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KLAGANDE OCH MOTPART 
Bergvik Skog AB, 556610-2959, Trotzgatan 25, 791 71 Falun 

Ombud: advokaten Pia Pehrson, jur.kand. Caterina Carreman och jur.kand. Sophia 

Linderstam, Foyen Advokatfirma, Box 7229, 103 89 Stockholm 

 

KLAGANDE OCH MOTPARTER 

1. Britta Ahlkvist, Vintjärn 51, 790 23 Svärdsjö 

2. Rolf Ahlkvist, adress som ovan 

3. Jarl Almström, Rondellen 15, 176 71 Järfälla 

4. Ove Brodin, Ryssjön 49, 790 23 Svärdsjö 

5. Marie Bäcklund, Bergsätravägen 60, 790 20 Grycksbo 

6. Kjell Elfsberg, Varggårdsvägen 18, 791 74 Falun 

7. Finnskogsriket, c/o Maths Östberg, Västra Ösavägen 40, 822 40 Alfta 

8. Sören Hedin, Fransbovägen 18, 791 44 Falun 

9. Hans Höglund, Svartnäs 114, 790 23 Svärdsjö 

10. Lena Höglund, Svartnäs 114, 790 23 Svärdsjö 

11. Annelie Jansson, Båtpers 18, 790 23 Svärdsjö 

12. Bjarne Murkais, Sparvvägen 4, 792 34 Mora 

13. Olle Orrje, Brötvägen 39, 167 66 Bromma 

14. Ulf Palm, Vippåvägen 32 D, 790 20 Grycksbo 

15. Marita Petersson, Fransbovägen 18, 791 44 Falun 

16. Lars Samuelsson, Råsundavägen 22, 169 67 Solna 

17. Gunilla Sjöberg, Ingelsvägen 107, 791 52 Falun 

18. Sam Sjöberg, Furustrand 9, 791 95 Falun 

19. Anna Skye, Djusa 117, 776 96 Dala Husby 

20. Per Skye, adress som ovan 

21. Dan Öhnell, Lill-Droppsta 425, 195 92 Märsta 

22. Karin Öhnell, adress som ovan  

  

ÖVRIGA MOTPARTER TILL BERGVIK SKOG AB 

1. Mats Andersson, Parkvägen 4, 790 15 Sundborn 

2. Marie Arnberg Persson, August Brodins gata 4, 784 45 Borlänge 

3. Laila Bergs, Hagen 61, 791 96 Falun 

4. Lars Bergs, adress som ovan 

5. Pia Bianchetti, Humblegatan 20 B lgh 1506, 172 39 Sundbyberg 

6. Jöns Mona-Lisa Björkman, Klockarnäs 221, 790 26 Enviken 

7. Anders Bodén, Triangelvägen 8, 791 53 Falun 

8. Jan Bodén, Stensarvet 16, 790 15 Sundborn 

9. Lena Broberg, Pionjärvägen 1 B lgh 1102, 791 43 Falun 

10. Robert Brodin, Offergränd 20 A, 187 67 Täby 

11. Solveig Brodin, Ryssjön 49, 790 23 Svärdsjö 

12. Sven Erik Bäcke, Barrsätragatan 46 B, 811 40 Sandviken 
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13. Hans Bäckström, Swedenborgsgatan 4 B lgh 1105, 118 48 Stockholm 

14. Ellen Carlsson, Nilslarsberg 192, 790 23 Svärdsjö 

15. Rolf Carlsson, adress som ovan 

16. Dalarnas Indianmuseum, c/o Skye, Djusa 117, 776 96 Dala Husby 

17. Annika Eriksson, Promenaden 19 lgh 1102, 791 30 Falun 

18. Bernt Eriksson, Bergsätravägen 60, 790 20 Grycksbo 

19. Sophia Eriksson, adress som ovan 

20. Tomas Franklin, Svartnäs 318, 790 23 Svärdsjö 

21. Föreningen Ryssjöns vänner, c/o Per Skye, Djusa 117, 776 96 Dala Husby 

22. Hans Gerrietsen, Costerlaan 18, 5252 CR Vlijmen, Nederländerna 

23. J.L. Gerrietsen, Mozartdreef 94, 3845 BM Harderwijk, Nederländerna 

24. Marion Gerrietsen, Hillersboda 3, 790 23 Svärdsjö 

25. René Gerrietsen, Verlengde Haerderweg 7, 8085 RJ Doornspÿk, Nederländerna 

26. Angelina Gerrietsen-Wever, Mozartdreef 94, 3845 BM Harderwijk,  

      Nederländerna 

27. Joachim Gottschalk, Ryssjön 83, 790 23 Svärdsjö 

28. Ruth Gottschalk, adress som ovan 

29. Tommy Groth, Herrhagsvägen 7A, 791 75 Falun 

30. Michael Hammarnejd, Lasjö Stenby Gård 102, 730 70 Västerfärnebo 

31. Göran Henningsson, Herrhagsvägen 7 B, lgh 1504, 791 75 Falun 

32. Ulla Henningsson, adress som ovan 

33. Sven Håkansson, c/o Pia Bianchetti, Humblegatan 20 B, lgh 1506 172 39  

      Sundbyberg 

34. Göte Karlsson, Nilslarsberg 118, 790 23 Svärdsjö 

35. Conny Larsson, Heimdalsvägen 12, lgh 1306, 149 32 Nynäshamn 

36. Monica Larsson, Vintjärn 112, 790 23 Svärdsjö 

37. Anna Leksell, Västra strömvägen 50, 791 46 Falun 

38. Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun 

39. Eyvind Löfqvist, Örkälla 15, 743 94 Skyttorp 

40. Asbjörn Nikolaisen, Svartnäs 243A, 790 23 Svärdsjö 

41. Kurt Norin, Svartnäs 336, 790 23 Svärdsjö 

42. Hans Persson, August Brodins gata 4, 784 45 Borlänge 

43. Siv Rosenling, Nilslarsberg 57, 790 23 Svärdsjö 

44. Ture Rosenling, adress som ovan 

45. Ryssjöns slädhundsklubb, c/o Skye, Djusa 117, 776 96 Dala Husby 

46. Karin Sjöberg, Furustrand 9, 791 95 Falun 

47. Mikael Sjöbom, Båtpers 18, 790 23 Svärdsjö 

48. Lars Sjöstrand, Svartnäs 324, 790 23 Svärdsjö 

49. Berndt Stymer, Väla Gård, Helgarö, 645 92 Strängnäs 

50. Svartnäsbygdens Vildmarksförening, c/o ordf. Lena Höglund, Svartnäs 114 

      790 23 Svärdsjö 

51. Carl Anders Svensson, Riksrådsvägen 115, 128 39 Skarpnäck 

52. Leif Söderlund, Kvarnvägen 9, 790 23 Svärdsjö 

53. Siv Söderlund, Adress som ovan 

54. Mauritz Thunberg, Nilslarsberg 204, 790 23 Svärdsjö 

55. Bengt Tibbling, Promenaden 19 lgh 1102, 791 30 Falun 

56. Vildmarkstationen, c/o Anna Skye, Djusa 117, 776 96 Dala Husby 

57. Lena Wingqvist Svensson, Riksrådsvägen 115, 128 39 Skarpnäck 

58. Elsy Wirén, Torsåkersvägen 27, 813 33 Hofors 
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59. Urban Zingmark, Box 3055, 183 03 Täby 

60. Eric Öhnell, Riavägen 23, 640 60 Åkers styckebruk 

61. Kajs-Mari Östlund, Hällbo 8973, 821 92 Bollnäs 

62. Falu kommun, Falu kommun Stadskansliet, 791 83 Falun 

63. Miljönämnden i Falu kommun, Falu kommun miljönämnden, 791 83 Falun 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut den 22 juni 2011 i ärende nr 551-229-10, se 

bilaga 1 

 

SAKEN 

Tillstånd till gruppstation för vindkraftverk inom Svartnäsområdet, Falu kommun, 

Dalarnas län. 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen upphäver miljöprövningsdelegationens beslut om 

tillstånd och avslår Bergvik Skog AB:s (bolaget) samtliga yrkanden utom 

yrkandena om godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen och avvisning av 

vissa klagande. 

 

2. Den av bolaget kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen godkänns. 

 

3. Mark- och miljödomstolen bifaller bolagets yrkande i denna del och avvisar 

Föreningen Finnskogsrikets, Marita Peterssons och Sören Hedins yrkanden.  

 

4.  Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om jäv. 

 

5. Övriga yrkanden förfaller med ovan redovisad utgång. 

 

_____________ 
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BAKGRUND M.M. 

Bergvik Skog AB har ansökt om tillstånd att uppföra en vindkraftverksanläggning 

om 115 stycken verk med en maximal totalhöjd om 180 meter med tillhörande 

kringutrustning och kabelanslutning inom sex delområden i området runt Svartnäs i 

Falu kommun. Länsstyrelsen i Dalarnas län lämnade den 22 juni 2011 Bergvik 

Skog tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att inom delområdena Mörtåsen, 

Hynsbacken, Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna uppföra och driva en 

gruppstation med högst 83 stycken vindkraftverk med tillhörande fundament, 

tillfartsvägar, transformatorstationer och ledningar.  

 

Beslutet har nu överklagats dels av Bergvik Skog AB, dels av de övriga personer 

och föreningar som ovan finns angivna under rubriken ”klagande och motparter”.  

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING M.M. 

Bergvik Skog 

 

Antalet verk m.m. 

Bergvik Skog har yrkat att länsstyrelsens beslut såvitt avser antalet verk, 

delområdenas storlek och användandet av boxmodellen m.m. i första hand ändras 

på följande sätt.  

 

1. Att antalet tillåtna verk får uppgå som mest till 115 stycken, 

2. att den s.k. ”boxmodellen” tillämpas, dvs. att fri placering tillåts mellan och inom 

delområdena, 

3. att alla delområden, således även Spaksjöberget och Båtpersberget, får användas, 

4. att delområdenas yta inte inskränks utan fastställs enligt bolagets ansökan samt 

5. att maximalt antal verk inom av domstolen tillståndsgivna delområden begränsas 

på följande sätt:  

Spaksjöberget: 11 stycken vindkraftverk, 

Båtpersberget: 10 stycken vindkraftverk, 

Enviksberget: 7 stycken vindkraftverk, 

Ånglarna: 25 stycken vindkraftverk, 

Mörtåsen: 32 stycken vindkraftverk, 

Hynsbacken: 32 stycken vindkraftverk samt 

Räkenberget (inkl. Sallakmyren): 49 stycken vindkraftverk. 

 

I andra hand har bolaget yrkat att mark- och miljödomstolen i vart fall ändrar 

länsstyrelsens beslut enligt ovanstående punkter 1-2 och 5. 

