yrkar att villkor 16 om ekonomisk säkerhet ändras. Miljööverdomstolen 

(MÖD) har 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 bankgaranti, försäkring eller motsvarande. 

Säkerheten ska byggas upp under en tjugoårsperiod 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 miljoner kronor. Det kan knappast 

anses orimligt att bolaget får betala hela säkerheten om 300 000 kronor per verk på 

en gång när detta belopp uppgår till högst 1 % av anläggningskostnaden. Därtill 

kommer den onödiga och resurskrävande administration som en successiv säkerhet 

innebär. Som miljöprövningsdelegationen angett har bolaget inte heller visat att det 

är orimligt att ställa säkerheten som ett engångsbelopp. I andra hand kan dock läns-

styrelsen acceptera att villkor 16 ges viss ändring.  

 

Bolaget yrkar att domstolen medger omedelbar verkställighet i detta ärende. Läns-

styrelsen delar miljöprövningsdelegationens bedömning att verkställighetsförord-

nande inte bör meddelas. Flera andra än bolaget har överklagat och denna omstän-
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dighet talar också emot ett verkställighetsförordnande. Överklagandena i förevaran-

de mål kan inte heller anses klart obefogade.  

 

Vad gäller överklagandet från Markaryds kommun anser länsstyrelsen att verksam-

heten är tillåtlig även om ljudnivån överstiger 40 dB(A) inom ett område i Marka-

ryds kommun, inom området finns idag inga bostäder och det är endast vid bostäder 

som villkoret att inte överskrida ljudnivån 40 dB(A)brukar ställas. Länsstyrelsen i 

Kronobergs län har genom beslut enligt 6b § förordningen (1998:899) om miljöfar-

lig verksamhet och hälsoskydd överlämnat prövningen av hela vindkraftsparken till 

Länsstyrelsen i Hallands län, eftersom ansökan från början även innehöll fem vind-

kraftverk i Markaryds kommun.  

 

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 svarat bl.a. 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. Vindkraftverken kommer att förses med 

sprinklersystem för motverkande av brandrisk. 

 

I målet har även inkommit yttranden från Noomi Steffan, Tasso Steffan, Tuula 

Niinipuu, Stefan Jacobsson och Lars Hammar. 

 

Miljödomstolen har den 31 mars 2011 hållit muntlig förhandling och syn i målet.  

 

DOMSKÄL 

Tillåtlighet m.m. 

Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast 

ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Laholms 

kommun har tillstyrkt att ansökta verk får uppföras. Samtidigt har Markaryds kom-

mun haft vissa invändningar beträffande de verk som är placerade i Laholms kom-
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mun men så nära gränsen till Markaryds kommun att påverkan över kommungrän-

sen är möjlig. Bestämmelsen ger emellertid enbart kommunalt ”veto” till den kom-

mun där vindkraftverken ska uppföras. Då uppförandet till alla delar sker i Laholms 

kommun utgör således Markaryds kommuns inställning inte på denna grund hinder 

mot ansökan i någon del. 

 

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 samrådsmötet skedde 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. 

 

Presenterad miljökonsekvensbeskrivning får anses uppfylla de minimikrav som kan 

ställas vad gäller bl.a. inventering av fågel och fauna samt påverkan på människors 

hälsa. Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller vidare en godtagbar redovisning 

även i lokaliseringshänseende. Sammantaget får anses att miljökonsekvensbeskriv-

ningen är godtagbar i samtliga avseenden. Miljökonsekvensbeskrivningen ska såle-

des godkännas. 

 

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-

verksamhet. 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 

kommer att få en ”skog” av vindkraftverk i sin boendemiljö. Invändningarna mot 

vindkraftsetableringar måste naturligtvis beaktas och tas på allvar. Samtidigt gäller 
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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.  

 

Det område som berörs av sökt vindkraftsetablering är inte utan värden. Området 

hyser emellertid inte några riksintressen. Befintliga bevarandevärden är inte heller 

sådana att de kan betecknas som särskilt skyddsvärda. 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 

upprättat tillägg till Laholms kommuns översiktsplan. 

 

Miljöprövningsdelegationen har i det överklagade beslutet nekat tillstånd till ett 

vindkraftverk (nr 8 i layout 1 och nr 24 i layout 2) under hänvisning till risken för 

skador på främst naturvärden, fåglar och fladdermöss. Länsstyrelsens bedömning 

har emellertid svagt stöd av föreliggande utredning. Inte heller iakttagelserna vid 

domstolens syn stöder antagandet att en etablering här skulle medföra några mer 

beaktansvärda risker för fåglar och fladdermöss. Ingen oacceptabel landskapspåver-

kan skulle uppstå och någon egentlig risk för skador på värdefulla naturvärden torde 

inte uppkomma.  

 

Närboende har bl.a. invänt att vissa vindkraftverk skulle komma att ligga alltför 

nära vägar och fastighetsgränser. Placeringen av åsyftade vindkraftverk kan emel-

lertid inte anses strida mot vad som brukar godtas i etableringsområden av här aktu-

ell art.   
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Vad som anförts i övrigt är inte av sådan art att det är ägnat att göra sökt verksam-

het otillåten. 

 

Gjorda bedömningar leder sammantaget till slutsatsen att konsekvenserna av sökt 

vindkraftsetablering inte är sådana att det finns anledning att vägra tillstånd. Detta 

gäller även vindkraftverk 8 i layout 1 och vindkraft 24 i layout 2. 

 

Tillstånd till sökt vindkraftspark ska således meddelas. Då tillstånd meddelas även 

till vindkraftverk 8/24 och till vad Stena Renewable Energy AB medgett vid sådana 

förhållanden ska meddelas ett tillkommande villkor i huvudsaklig överensstämmel-

se med vad Länsstyrelsen yrkat.  

 

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. 

 

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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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 2602-10 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

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 vilken form 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 

Vad som framkommit ger inte anledning ändra ytterligare villkor eller ålägga Stena 

Renewable Energy AB något ytterligare. 

 

Mark- och miljödomstolen delar miljöprövningsdelegationens bedömning att verk-

ställighetsförordnande inte bör lämnas. 

 

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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