 

Om mark- och miljödomstolen inte bifaller första- eller andrahandsyrkandet har 

bolaget i tredje hand yrkat att länsstyrelsens beslut från den 20 juni 2011 fastställs.  
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Bolaget har vidare yrkat att miljökonsekvensbeskrivningen godkänns samt att 

Marita Peterssons, Sören Hedins och Föreningen Finnskogsrikets talan ska avvisas.  

 

Slutligen har Bergvik Skog bestritt övriga klaganden och motparters yrkanden 

avseende buller, boxmodellen, slutlig layout för vindkraftparken, lokalisering, 

landskapsbild, visuell påverkan, överetablering av vindkraft, natur- och 

kulturvärden, fåglar och fladdermöss, intresseavvägningar, hinderbelysning, 

maskindirektiv, iskast, säkerhetsåtgärder, ändring i villkoren, felaktigheter i 

ansökan om överklagandet, felaktig handläggning och överskridande av befogenhet 

etc. samt jäv och yrkat att domstolen avslår överklagandena i dessa delar. 

 

Villkor 

Bergvik Skog har vidare yrkat avseende villkoren för beslutet att länsstyrelsens 

beslutsvillkor nr 1, 4, 5, 7, 9–10 och 13–16 fastställs samt att villkor nr 2–3, 6, 8, 

11–12, 17–18 samt kravet på ställande av säkerhet ändras enligt följande.  

 

Villkor nr 2 

Villkoret ska ändras till följande. ”Den slutliga utformningen av vindkraftparken 

ska bestämmas i huvudsaklig överensstämmelse med ansökan och därtill fogade 

handlingar efter samråd mellan bolaget och tillsynsmyndigheten. Kan bolaget och 

tillsynsmyndigheten inte enas ska miljöprövningsdelegationen efter ansökan av 

bolaget avgöra frågan i särskilt beslut.”  

 

Villkor nr 3 

Villkoret ska upphävas i dess helhet. 

 

Villkor nr 6 

Villkoret ska ändras till följande. ”Vindkraftverken ska förses med hindermarkering 

i enlighet med Transportstyrelsens anvisningar. Under förutsättning att 

lagstiftningen tillåter det, eller undantag medges, och att sådana system finns 

kommersiellt tillgängliga ska anläggningen förses med ett radarbaserat 

kontrollsystem som innebär att hindermarkeringarna endast tänds när flygtrafik 

närmar sig vindkraftparken.” 

 

Villkor nr 8 

Villkoret ska ändras till följande. ”Vägar, fundament transformatorer, ledningar, 

kablar och annan utrustning ska anläggas och placeras på ett sätt som begränsar 

skador på natur- och kulturvärden så att negativ miljömässig påverkan på områdets 

hydrologi i möjligaste mån undviks, att vattenföringen till närliggande våtmarker 

inte skärs av och att grumling och liknande störningar i vattenmiljön motverkas vid 

passager av vattendrag och liknande.”  

 

Villkor nr 11 

Villkoret ska ändras till följande. ”Buller för verksamheten ska begränsas så att det 

inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 40 dB(A) utomhus vid bostäder 

och utomhus vid fritidshus. Angivet bullervärde får inte överskridas mer än vid tio 

tillfällen under sammanlagt maximalt två veckor per år. 
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I samband med samrådet om slutlig utformning av vindkraftparken ska förnyade 

ljudberäkningar redovisas för tillsynsmyndigheten, baserade på vindkraftverkens 

slutliga positioner och valda verksmodeller. Beräkningarna ska utföras enligt 

Naturvårdsverkets metod för landbaserad vindkraft. En första kontroll (mätning) ska 

redovisas till tillsynsmyndigheten inom ett år från det att vindkraftverken, inom 

bostädernas influensområde, har tagits i drift. Om begränsningsvärdet överskrids 

har verksamhetsutövaren att inom tre månader ånyo kontrollera ljudnivån. 

Överskrids begränsningsvärdet vid ytterligare tillfälle måste verksamhetsutövaren 

inom sex månader vidta åtgärder för att minska ljudnivån till gällande 

begränsningsvärde. Därefter ska kontroll ske så snart det skett förändringar som kan 

medföra ökade bullernivåer, eller när tillsynsmyndigheten av annan anledning anser 

att kontroll är befogat, dock minst vart femte år.  

 

Bullervillkoret ska kontrolleras med en kombination av ljudmätningar och 

beräkningar huvudsakligen enligt Naturvårdsverkets anvisningar. Kontrollmätning 

av ljuddata/källstyrka för vindkraftverken, emissionsmätningar, ska utföras vid 

några vindkraftverk. Ljudmätningen ska utföras vid minst en driftpunkt med 

vindhastighet på minst 6 m/s vid referensförhållanden. Immissionsmätningar ska 

utföras i några kontrollpunkter med beräknade nivåer nära 40 dB(A). Uppmätta 

värden i kontrollpunkterna ska jämföras med beräknade nivåer.  

 

I samråd med tillsynsmyndigheten bestäms antalet verk som ska kontrolleras samt i 

hur många kontrollpunkter immissionsmätningarna ska genomföras. Val av 

lämpliga kontrollpunkter bestäms med hänsyn till vid mättillfällena rådande 

vindriktningar samt till lokala förutsättningar såsom låga bakgrundsnivåer och 

lämpliga mätpunkter. Mätningarna ska utföras vid medvind från dominerande verk 

och vid tidpunkt när bakgrundsnivå från naturliga ljud förväntas vara låg. 

Bakgrundsljudet ska mätas genom att alla vindkraftverk inom hörbart avstånd från 

mätpunkten stängs av. Ekvivalentnivåer på bakgrundsljud mäts vid samtliga 

mätningar under tio minuter.  

 

Ett kontrollprogram för att kontrollera och följa upp ljudets utbredning långsiktigt i 

närområdet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. I kontrollprogrammet 

ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder, i överensstämmelse 

med vad som ovan angivits, i syfte att kontrollera att ljuddata/källstyrka inte 

förändras.” 

 

Villkor nr 12 

Villkoret ska ändras till följande. ”Maximal belastning av faktisk rörlig skugga vid 

befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, ett område om 25 kvm i anslutning till 

bostadshus, får på grund av vindkraftverken inte överstiga åtta timmar per år och 30 

minuter på ett dygn. 

 

I samband med redovisningen om slutlig placering ska en förnyad skuggberäkning 

redovisas för tillsynsmyndigheten, baserad på vindkraftverkens slutliga positioner 

och vald verksmodell.”  

 

Villkor nr 17 

Villkoret ska upphävas helt. 
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Villkor nr 18 

I första hand ska villkoret upphävas helt. I andra hand, för det fall mark- och 

miljödomstolen anser att riskavstånd mellan vindkraftverk och fastighetsägare ändå 

ska bestämmas, ska bolaget få möjlighet att i stället, om kommersiella system för 

avisning finns tillgängliga och det i övrigt är lämpligt, få använda sådana system. 

 

Säkerhet 

Villkoret ska ändras till följande. ”En första avsättning ska ske av 75 000 kr per 

vindkraftverk, innan anläggningen påbörjas. Den initiala avsättningen får dock ske i 

omgångar inför respektive byggetapp av anläggningen. Ytterligare avsättningar ska 

därefter ske fem år efter byggnation med 75 000 kr per vindkraftverk och tio år efter 

det att tillståndet först togs i anspråk med 150 000 kr per vindkraftverk.” 

 

Verkställighetsförordnande 

Bergvik Skog har yrkat att verkställighetsförordnande ska meddelas.  

 

Åtaganden 

Bergvik Skog har åtagit sig att i följande områden inte vidta åtgärder i form av 

etablering av vindkraftverken och anläggningsarbeten, nyanläggning av vägar och 

planer eller motsvarande samt breddning och andra åtgärder på befintliga vägar.  

1. Natura 2000-områden. Områden med höga naturvärden som identifierats i 

inventeringarna som Foran utfört och som Foran eller annan sakkunnig 

kommer att göra i samband med slutlig layout.  

2. Nyckelbiotoper 

3. Biotopskyddade områden 

4. Riksintresse för naturvård 

5. Fasta fornlämningar 

6. Strandskydd 

 

När det gäller åtagandena ovan vill bolaget göra avsteg avseende områden med 

höga naturvärden och nyckelbiotoper vid vägbreddning och ombyggnad av 

befintliga vägar.  

 

Vid etablering av vindkraftverk och anläggningsarbeten, nyanläggning av vägar och 

planer eller motsvarande samt breddning och andra åtgärder på befintliga vägar har 

bolaget åtagit sig att dra om märkta vandringsleder, märkta skidspår, märkta 

skoterleder och märkta slädhundspår till ny plats så att funktionen av dessa kan 

bibehållas.  

 

Avseende strandskyddet har bolaget åtagit sig följande.  

 

Strandskyddsavstånd om 100 meter avses hållas för följande sjöar och tjärnar. 

- Borrsjön 

- Rödfisksjön 

- Mosjön (förutom breddning/kurvrätning på befintlig väg) och 

- St Öratjärnen (förutom eventuell breddning av befintlig väg) 
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Strandskyddsavstånd om 100 meter tillämpas inte avseende övriga sjöar, tjärnar, 

ånglar eller övriga vatten vare sig de är namngivna på topografiska kartan eller inte 

samt inte heller vid bäckar och diken. De åtgärder som främst är aktuella är 

vägbreddningar på vägar som idag ligger inom eller nära 100 meter från stränderna 

samt vid bäck- eller dikesövergångar. Eventuella nyupptäckta fornminnen kommer 

att hanteras enligt kulturminneslagen.  

 

Bergvik Skog har slutligen åtagit sig att vidta ett antal försiktighetsåtgärder enligt 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

 

Klaganden och motparter 

 

Tillåtlighet 

Jarl Almström, Ove Brodin, Kjell Elfsberg, Föreningen Finnskogsriket, Lena 

Höglund, Anneli Jansson, Bjarne Murkais, Ulf Palm, Sam Sjöberg, Anna Skye, Per 

Skye, Dan Öhnell och Karin Öhnell har i första hand yrkat att mark- och 

miljödomstolen avslår Bergvik Skogs ansökan.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Marie Bäcklund, Ove Brodin, Bjarne Murkais, Lars Samuelsson, Sam Sjöberg, 

Anna Skye och Per Skye har yrkat att miljökonsekvensbeskrivningen inte ska 

godkännas och att Bergvik Skog ska föreläggas att inkomma med en ny sådan. 

 

Antalet verk och delområdenas utbredning 

Ove Brodin, Marie Bäcklund, Bjarne Murkais, Hans Höglund, Lena Höglund, Sam 

Sjöberg och Dan Öhnell har yrkat att ansökan ska avslås vad gäller etablering på 

Spaksjöberget, Båtpersberget, Mörtåsen och Hynsbacken.  

 

Marie Bäcklund, Ove Brodin, Bjarne Murkais, Sam Sjöberg, Anna Skye och Per 

Skye har framfört att Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna inte heller är 

lämpliga lokaliseringar eftersom de ligger nära bebyggelse och eftersom bl.a. 

vindkraftsparken Jädraås finns i närheten.  

 

Boxmodellen (villkor nr 2) 

Jarl Almström, Anna Skye och Per Skye har motsatt sig att Bergvik Skog får 

tillstånd enligt boxmodellen.  

 

Skyddsavstånd (villkor nr 3) 

Britta Ahlkvist, Rolf Ahlkvist, Jarl Almström, Marie Bäcklund, Ove Brodin, Kjell 

Elfsberg, Sören Hedin, Lena Höglund, Hans Höglund, Annelie Jansson, Bjarne 

Murkais, Marita Petersson, Gunilla Sjöberg, Lars Samuelsson, Sam Sjöberg, Anna 

Skye, Per Skye, Dan Öhnell och Karin Öhnell har yrkat att skyddsavståndet ska 

bestämmas till 2 km.  

 

Ulf Palm har yrkat att etableringskartan ritas om så att avståndet 1 000 meter från 

bostäder ritas in på kartan samt att två av verken vid Hynsbacken får en annan 

placering.  
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Buller 

Britta Ahlkvist, Rolf Ahlkvist, Marie Bäcklund, Ove Brodin, Kjell Elfsberg, Sören 

Hedin, Lena Höglund, Annelie Jansson, Bjarne Murkais, Olle Orje, Ulf Palm, 

Gunilla Sjöberg, Lars Samuelsson, Sam Sjöberg, Anna Skye, Per Skye, Marita 

Petersson, Dan Öhnell och Karin Öhnell har yrkat att buller från verksamheten ska 

begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 

samtliga bostäder än 35 dB(A). 

 

Anna Skye och Per Skye har yrkat att ljudnivåerna ska begränsas till 35 dB(A)för de 

platser som har lågt bakgrundsljud och vindskyddade lägen. Mätningar av 

bullernivåerna ska ske vartannat år och resultatet redovisas för de kringboende. De 

motsätter sig även Bergvik Skogs yrkande om att slippa ansvar för kumulativa 

effekter. 

 

Bjarne Murkais har yrkat att ljudnivåerna från verken inte bör överstig 30 dB(A) 

om verken alstrar s.k. ”rena toner”.  

 

Skuggning (villkor nr 12) och hinderbelysning (villkor nr 6) 

Anna Skye och Per Skye har yrkat att villkor nr 12 ändras så att maximal 

skuggbelastning blir åtta timmar per år och 30 minuter per dygn, inklusive den 

kumulativa effekten från andra vindkraftsetableringar. Vidare ska en ny 

skuggberäkning redovisas till tillsynsmyndigheten när verkens slutliga placeringar 

bestämts och en bestämmelse med hänsynsregler vad gäller speglingar i sjön 

införas. De har motsatt sig att villkor nr 6 ändras och yrkar att 

miljöprövningsdelegationens beslut fastställs. De har även motsatt sig Bergvik 

Skogs yrkande om att slippa ansvar för kumulativa effekter. 

 

Ove Brodin, Lena Höglund och Dan Öhnell har yrkat att skuggtiden fastställs till 8 

timmar per år och att domstolen före sitt beslut studerar ljusstörningar från 

hindersbelysning från annan anläggning, t.ex. Rotliden.  

 

Fåglar och fladdermöss 

Lena Höglund, Hans Höglund, Gunilla Sjöberg, Britta Ahlkvist, Rolf Ahlkvist, Lars 

Samuelsson, Sam Sjöberg, Marie Bäcklund, Ove Brodin, Marita Petersson, Sören 

Hedin och Annelie Jansson har yrkat att den fågelinventering som genomförts av 

Falu Fågelklubb ska gälla i stället för den som Bergvik Skog använt, samt att en 

inventering av områdets fladdermöss ska genomföras.  

 

Jarl Almström och Kjell Elfsberg har yrkat att fågelinventeringen ska göras om och 

att en fladdermusinventering ska genomföras.  

 

Maskindirektivet (inkl. villkor nr 10) 

Ove Brodin, Lena Höglund och Dan Öhnell har som det får förstås yrkat att det 

under beslutets rubrik ”villkor för verksamheten” ska införas ett villkor som anger 

att EU:s maskindirektiv (2006/42/EG) ska gälla för vindkraftverk. 

 

Anna Skye och Per Skye har yrkat att någon form av skyddsåtgärd utöver 

varningsskyltar ska uppföras runt skyddszonen. 
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Anläggning av vägar och fundament m.m. (villkor nr 8), återställning av tillfälliga 

utgrävningar m.m. (villkor nr 9), kontrollprogram (villkor nr 14) och avveckling 

(villkor nr 16) 

Anna Skye och Per Skye har motsatt sig ändring av villkor nr 8 och yrkat att 

miljöprövningsdelegationens beslut ska fastställas med tillägget att inget byggande 

får ske under fåglarnas häckningstider samt att innan kabeldragning sker eller vägar 

anläggs ska en plan redovisas till länsstyrelsen för godkännande efter samråd med 

närboende. De har vidare yrkat att villkor nr 14 ska förtydligas avseende delar av 

rivningsfasen samt att kontrollprogrammet och kostnaden för säkerhet utvärderas 

vart 5:e år och att ökad avsättning av medel föreslås vid behov.    

 

Ove Brodin, Lena Höglund och Dan Öhnell har yrkat att Bergvik Skog under 

villkor nr 8-9 ska redovisa var skador på natur- och kulturvärden kan ske och var 

och hur tillfälliga utgrävningar efter slutförda anläggningsarbeten ska återställas. De 

har vidare anfört att Bergvik Skog även ska redovisa hur varje våtmark i området 

kommer att påverkas av utbyggnaden. De har vidare yrkat att avvecklingsplanen i 

villkor nr 16 ska innehålla i förväg deponerade medel för avveckling samt 

återställande av naturen.  

 

Riskavstånd mot vägar m.m. (villkor nr 17) och mot fastighetsgränser (villkor nr 

18) 

Ove Brodin, Lena Höglund och Dan Öhnell har yrkat att beslutet av 

rättsäkerhetsskäl ska ange vilken myndighet som är tillsynsmyndighet. 

 

Marie Bäcklund, Ove Brodin, Bjarne Murkais, Sam Sjöberg, Anna Skye och Per 

Skye har yrkat att villkor nr 17 justeras så att hänsyn tas till höjdskillnader mellan 

verk, markhöjd, närmaste allmänna och enskilda vägar, organiserade leder och spår.  

 

Anna Skye och Per Skye har vidare yrkat att riskavstånd till fornminnesområden ska 

införas under villkor nr 17. De har anfört följande. Stycket som anger att ”om inte 

annat överenskommits genom avtal”(villkor nr 17) och ”om inte annat har 

överenskommits med berörd fastighetsägare genom avtal” (villkor nr 18) ska 

strykas. Villkor nr 18 ska preciseras så att det anger ”gräns mellan skogsfastigheter” 

och inte ”tomtgräns”. 

 

Delegation, säkerhet och verkställighetsförordnande 

Marie Bäcklund, Ove Brodin, Bjarne Murkais, Sam Sjöberg, Anna Skye och Per 

Skye har yrkat att säkerheten fastställs till 1 miljon kr och att yrkandet om 

verkställighetsförordnade avslås.  

 

Jarl Almström har yrkat att Bergvik Skogs yrkande om verkställighetsförordnande 

avslås. 

 

Jäv m.m 

Kjell Elfsberg, Sören Hedin, Lena Höglund ,Marita Petersson, Gunilla Sjöberg och 

Ove Brodin har yrkat att mark- och miljödomstolen inhämtar yttrande från 

Europadomstolen huruvida tillståndsgivningen tillkommit i laga ordning och om 

den är förenlig med EU:s regler. Vidare har de anfört att länsstyrelsen varit jävig 

när den beslutade om tillståndet. Som stöd för detta har anförts bland annat att 
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landshövdingen tidigare invigt en av Bergvik Skogs anläggningar i Jädraås och kan 

ha påverkat sina underordnade när de fattade tillståndsbeslutet.  

 

Övriga yrkanden 

Anna Skye och Per Skye har yrkat följande. En arbetsbeskrivning över hur 

tillståndsinnehavaren ska arbeta för att motverka eller förebygga olägenheter för 

människors hälsa och miljö ska tillföras tillståndet. I avsnittet om 

miljökonsekvenser bör även hundspannskörning nämnas och det bör tilläggas att det 

finns fladdermöss vid nästan varje gård. I tillståndet ska tilläggas att exploatören 

ska undersöka hela den tilltänkta vindkraftsetableringen från Jädraåsen till Bollnäs 

för att se om den har någon negativ inverkan på fågellivet. Den energipolitiska 

bakgrunden ska förtydligas i beslutet. Vad gäller miljökvalitetsmål ska texten 

ändras och ange att ansökan inte når upp till Falu kommuns miljökvalitetsmål 

avseende buller inomhus. Slutligen bör tillståndet endast ges på 20 år med möjlighet 

till 10 års förlängning. 

 

Marie Bäcklund, Ove Brodin, Bjarne Murkais, Sam Sjöberg, Anna Skye och Per 

Skye har slutligen yrkat följande. Den del av miljöprövningsdelegationens 

bakgrundsbeskrivning som avser kommunens översiktsplan och planeringsunderlag 

för vindbruk (s 16 sista stycket och s 17 stycke 1-3 och 5) samt bedömningen av de 

olika delområdena (s 18 stycke 3, stycke 7 sista meningen, stycke 8, s 19 stycke 1-

4) stämmer inte och ska ändras.  

 

Klaganden- och motparterna har vidare bestritt Bergvik Skogs ändringsyrkanden.  

 

UTVECKLING AV TALAN 

Bergvik Skog 

Länsstyrelsen har begränsat antalet vindkraftverk per delområde till det som visades 

i en exempellayout i ansökan. Eftersom villkoret om bullerbegränsning angetts till 

35 dB(A) vid detaljplanerad fritidsbebyggelse begränsas det sammanlada antalet 

verk i praktiken till maximalt 79 stycken. Genom att länsstyrelsen undantagit 

områdena Spaksjöberget och Båtpersberget samt begränsat arealerna i de övriga 

delområdena har det tillståndsgivna området halverats i jämförelse med ansökan. 

Antalet tillåtna verk, placering av verken inom etableringsområdet och arealen för 

etableringsområdet är helt avgörande för att möjliggöra den aktuella 

vindkraftsetableringen. Kostnaderna för elanslutningen av vindkraftverksparken är 

höga och det är en förutsättning att de kan fördelas på ett tillräckligt stort antal verk. 

En fri placering av verken är viktig för det fall att frågan om inlösen av fastigheter 

aktualiseras samt med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen för 

vindkraftverk vad gäller val av fabrikat m.m. Exempellayouten i ansökan är endast 

ett exempel och baseras på vinddata från 2008. När vindkraftverken ska 

detaljprojekteras kommer betydligt mer och bättre vinddata att finnas tillgängliga, 

varför en begränsning av resursutnyttjandet genom detaljutformning i 

tillståndsbeslutet inte är rimlig.  

 

Spaksjöberget 

Av 8–9 kap. i kompletteringen till MKB:n framgår att ljud och skuggor från 

vindkraftverksparken inte kommer att påverka människorna i området negativt på 

det sätt som anges i miljöprövningsdelegationens beslut. Landskapet i området 
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präglas dessutom i huvudsak av produktionsskog och rationellt skogsbruk. 

Etableringen kommer inte att innebära att områdets kulturhistoriska värden och 

landskapsbilden förstörs. Det är oproportionerligt i förhållande till nyttan att med 

hänsyn till synbarhets- och kulturintressen inskränka verksamhetsområdet genom 

att ta bort Spaksjöberget från tillståndsgivet område.  

 

Båtpersberget 

En energioptimerad vindkraftverkspark är ett miljöintresse i sig, särskilt i ett 

område som utgörs av riksintresse för vindbruk. Riksintresse för totalförsvaret har 

inte företräde framför alla andra riksintressen rakt av och utifrån tillgänglig 

information kan hinder för en vindkraftsetablering inte anses föreligga. 

Miljöprövningsdelegationens inskränkning är därför oproportionerlig.  

 

Villkor 2 

Bolaget har ansökt om tillstånd enligt boxmodellen, vilket skulle gynna bästa 

möjliga teknik, maximera parkens energiproduktion, ta maximal hänsyn till 

naturvärden och andra intressen samt optimera användningen av området.  Eftersom 

Bergvik Skog har låtit inventera hela layoutområdet och redovisat en maximal 

naturpåverkan är det är det utan betydelse om verk flyttas mellan delområdena. 

Inskränkningen av verksplaceringarna är oproportionerlig jämfört med de intressen 

som tillgodoses.  

 

Villkor 3 

Avståndet till bebyggelse ska bestämmas utifrån skyddsavstånd på grund av 

skuggor och buller. Det saknas praxis på att man vid vindkraftsetablering ska hålla 

ett bestämt avstånd från bebyggelse pga. visuella effekter. Nyttan av 

vindkraftanläggningen bör väga tyngre än den visuella påverkan som uppstår.  

 

Villkor 6  

Första stycket i villkoret kan misstolkas. Formuleringen att hindersbelysningen ska 

utformas så att olägenheter för närboende inte uppstår, ger intrycket av att endast 

detta ska sätta gränserna för hindersbelysningens utformning och inte 

Transportstyrelsens regler, vilka är tvingande för verksamhetsutövaren. Risken 

finns att bolaget tvingas inrätta verken i strid med gällande rätt. Villkoret bör därför 

ändras så att det endast anger att hinderbelysning ska anläggas och användas i 

enlighet med Transportstyrelsens regler. Bolaget kan i nuläget inte heller veta vilka 

system som kommer att vara kommersiellt tillgängliga och beprövade vid 

upphandlingstidpunkten.  

 

Villkor 8 

Motiveringen till villkoret är inte lika långtgående som villkoret. Villkoret och 

motiveringen måste kräva samma sak av verksamhetsutövaren. Villkoret är med sin 

nuvarande skrivning alldeles för strikt och i princip omöjligt att följa eftersom det är 

tekniskt omöjligt att inte påverka hydrologin alls vid etablering av en 

vindkraftverkspark. Bolaget kommer däremot att sträva efter att minimera en 

miljömässigt negativ påverkan på hydrologin. 
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Villkor 11  

Frågan om begränsningsvärden ska användas är ännu inte avgjord i praxis och det 

är för närvarande högst olämpligt att föreskriva om sådana i villkor. Om 

begränsningsvärdena ändå ska kvarstå ska de tillåtna ljudnivåerna justeras. De 

rekommendationer och den praxis som miljöprövningsdelegationen hänvisar till i 

beslutet avser riktvärden. När samma ljudnivåer används för begränsningsvärden 

blir kraven betydligt strängare. Högre ljudnivå bör därför tillåtas vid 

begränsningsvärden än vid riktvärden, t.ex. 44 dB(A).    

 

Det saknas godtagbara skäl för att villkora ljudnivåer strängare än gällande praxis, 

som sedan länge har 40 dB(A) som riktvärde. Mark- och miljööverdomstolens 

praxis och inte Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller ska vara 

rådande för ljudvillkoret. En så låg bullernivå som 35 dB(A) ska eftersträvas där 

den utgör en särskild kvalité. Om tystnad hade varit viktig ur natursynpunkt eller 

områdena särskilts sig från andra områden hade detta utvecklats i detaljplanerna. 

Dessutom förekommer redan visst buller genom skoterleder och länsväg 850. Det 

finns därför inget stöd för att särbehandla områdena. Det saknas i övrigt stöd för att 

ålägga bolaget ansvar för kumulativa effekter från andra vindkraftverksparker. Ett 

sådant förfarande innebär en rättssäkerhetsrisk eftersom det kan bli svårt att visa 

huruvida villkoren innehålls eller ej. Om de kumulativa effekterna ska inverka på 

villkoren måste ansvaret för de kumulativa effekterna fördelas på samtliga 

vindkraftverksparker i området.  

 

Villkor 12 

Det är, liksom beträffande bullervillkoren, inte i enlighet med praxis att ålägga 

bolaget ansvar för de kumulativa skuggeffekterna.  

 

Villkor 14 

Bergvik Skog har inte någon invändning mot villkoret i sig, men vänder sig mot 

villkorets motivering, vilket kan få betydelse när tillsynsmyndigheten tolkar 

villkoret. Det är olämpligt att kontrollprogrammet vid första upplagan ska innehålla 

uppgifter om hur anläggningens olika delar ska omhändertas efter nedmontering, 

vad som är återanvändningsbart, vad som kan återvinnas och vad som går till 

deponi. Vidare bör inte anges hur bullermätningarna ska genomföras. Bolaget har 

även hänvisat till ett ingivet yttrande om ljudkontroll. 

 

Villkor 17 

Det finns inte något behov av att uttryckligen ange säkerhetsavståndet i villkoret 

eftersom detta ändå ska innehållas som en del av det allmänna villkoret.  

 

Villkor 18 

Det finns inte någon praxis eller riktlinjer från myndighet som fastslår avstånd 

mellan fastighetsgränser och vindkraftverk. Villkoret är obehövligt eftersom det 

följer av grannerättsliga principer att vindkraftverken inte får störa över 

fastighetsgränser. Villkoret är dessutom otydligt formulerat. Om mark- och 

miljödomstolen anser att riskavstånd ändå ska fastställas vill bolaget, om 

kommersiella system för avisning finns tillgängliga och det i övrigt är lämpligt, få 

använda sådana system i stället.  
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Säkerhet 

Säkerheten bör få ställas successivt. Ett krav på att redan nu ställa hela säkerheten 

skulle leda till orimligt stora kostnader för Bergvik Skog. Ett successivt ställande av 

säkerheten äventyrar inte några samhälleliga kostnader för återställning av området 

och är dessutom rimligt och proportionerligt. Det är inte förenligt med praxis att 

besluta om vilken form av säkerhet som är acceptabel.  

 

Verkställighetsförordnade 

Nyttan med ett verkställighetsförordnade är större än den skada som kan uppkomma 

om tillstånd senare nekas. Om bolaget får vänta länge med att påbörja verksamheten 

finns risk för att konsekvenserna blir betydande för bolaget såväl ur ekonomisk som 

ur renommésynpunkt. Det ligger i ”miljöns intresse” att bygga ut vindkraften så 

snabbt som möjligt. Dessutom är verkställighetsförordnande avseende tillstånd till 

miljöfarlig verksamhet etablerat i rättspraxis.   

 

Klaganden och motparter 

Parterna har sammanfattningsvis anfört följande i nu aktuell fråga.  
 

Lena Höglund, Ove Brodin och Dan Öhnell: Bergvik Skogs överklagan 

innehåller en helt ny layout av parken och bolaget bör därför åläggas att inkomma 

med en ny ansökan. Samråd har inte skett i enlighet med miljöbalkens 

bestämmelser. Länsstyrelsens beslut är inte fattat på saklig grund eftersom de parter 

som motsätter sig etableringen inte har fått sina invändningar beaktade. Om Bergvik 

Skog tillåts anlägga vindkraftverk även på Spaksjöberget och Båtpersberget skulle 

åtskilliga fastigheter påverkas negativt av skuggning och buller. Även Mörtåsen och 

Hynsbacken bör av starka miljöskäl undantas från tillståndet. 

 

Lars Samuelsson: Projektet är enormt stort och kommer tillsammans med andra 

projekt i området få negativ inverkan för boende i området och friluftslivet m.m. 

Beskrivningarna i ansökan och MKB:n är inte tillräckligt precisa för att utgöra 

underlag för beslut om tillstånd, exempelvis avseende påverkan på myrmark. Det är 

stora skillnader mellan Bergvik Skogs MKB och de yrkanden som framställs i 

bolagets överklagande, bland annat avseende vindkraftverkens storlek och antalet 

verk per område. Risker för iskast och faran med områden som inte hägnats in har 

inte beaktats tillräckligt.  

 

Marie Bäcklund , Ove Brodin, Bjarne Murkais, Sam Sjöberg, Anna Skye och 

Per Skye: Det är överhuvudtaget olämpligt att lokalisera en vindkraftspark mitt 

bland de små byarna i Svartnäs. Hänsyn till andra intressen måste tas trots att 

området är utpekat som riksintresse för vindkraft och till att invånarna valt området 

för närheten till naturen och tystnaden. Kommunens översiktsplan nämner inget om 

vindkraft i området. Det har endast anvisats som en viljeinriktning i en 

vindbruksplan. MKB:n är beräknad utefter 150 meter höga vindkraftverk, men 

bolaget uppger nu att 180 meter höga verk kommer att byggas, vilket påverkar 

riktigheten av fotomontagen samt buller- och skuggberäkningarna. Om en 

etablering tillåts på Hynsbacken kommer Ryssjöns fritidsområde blir omringat, 

verken kommer att ge skuggor en timme om dagen året runt och orsaka besvär från 

buller.  
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Anna Skye och Per Skye: Det är inte förenligt med miljöbalkens intentioner, EU:s 

landskapskonvention eller svensk praxis att tillåta en så omfattande vinkraftspark 

och det är ännu oklart hur de många vindkraftsparkerna i området påverkar och 

skadar natur- och kulturvärden. Den valda lokaliseringen av verken innebär inte att 

bolaget valt den plats som är lämpligast med hänsyn till att ändamålet ska uppnås 

med minsta möjliga olägenhet. Bergvik Skog har i ansökan använt samma 

alternativa placering (Härjedalen) som i två andra MKB avseende anläggningarna 

Annefors och Skaftåsen. Endast markägarförhållanden kan inte anses utgöra skäl 

för att återigen använda samma alternativa område. 115 st verk blir för många med 

hänsyn till hushållningen med vindkraft och den negativa påverkan på de boende i 

området. Om vindkraftverk placeras på Spaksjöberget kommer inte accepterade 

skuggtider att klaras. Att inskränka delområdenas yta och hålla avstånd mellan 

grupper av verk medför bl.a. mindre visuell påverkan. Ett ökat antal verk per 

delområde har inte diskuterats med de närboende och har inte behandlats i MKB:n. 

Så täta etableringar är dessutom i strid med Boverkets rekommendationer.  

Yrkandet om att tillämpa boxmodellen medför att ansökan blir oprecis och bör 

avslås. Bolaget har hela tiden hänvisat till den layout som finns i ansökan. 

 

Föreningen Finnskogsriket: De politiska målen för utbyggnad av vindkraft 

uppfylls redan med råge i regionen genom den beviljade Jädraåsparken. Det finns 

en uppenbar risk för överetablering av vindkraft i området.  

 

Dan Öhnell och Karin Öhnell: Tillstånd ska inte beviljas förrän Jädraåsparken 

utvärderas. Det saknas fortfarande ett helhetsgrepp och en översikt över den enorma 

vindkraftsexploateringen om ca 600 verk i området Dalarna-Gästrikland-

Hälsingland, som helt säkert kommer att få mycket stor påverkan på friluftsliv och 

allemansrätt.  

 

Jarl Almström och Kjell Elfsberg: Det område som kallas Finnskogsriket, varav 

Svartnäs är en del, utgörs av vildmark som är skyddsvärd på det sätt som avses i 3 

kap. 2 § miljöbalken. Tillstånd har redan beviljats till ca 150 st. verk i området 

(Jädraås och Tavelberget). Förutom Svartnäsprojektet finns planer på ca 300 verk 

till. Dessa projekt skulle tillsammans lägga en död hand över hela Finnskogsriket. 

Den kumulativa effekten av närliggande vindkraftsparker har inte granskats 

tillräckligt och det behövs en samlad planering av vindkraftverksutbyggnaden i 

området. 

 

Jarl Almström, Kjell Elfsberg och Annelie Jansson: Mörtåsen och Hynsbacken 

är inte av riksintresse för vindkraft och bör därför inte få bebyggas. En etablering 

skulle slå hårt mot befolkningen. Kjell Elfsberg och Annelie Jansson har även 

påpekat att verken kommer att bli synliga från fler platser än vad Bergvik Skog 

uppgett.  

 

Sam Sjöberg: MKB:n borde ha innehållit uppgift om all omgivningspåverkan och 

en helhetsbeskrivning.  

 

Hans Höglund och Lena Höglund: Mörtåsen och Hynsbacken ska undantas från 

parken eftersom en utbyggnad där skulle slå mycket hårt mot befolkningen och 

drabba bl.a. en rödlistad bäck. Falu kommuns översiktsplan saknar en plan för 
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vindkraftsutbyggnad och i nuläget finns det inte något som stödjer det tillstånd till 

115 st verk som Falu kommun utfärdat. Bedömningen måste därför utgå från det 

riksintresseområde för vindkraft som riksdag och regering bestämt. 
 

YTTRANDEN  

Remissinstanser m.m. 

Försvarsmakten 

Av 3 kap. 10 § miljöbalken framgår med all tydlighet att om ett område är av 

riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska försvarsintresset ges företräde. 

Bestämmelsen har inget tolkningsutrymme, varför klagandens påstående är 

felaktigt. Det aktuella målet är av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten 

motsätter sig placering av tio verk som medför stora störningar på tekniska system. 

Systemen används utöver Försvarsmakten även av civila myndigheter. Systemen är 

av riksintresse för totalförsvarets militära del och omfattas av sekretess. 

Försvarsmakten har gjort sin bedömning baserat på enskilda positioner. En 

boxmodell på rubricerade områden kan inte accepteras. Blir det ändringar av de 

tidigare ansökta och godkända positionerna måste de sändas till Försvarsmakten för 

en ny prövning.  

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Angående frågan om jäv 

Länsstyrelsens arbete regleras genom förordningen (2007:825) med 

länsstyrelseinstruktion. När det gäller prövning av tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken 

tas beslut av en särskilt inrättad miljöprövningsdelegation inom länsstyrelsen. 

Delegationen är ett fristående beslutande organ vars arbete regleras av 16–21 §§ i 

ovan nämnda förordning samt länsstyrelsens arbetsordning. 

Miljöprövningsdelegationen består av en ordförande och en miljösakkunnig. Ingen 

annan än dessa två har rätt att delta i miljöprövningsdelegationens beslut. 

Landshövdingen leder länsstyrelsens arbete men deltar alltså inte i de beslut som 

fattas av miljöprövningsdelegationen.  

 

Tillståndet 

Länsstyrelsen delar miljöprövningsdelegationens bedömning av den ansökta 

verksamheten och de villkor som ställts för verksamheten. De begränsningar som 

gjorts i tillståndet framför allt när det gäller att undanta områden som Spaksjöberget 

och Båtpersberget är utifrån ett hänsynstagande till de boende i området, den 

förändrade landskapsbilden och påverkan på kulturmiljön i området. Länsstyrelsen 

delar den bedömningen. Länsstyrelsen anser även att skyddsavstånd till bebyggelse 

kan bestämas utifrån andra faktorer än buller- och skuggnivåer, t.ex. den visuella 

påverkan. Ett minsta avstånd om 1 000 m bedöms som en lämplig avvägning. 

Verkställighetsförordnande bör inte meddelas. Länsstyrelsen avstyrker inte att 

boxmodellen tillämpas men övriga inskränkningar beträffande de olika 

delområdena bör fastställas.  

 

Kommunen 

Kommunstyrelsen vidhåller vad de anfört i yttrande till miljöprövningsdelegationen 

den 9 december 2012.  
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Miljönämnden i Falu kommun 

Miljönämnden har uppgett bland annat följande. Det är uppenbart att det föreligger 

en konflikt mellan ett effektivt utnyttjande av vindkraften som energikälla och de 

boendes möjligheter att behålla en lugn och relativt opåverkad miljö. Ett bättre 

underlag när det gäller vindlägen och vindförutsättningar hade gjort att prövningen 

skett under andra premisser och kanske kommit till ett annat resultat. Miljönämnden 

anser generellt att det är bättre att några områden utnyttjas fullt ut när det gäller 

vindlägen så att andra områden i stället kan lämnas oexploaterade, i stället för en 

lägre exploateringsgrad i ett större område. Miljönämnden har full förståelse för 

behovet av den flexibilitet som boxmodellen medför och anser också att den kan 

vara värdefull för att minimera ingreppen i miljön. Men det aktuella ärendet visar 

också på de negativa effekterna. Den layout som presenterades i ansökan var bara 

ett exempel på hur verken skulle kunna placeras, men blev ändå styrande för hur 

berörda grannar och myndigheter såg på projektet. Den karta som Bergvik Skog 

skickat in i överklagandet skiljer sig ganska kraftigt från kartan i ansökan. Bland 

annat finns i den nya layouten endast fem verk i Ånglarna medan det på Timåsen 

står fem verk mot noll i ansökan. Vad är det egentligen som remissinstanserna yttrat 

sig över? Hur ska de som är berörda kunna förutse konsekvenserna av en 

exploatering med så stora variationer i det möjliga utförandet? Särskilt när en 

ansökan avser stora områden och ett stort antal verk och vägar bör domstolen 

överväga hur delegering ska ske samt ange tydliga ramar för hur modellen ska 

tillämpas och på vilka grunder tillsynsbesluten ska fattas. Nämnden har inget att 

invända mot totalantalet 115 verk men vidhåller att etablering inte bör tillåtas på 

Spaksjöberget. Det bör undersökas om ett antal verk kan flyttas från delområdet 

Spaksjöbergen till etableringens sydöstra del, eftersom Spakjöberget i ansökan är 

exploaterat till gränsen av vad området tål och flera bostadshus i området hamnar i 

gränszonen för tillåtna buller- och skuggnivåer. Nämnden har också påpekat att det 

i de nya exempellayouterna finns verk inom delar av ”boxarna” som inte varit 

aktuella tidigare och som i vissa fall ligger ganska nära bostadshus. Nämnden 

vidhåller i övrigt vad den anfört i yttrande till miljöprövningsdelegationen den 6 

oktober 2010.  

 

Nämnden har även framfört synpunkter på villkor nr 2, 6 och 11-12 samt 

förekomsten av kungsörnar i området, stängsel och frågan om 

verkställighetsförordnande.  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverket 
Myndigheterna har avstått från att yttra sig i målet.  

 

Trafikverket Region Mitt 

Trafikverket har framfört att miljöprövningsdelegationens beslut bör följas.  

 

Utöver yttranden från klaganden och myndigheter som redovisats ovan har flera 

föreningar och enskilda personer yttrat sig: 

Rolf Ahlkvist, Jan Bodén, Anders Bodén, Solveig Brodin, Robert Brodin, Sven 

Erik Bäcke, H. Gerrietsen, R. Gerrietsen, J.L. Gerrietsen, A. Gerrietsen-

Wever, Tommy Groth, Michael Hammarnejd, Elsy Wiren och Kajs-Mari 

Östlund, har anslutit sig till det yttrande m.fl. som bland andra Kjell Elfsberg, 
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Sören Hedin, Lena Höglund, Marita Petersson, Gunilla Sjöberg och Ove Brodin 

inlämnat avseende jäv m.m. 

 

Mats Andersson, Rolf Ahlkvist, Jöns Mona-Lisa Björkman, Sven Erik Bäcke, 

Bernt Eriksson, Sophia Eriksson, Tomas Franklin, A. Gerrietsen-Wever, H. 

Gerrietsen, J.L. Gerrietsen, R. Gerrietsen, Tommy Groth, Monica Larsson, 

Asbjörn Nikolaisen, Kurt Norin, Mikael Sjöbom, Lars Sjöstrand, 

Svartnäsbygdens vildmarksförening och Föreningen Ryssjöns vänner har 

motsatt sig en etablering av vindkraftsparken.  

 

Svartnäsbygdens vildmarksförening har även anfört att Bergvik Skog i andra 

hand ska inkomma med ny ansökan eftersom de i överklagandet angett en helt ny 

layout för parken. 

 

Dalarnas Indianmuseum, Vildmarksstationen och Ryssjöns slädhundsklubb 

(genom Anna Skye) har anfört att verksamheterna är beroende av tillgänglig natur 

och naturupplevelser och att de hotas om Bergvik Skog får tillstånd till 

vindkraftverksparken.  

 

Solveig Brodin, Rolf Carlsson, Göte Karlsson, Siv Roseling, Ture Roseling, 

Berndt Stymer, Carl Anders Svensson, Lena Wingqvist Svensson, 

Svartnäsbygdens Vildmarksförening, Mauritz Thunberg, Urban Zingmark 

och Erik Öhnell har i första hand yrkat att mark- och miljödomstolen avslår 

Bergvik Skogs ansökan och i andra hand att Bergvik Skog åläggs att inkomma med 

en ny ansökan till Falu kommun eftersom överklagan utgör en helt ny layout av 

parken. De har anfört bland annat att om Bergvik Skog tilläts anlägga vindkraftverk 

även på Spaksjöberget och Båtpersberget skulle åtskilliga fastigheter påverkas 

negativt av skuggning och buller. Även Mörtåsen och Hynsbacken bör av starka 

miljöskäl undantas från tillståndet.  

 

Solveig Brodin, Ellen Carlsson, Rolf Carlsson, Berndt Stymer, Urban 

Zingmark och Erik Öhnell har även begärt att den överklagade domen 

ogiltigförklaras och uppgett att samrådet inte har skett enligt miljöbalkens 

bestämmelser m.m. 

 

Göte Karlsson, Siv Rosenling, Ture Rosenling, Mauritz Thunberg har även 

anfört att utbyggnad av vindkraftverk på Spaksjöberget kan orsaka att dricksvattnet 

för de boende i området blir förorenat samt att säkerhetsavståndet mellan 

vindkraftverk och bostäder ska uppgå till minst 1 500 meter. 

 

Marie Arnberg-Persson, Laila Bergs, Lars Bergs, Pia Bianchetti,  Lena 

Broberg, Solveig Brodin, Hans Bäckström, Annika Eriksson, Bernt Eriksson, 

J.L. Gerrietsen, H. Gerrietsen, A Gerrietsen-Wever, M. Gerrietsen, R. 

Gerrietsen, Joachim Gottschalk, Ruth Gottschalk, Göran Henningsson, Ulla 

Henningsson, Sven Håkansson,  Conny Larsson, Anna Leksell, Eyvind 

Löfqvist, Hasse Persson, Karin Sjöberg, Leif Söderlund, Siv Söderlund, Bengt 

Tibbling och Elsy Wirén har anslutit sig till det yttrande som bland andra Marie 

Bäcklund, Ove Brodin, Bjarne Murkais, Sam Sjöberg, Anna Skye och Per Skye 

inlämnat. 

18



   

NACKA TINGSRÄTT DOM M 4212-11 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

Bergvik Skog har beretts tillfälle att yttra sig över vad klagandena och motparterna 

anfört och därvid huvudsakligen uppgett följande av intresse för nu aktuell fråga 

(utöver vad som angetts under ”yrkanden”).  

 

Talerätt 

Marita Petersson och Sören Hedin kan inte anses uppfylla kraven för talerätt 

eftersom deras fastighet är belägen på ett för långt avstånd, ca 50 km, från den 

aktuella etableringen. Det framgår av Finnskogsrikets stadgar att föreningen inte har 

tillvaratagande av naturskydds- eller miljöskyddsintressen som huvudsakligt 

ändamål, jfr Mark- och miljödomstolen i Östersunds dom den 27 januari 2012 i mål 

M 2298-11.  

 

Mörtåsen och Hynsbacken 

Att områdena inte är klassade som riksintresse för vindbruk är inte ensamt 

avgörande för tillåtligheten av en etablering i området. Av MKB:n framgår att 

områdena är lämpliga för vindbruk.  

 

Boxmodellen/Slutlig layout 

Bolaget har valt att söka tillstånd enligt boxmodellen eftersom det möjliggör 

optimal användning av området och gynnar användandet av bästa möjliga teknik. 

Om den områdesarea som får användas minskar blir projektet svårt att genomföra 

såväl praktiskt som ekonomiskt. I MKB:n redogörs för konsekvenserna för hela 

etableringsområdet, oavsett var inom verksamhetsområdet som verken placeras. Av 

MKB:n framgår tydligt områdets karaktär och kända motstående intressen är 

redovisade så det framgår hur verksamheten ur olika aspekter kommer att påverka 

förhållandena på platsen. Vindkraftverkens direkta placering är inte avgörande för 

parkens miljöpåverkan och det är därför svårt att i dagsläget bemöta krav på 

specifika placeringar. Det förhållande att bolaget ansöker om tillstånd enligt 

boxmodellen påverkar i vilken mån precisa uppgifter anges i ansökningsskedet. 

Påståendet att MKB:n gjordes för 18 vindkraftverk på Räkenberget är inte helt 

korrekt, eftersom den exempellayout som redovisas i MKB:n anger 27 stycken verk 

i området, inklusive i Sallakmyren. På vissa ställen kommer exempelvis 

naturvärden, fornlämningar och ljud- och skuggutbredning detaljstuderas i samband 

med detaljprojekteringen. Spaksjöberget och Båtpersberget har mycket goda 

förutsättningar för etablering och drift av vindkraftverk, både vad avser 

vindförhållanden och få motstående intressen. Domstolen måste utreda i vilken mån 

det finns utrymme för samexistens för Försvarsmakten och en vindkraftetablering 

på Båtpersberget. Det är inte praxis att det inom en vindkraftpark måste vara ett 

visst avstånd mellan olika grupper. Överklagandet innehåller inga nya uppgifter och 

det saknas därmed skäl att kräva en ny ansökan, ny MBK eller nya ljud- och 

skuggberäkningar. Bergvik Skog har hela tiden ansökt enligt boxmodellen. Oavsett 

antal, storlek och typ av vindkraftverk måste den slutliga layouten utformas så att 

ljud- och skuggvillkoren innehålls.  

 

Natur- och kulturvärden 

Bergvik Skog motsätter sig påståendet om att samhället Svartnäs och fritidsområdet 

Ryssjön skulle ha en värdefull naturmiljö. Områdena har generellt sett låga 

naturvärden eftersom de till största delen består av relativt ung produktionsskog. 
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Vid detaljprojekteringen kommer hänsyn att tas till de naturvärden som finns i 

området. Utredning utöver den som framgår av MKB:n är onödig. I kompletterande 

kommentarer till landskapsanalysen bedöms de kulturhistoriska lämningarna i 

området inte påverkas nämnvärt av etableringen.  

 

Felaktigheter i ansökan och överklagandet 

Klagandenas påståenden om att Bergvik Skog inte har använt rätt storlek på verken 

i fotomontagen och inte har utfört vindmätningar stämmer inte. Det tillbakavisas 

bestämt att Bergvik Skog skulle ha använt felaktiga objektiv för att förvränga 

fotomontagen eller underlåtit att utföra de vindmätningar som bolaget uppgett. 

Samrådsprocessen har genomförts enligt gällande rätt. 

 

Jäv 

Bergvik Skog vill påpeka att landshövdingen inte har någon möjlighet att påverka 

tillståndsbeslut som fattas av miljöprövningsdelegationen, som är en helt 

självständig enhet vid länsstyrelsen, skild från övrig verksamhet. Vad som begärts i 

fråga om inhämtande av yttrande från Europadomstolen ska lämnas utan avseende 

pga. dess irrelevans.  

 

Bergvik Skogs yttrande avseende lokaliseringen 

Utöver vad som framgår ovan har Bergvik Skog uppgett bland annat följande 

avseende frågan om lokalisering 

 

Vid all prövning enligt miljöbalken görs en sammantagen bedömning av 

förutsättningarna i det enskilda fallet. Det är således inte bara faktorer som 

riksintressen och dylikt som bestämmer utfallet av prövningen. Enligt Bergvik 

Skogs bedömning finns det inget i de inventeringar som utförts som skulle motivera 

att områdena är särskilt skyddsvärda och därför ska undantas från etableringen. 

Frågan om alternativ lokalisering har utretts i enlighet med de krav som anges i 

miljöbalken och har redovisats grundligt i ansökan. Valet av aktuell plats har inget 

samband med markägarförhållandena. Enligt praxis behöver inte vindkraftverkens 

lokalisering vara optimal för att kunna godtas och motstående enskilda och 

allmänna intressen bör vara av viss tyngd för att en etablering på viss plats ska 

kunna nekas.  

 

Bolaget har på ett systematiskt sätt studerat områden inom och i anslutning till 

bolagets markinnehav i Sverige i syfte att identifiera lämplig lokalisering för 

etablering av den aktuella parken. Bolaget har i urvalsprocessen letat efter områden 

som har tillräckligt goda vindförhållanden och elanslutningsmöjligheter samtidigt 

som miljöpåverkan är liten och området inte ligger för nära befintlig bebyggelse. 

Inom Bergslagsområdet och södra Norrland äger Bergvik Skog så mycket 

skogsmark att bolaget kan uppnå de ur energisynpunkt bästa 

lokaliseringalternativen med till största del (men inte uteslutande) bolagets eget 

markinnehav. I Dalarnas län identifierades 48 områden, varav 8 stycken i Falu 

kommun, i den första urvalsprocessen vilken beräknade vindhastigheter och 

placering över nollplansförskjutningen. Den huvudsakliga områdesindelningen var 

den som Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit fram som ett led i arbetet med att ge 

remissförslag till Energimyndigheten i arbetet med att ta fram riksintresseområden. 

I ett andra steg slogs de 48 områdena ihop till större områden, lämnades till 
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utarrendering eller lämnades därhän. Detta berodde på att områdena antingen 

ansågs vara för små, att de motstående intressena var för omfattande eller att 

området var förknippat med andra svårigheter, exempelvis elanslutningsproblem. I 

urvalsprocessens sista steg valdes tre större områden i Dalarnas län ut för fortsatt 

projektering, tillståndsansökan och vindmätning i bolagets egen regi; 

Svartnäsområdet, Fredriksberg och Jädraås. Motsvarande urvalsprocesser har även 

skett i andra län. Det nu aktuella området i Svartnäs består av fem av de 

ursprungliga 48 områdena. Svartnäsområdet har de absolut bästa vindförhållandena 

av de många alternativ som utretts. För det fall områdesarean minskas försvinner 

utrymme för vägar och utrusning och projektet blir svårt att genomföra såväl 

praktiskt som ekonomiskt. Inskränkningarna blir i så fall oproportionerliga i 

förhållande till de miljöintressen och andra intressen som tillgodoses genom en 

etablering enligt Bergvik Skogs ansökan. I praktiken medför de nationella 

vindkraftsmålen en så omfattande utbyggnad att det mer handlar om att utnyttja alla 

tänkbara lokaliseringar än att välja mellan dem. Av formella skäl krävs emellertid 

redovisning av en alternativ plats som kan anses vara en möjlig lokalisering. Det 

finns fyra huvudkriterier som måste bedömas när en plats ska värderas som en 

möjlig lokalisering: 

 

1. Vindförhållanden 

2. Möjlighet att ansluta till elnätet 

3. Tillgång till marken 

4. Miljöpåverkan.  

 

Bergvik Skog har funnit ett område på fastigheterna Orrmo 2:3, 6:2 och 9:17 samt 

Lillhärdals-Östansjö 14:3 i Härjedalens kommun, ca 8 km väst om Lillhärdal. På 

detta område har en etablering av 26 st. vindkraftverk med en generatoreffekt på 2–

4 MW per styck studerats.  

 

Vid en jämförelse mellan de två parkerna anger Bergvik Skog sammanfattningsvis 

följande. Svartnäsområdet beräknas producera betydligt mer el än den alternativa 

lokaliseringen. Bägge alternativen är lokaliserade på behörigt avstånd från 

bebyggelse och uppfyller kraven för bullerbegränsningar och skuggeffekter vid 

bostäder. Inget av alternativen är placerade inom områden av riksintresse för 

naturvård, Natura 2000 eller naturreservat. En viss risk finns för att störningar från 

vindkraftverken kan påverka fågellivet och då främst förekomsten av kungsörn i 

närheten av Svartnäsområdet. Inget av alternativen ligger inom område av 

riksintresse för kulturmiljövård, friluftsliv eller rörligt friluftsliv. De ger en 

påverkan på landskapsbilden som varken är ovanligt stor eller ovanligt liten.  

Bergvik Skogs val att gå vidare med huvudalternativet grundar sig på att 

- Platsen är på grund av sin storlek och goda vindenergitillgång synnerligen 

lämplig för storskaligt vindbruk. 

- Detta alternativ ger högst elproduktion. 

- Det uppfyller kravet på största möjliga elproduktion med godtagbar 

påverkan på omgivningen.  

- Det ger ett optimalt nyttjande av vindbruk i området. 

- Inga riksintressen eller motstående intressen berörs påtagligt. 

- Verkens placering, vägarna och ledningarnas dragning har anpassats för att 

minimera påverkan på natur- och kulturmiljön. 
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- Den strider inte mot översiktsplan.  

- Sökanden har tillgång till marken för vindkraftsetableringen på de aktuella 

fastigheterna. Etablering kan därmed ske utan dröjsmål.  

- Anläggningen kan utformas så att påverkan från buller och skuggbildning 

inte överstiger gällande riktlinjer eller praxis.  

-  

Vid bedömningen av vad som utgör lämplig plats för lokalisering ska miljön på och 

omkring platsen, liksom den påverkan som en eventuell etablering kan tänkas ha på 

människors hälsa tillmätas stor betydelse. Därutöver tillmäts även kommunala 

plandokument och viljeyttringar viss betydelse. Exempellayouten har vuxit fram 

allteftersom området inventerats och granskats. 

 

 

DOMSKÄL 

Bergvik Skog AB:s överklagande till domstolen har kungjorts i ortspressen vidare 

har kallelse till sammanträde och syn kungjorts.  Mark- och miljödomstolen har den 

14–15 maj 2012 hållit sammanträde med syn i målet i enlighet med kungörelsen.  

 

Talerätt 

Föreningen Finnskogriket 

Föreningen Finnskogriket har förelagts att uppge enligt vilken grund föreningen är 

behörig att överklaga. Finnskogsriket har därvid uppgett följande. Av stadgarna 

framgår att Svartnäs ingår i föreningens verksamhetsområde. Föreningens syfte är 

att inventera, levandegöra, bevara sevärdheter inom natur, kultur och historia samt 

verka för en levande landsbygd.  

 

Domstolens bedömning 

Av föreningens stadgar framgår att föreningen har som målsättning att skapa ett 

nätverk för nuvarande och nystartade verksamheter inom föreningens geografiska 

område. Vidare anges föreningens syfte vara att inventera, levandegöra, bevara 

sevärdheter och särarter inom natur, kultur, historia samt verka för en levande 

landsbygd. Mark- och miljödomstolen bedömer mot denna bakgrund att Föreningen 

Finnskogsriket inte har tillvaratagande av naturskydds- eller miljöskyddsintressen 

som sittt huvudsakliga ändamål. Föreningens överklagande ska därför avvisas.  
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Marita Petersson och Sören Hedin 

Marita Petersson och Sören Hedin har förelagts att uppge varför de är behöriga att 

överklaga länsstyrelsens beslut. De har därvid uppgett att de ofta bedriver 

friluftsaktiviteter samt besöker vänner i området och är oroade över hälsoeffekterna 

av vindkraftverken.  

 

Domstolens bedömning 

Domar och beslut får överklagas av den som domen eller beslutet angår, om 

avgörandet har gått honom eller henne emot (16 kap. 12 § första stycket 

miljöbalken). Enligt praxis ska rätten att överklaga tillkomma varje person som kan 

tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet genom den verksamhet för vilken 

tillstånd söks, om risken för skada eller olägenhet rör ett av rättsordningen skyddat 

intresse och inte är enbart teoretisk eller helt obetydlig. I mål avseende tillstånd till 

vindkraftverkanläggning har talerätt bland annat tillerkänts boende i anläggningens 

närområde (se t.ex. MÖD 2005:33). Vad Marita Petersson och Sören Hedin anfört 

innebär emellertid enligt mark- och miljödomstolens uppfattning inte att de berörs 

på ett sådant sätt som krävs enligt 16 kap. 12 § miljöbalken. Deras överklaganden 

ska därmed avvisas. 

 

Jäv 

Bestämmelserna om jäv återfinns i 11 § förvaltningslagen (1986:223).  

Bestämmelserna anger ett konkret antal jävssituationer och avslutas med en generell 

föreskrift, enligt vilken en beslutande är jävig att handlägga ett mål om det ”annars 

föreligger någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för hans 

opartiskhet”. Reglerna om jäv avser således att förhindra att en förrättningsman 

deltar i handläggningen av ett specifikt ärende när hans opartiskhet kan sättas 

ifråga. 

 

Som länsstyrelsen påpekat fattas beslut som gäller prövning av tillstånd enligt 

9 kap. miljöbalken av en särskilt inrättad miljöprövningsdelegation inom 

länsstyrelsen. Delegationen är ett fristående beslutande organ vars arbete regleras av 

16–21 §§ i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion i den lydelse som 

gällde vid tidpunkten för länsstyrelsens beslut samt länsstyrelsens arbetsordning. 

23



   

NACKA TINGSRÄTT DOM M 4212-11 

Mark- och miljödomstolen  

 

Vad klagandena anfört om att landshövdingen deltagit i invigningen av en annan 

vindkraftverkspark kan därmed inte anses medföra att miljöprövningsdelegationen 

är jävig. Yrkandet ska därför avslås.  

 

Tillåtlighet 

Svartnäsområdet ligger i Falu kommun, nordost om Svärdsjö. Området har i 

ansökan indelats i åtta delområden; Himmelsberget, Spaksjöberget, Mörtåsen, 

Båtpersberget, Hynsbacken, Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna. Ansökan har 

återkallats såvitt avser Himmelsberget. Delområdena Båtpersberget, Enviksberget, 

Räkenberget och Ånglarna är helt eller delvis placerade inom ett område som 

utpekats av Energimyndigheten som av riksintresse för vindbruk. I områdena 

bedriver Bergvik Skog, som också äger de aktuella fastigheterna, 

näringsverksamhet i form av skogsbruk. Kommunen har inte någon aktuell 

översiktsplan för området men har tagit fram ett planeringsunderlag för vindbruk. 

Mellan områdena Spakjöberget, Mörtåsen och Båtpersberget ligger sjöarna Svarten, 

Dammen och Mosjön samt byn Svartnäs. I utkanten av Spaksjöberget ligger byn 

Nilslarsberg och mellan Hynsbacken och Enviksberget finns Ryssjön med 

tillhörande fritidshusområde. Förutom dessa finns även ytterligare bebyggelse som 

berörs av etableringen. 

 

Mark- och miljööverdomstolen har i flera domar som gäller vindkraftsetableringar, 

bland annat dom den 29 maj 2012 i mål nr M 7639-11 och dom den 4 juli 2012 i 

mål nr M 8344-11, konstaterat att vindkraft som en förnyelsebar energiform 

visserligen syftar mot miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § om hållbar utveckling och att 

Sveriges riksdag har uppställt planeringsmål för vindkraft. Nya etableringar måste 

dock enligt Mark- och miljööverdomstolen uppfylla miljöbalkens krav, bland annat 

avseende hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken, 

lokaliseringsbestämmelsen i 2 kap. 6 § och miljökonsekvensbeskrivningar i 6 kap. 

 

Tillstånd enligt den s.k. boxmodellen 

Domstolens bedömning 

Enligt 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken är syftet med en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för en verksamhet eller en åtgärd att identifiera 
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och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller 

åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, 

landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska 

miljön i övrigt och dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. 

Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på 

människors hälsa.  Enligt 6 kap. 7 § första stycket ska en 

miljökonsekvensbeskrivning, i den utsträckning det behövs med hänsyn till 

verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de uppgifter som 

behövs för att uppfylla syftet enligt 3 §. Enligt 6 kap. 7 § första stycket punkten 3 

ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla de uppgifter som krävs för att påvisa 

och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och 

hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som verksamheten eller 

åtgärden kan antas medföra.  

 

Den MKB med tillhörande ljud- och skuggberäkningar, vägdragning m.m. som 

inlämnats i målet utgår från den layout som sökanden kallar ”exempellayout”. 

Sökanden har uppgett att beräkningarna utgör en redovisning av ett värsta scenario. 

Också de kompletteringar som sökanden gjort, bland annat efter föreläggande från 

miljöprövningsdelegationen, utgår från exempellayouten och ska enligt sökanden 

”ses som exempel på hur frågorna kommer att hanteras när en definitiv layout tas 

fram i samband med projekteringen av parken” (se här länsstyrelsens akt ab 23 s. 8). 

Enligt bolaget redovisar MKB:n således konsekvenserna för hela 

etableringsområdet och verkens direkta placeringar är inte avgörande för 

vindkraftparkens miljöpåverkan. Bolaget anger också att beträffande påverkan på 

miljön torde antalet verk ha störst betydelse, följt av totalhöjden och sist den 

installerade effekten. Vidare framhålls att det inte går att ange en slutlig layout på 

grund av att detaljprojekteringen kräver en geoteknisk undersökning som ännu inte 

genomförts, att det inte är önskvärt att binda sig vid en viss vindkraftverkstyp innan 

upphandlingen genomförts på grund av den ständiga tekniska utvecklingen, att mer 

vinddata kan påverka valet av verk och placering samt att inlösen av fastigheter och 

andra avtal kan förändra den del av området som är byggbart. 
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Klagandena har påpekat bland annat att de i målet redovisade skuggeffekterna och 

bullerberäkningarna inte har tagit hänsyn till de kumulativa effekter som kan 

uppkomma om ett stort antal verk koncentreras inom ett visst område. Inga nya 

buller- eller skuggmätningar har presenterats avseende de områden som bolaget 

önskar förtäta i jämförelse med exempellayouten. Klagandena har även framhållit 

att fotomontage m.m. utgått från exempellayouten med 2 MW-verk, vilket blir 

missvisande om det i stället blir fråga om större verk och andra placeringar. Vidare 

har påpekats att naturvärdesinventeringen begränsats till att avse områden som 

berörs enligt exempellayouten och därför inte omfattar de platser där Bergvik Skog 

nu vill kunna bygga.  

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att anläggningen är mycket stor och kommer 

att uppföras i ett område som, trots att det till större delen består av 

produktionsskog, i vissa delar har höga naturvärden. Anläggningen ligger i närheten 

av i vart fall två andra vindkraftetableringar, Tavelberget och Jädraåsparken. Det 

finns vidare enligt miljöprövningsdelegationens beslut planer på att anlägga fler 

anläggningar i närheten. Ett omfattande väg- och ledningsnät ska dessutom dras och 

den slutgiltiga placeringen av verken, särskilt antalet verk per område, kommer att 

ha en stor betydelse för vilka störningar som uppstår och i vilken omfattning de 

boende i området kommer att påverkas av etableringen. Enligt domstolens 

bedömning kommer parkens slutliga utformning, om bolagets förstahandsyrkande 

bifalles, kunna avvika väsentligt från den exempellayout som redovisas i MKB:n. 

Detta framgår bland annat vid en jämförelse mellan en layout om 28 verk mot 49 

verk vid Spaksjöberget eller 13 mot 32 verk vid Hynsbacken.   

 

Mark- och miljödomstolen inser att det finns stora ekonomiska och 

resursbesparande vinster med att inte redan vid ansökningstillfället fastställa 

verkens exakta placering och därefter överlåta sådana frågor åt tillsynsmyndigheten. 

Domstolen utesluter heller inte att tillstånd i och för sig kan lämnas för en ansökan 

med i vart fall relativt fri placering av verken. För att sökanden ska få så fria händer 

som nu yrkas är det emellertid väsentligt att det med stöd av ansökan och MKB går 

att bedöma alla de konsekvenser som verksamheten vid olika 

alternativutformningar kommer att ge upphov till, såväl i fråga om ljud- och 
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skuggnivåer som påverkan på mark och vatten samt den totala påverkan på 

boendemiljön. Om etableringen ska ske i områden där det finns motstående 

intressen är detta särskilt viktigt. Ett synsätt där verksamheten huvudsakligen 

regleras genom generella villkor och inte genom en individuell bedömning och 

prövning av verksamheten skulle vidare strida mot den princip för miljöprövning 

som finns i miljöbalken och som tidigare fanns i både vattenlagen (1983:291) och 

miljöskyddslagen (1969:387) och som bygger på att det för varje störningskälla sker 

en individuell prövning. Som exempelvis miljönämnden och Försvarsmakten 

påpekat är det också exempellayouten som remissinstanserna och berörda parter fått 

tillfälle att yttra sig över och samrått kring. Med anledning av vad som anförts 

finner visserligen domstolen att MKB:n med tillhörande kompletteringar kan läggas 

till grund för en prövning av här aktuell fråga och således godkännas. Däremot kan 

vid en prövning i sak bolagets MKB med tillhörande kompletteringar inte anses ge 

tillräckligt stöd och underlag för ett tillstånd enligt boxmodellen. Då bolaget inte 

visat att boxmodellen är lämplig ska ansökan således avslås såvitt avser bolagets 

första- och andrahandsyrkande.  

 

Tillstånd enligt miljöprövningsdelegationens beslut 

Av 2 kap. 6 § miljöbalken framgår att det för en verksamhet eller åtgärd som tar i 

anspråk ett mark- eller vattenområde ska väljas en plats som är lämplig med hänsyn 

till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljön. I 6 kap. 7 § första stycket miljöbalken finns 

bestämmelser om vad en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet som kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan ska innehålla för att uppfylla syftet enligt 

3 §. I punkten 4 nämns särskilt att en miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla en 

redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa 

utformningar tillsammans med en motivering varför ett visst alternativ har valts. 

Kravet på alternativredovisning finns för att en samlad bedömning av effekterna av 

en planerad verksamhet skall vara möjlig. Normalt krävs att den planerade 

verksamheten och dess alternativ beskrivs på ett jämförbart sätt. Frågan om hur 

omfattande alternativredovisningar som ska krävas i ärenden får prövas från fall till 

fall. För att kunna bedöma projektets verkningar med hjälp av alternativ spelar det 

ingen roll om verksamhetsutövaren rent faktiskt har tillgång till annan plats. 
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Domstolen gör följande bedömning 

Vad en alternativredovisning närmare ska innehålla har som sagts bl.a. prövats i 

NJA 2009 s. 321. I avgörandet förklarar Högsta domstolen att kravet på 

alternativredovisning måste ses i ljuset av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 

miljöbalken. Det åligger sökanden att visa att de förpliktelser som följer av kapitlet 

efterlevs (1 §). Det är viktigt att sökanden inte är obenägen att se alternativ till den 

lösning som sökanden själv förordar och att materialet så utformas att andra 

intressenter och ytterst den beslutande domstolen får underlag för en egen 

bedömning.  

 

Tillståndsmyndighetens bedömning av om alternativredovisning kan underlåtas 

eller om den kan göras mindre omfattande bör dock även göras mot bakgrund av 

den sökta lokaliseringens lämplighet. Vid en lokalisering som helt klart uppfyller 

lokaliseringskraven i 2 kap. 6 § miljöbalken kan det finnas möjlighet att prövningen 

kan genomföras med en mindre omfattande utredning (jfr. Miljööverdomstolens 

dom MÖD 2009:32) medan om den valda platsen inte uppenbart uppfyller kravet 

krävs det en mer omfattande utredning (jfr. Miljööverdomstolens dom MÖD 

2009:48). 

 

Flera av klagandena har yrkat att bolagets MKB inte ska godkännas eftersom den 

saknar en godtagbar alternativredovisning. Många har framfört önskemål om att 

vissa områden undantas eller att etableringens område i vart fall inskränks på ett sätt 

som medför mindre påtagliga störningar för de närboende. Förslag på att verk 

flyttas (i jämförelse med exempellayouten) för att minska bullerpåverkan vid vissa 

fastigheter har inkommit. Per Skye har påpekat att det finns stora markområden i 

närheten med endast ett par bostäder vilka torde vara mer rimliga som 

jämförelseobjekt än den alternativplats Bergvik Skog redovisat.  

 

Domstolen kan här konstatera att den alternativredovisning som bifogats den 

ursprungliga ansökan uppenbart inte uppfyller de krav som ska ställas på en 

vindkraftsanläggning av denna omfattning. Bolaget har emellertid vid 

förhandlingen och efterföljande skriftväxling kompletterat alternativredovisningen. 

28



   

NACKA TINGSRÄTT DOM M 4212-11 

Mark- och miljödomstolen  

 

Domstolen finner att denna komplettering kan bedömas i sak och att den 

kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen även i här aktuell fråga kan 

godkännas som underlag för domstolens bedömning av om platsen är lämplig. 

 

Av den till mark- och miljödomstolen inlämnade kompletteringen till 

alternativredovisningen och redovisningen vid förhandlingen framgår att bolaget 

genomfört omfattande granskningar av lämpliga lokaliseringar av 

vindkraftsanläggningar. De principer som legat till grund för dessa granskningar har 

redovisats. Några närmare upplysningar om vilka avvägningar som avseende 

enskilda platser ligger till grund för de slutsatser som granskningarna medfört 

framgår däremot inte, varken av MKB:n eller kompletteringen.  

 

Bolaget har framhållit att pga. strävan mot hållbar utveckling behöver inte 

vindkraftverkens lokalisering vara optimal för att kunna godtas samt att motstående 

intressen bör vara av en viss tyngd för att en etablering på viss plats ska kunna 

nekas. Bolaget har påpekat att det i och för sig finns flera platser runt om i landet 

som lämpar sig för en vindkraftsetablering, men att det snarare handlar om 

ytterligare platser att exploatera än alternativ. Några seriösa alternativ till ansökt 

plats finns enligt bolagets mening alltså inte. 

 

Av ovan redovisad praxis framgår bl.a. att nya etableringar måste uppfylla 

miljöbalkens krav och att styrkan hos de motstående intressen som förekommer 

inverkar på kraven över hur utförlig alternativredovisning som krävs. Det kan 

härvid slå fast att ansökan avser en stor vindkraftsanläggning som kommer medföra 

en betydande miljöpåverkan. Området är dessutom redan påverkat genom två andra 

anläggningar i närheten, varav den ena, Jädraåsparken, avser 116 stycken verk. 

Kumulativa effekter kommer därmed att uppkomma.  Det finns vidare i området 

riksintressen för naturvård och kulturmiljövård. Domstolen kan konstatera att de 

boendes närmiljö kommer att utsättas för påverkan från flera håll med en 

anläggning av den storlek och omfattning som länsstyrelsen har gett tillstånd till. 

Även om området till stor del består av produktionsskog och har goda 

vindförhållanden utgör det inte en sådan för vindbruk unik plats och saknar heller 
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inte motstående intressen på ett sådant sätt som krävs för att kraven på 

lokaliseringens lämplighet ska kunna sättas lägre än normalt.  

 

Domstolen konstaterar visserligen att vissa områden inom ramen för nationell och 

kommunal planering utpekats som lämpliga för vindkraft. Även sådana utpekanden 

kan i vissa fall påverka omfattningen av bl.a. alternativredovisningen och 

komplettera en mindre omfattande MKB. Utpekanden innebär dock inte att en 

fullständig prövning enligt miljöbalken kan underlåtas. En aktuell och väl 

underbyggd planering har emellertid betydelse när det gäller bedömningen av vad 

som kan anses vara en lämplig lokalisering (se bl.a. Miljööverdomstolens dom 

MÖD 2005:66). 

 

Energimyndigheten har utpekat delar av området (delar av Båtpersberget, 

Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna) som riksintresse för vindbruk. Resterande 

del av området saknar emellertid sådant underlag. Hela eller delar av områdena 

Hynsbacken, Mörtåsen, Båtpersberget, Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna 

har såvitt framgår i den kommunala planering som nämns i länsstyrelsens beslut 

ansetts lämpligt för vindkraftsetablering. Detta talar visserligen för att 

lokaliseringen kan vara lämplig. Som domstolen konstaterat ovan avser emellertid 

ansökan en omfattande anläggning. Vidare ligger anläggningen relativt nära andra 

större anläggningar, vilket kommer att medföra kumulativa effekter. Slutligen är 

som framgår ovan inte alla de platser som länsstyrelsens beslut omfattar utpekade i 

planeringen. Detta ökar sammantaget kraven på att alternativa platser ska vara 

utredda inom ramen för ansökan på sätt som framgår av 6 kap. miljöbalken.  

 

Mark- och miljödomstolen anser att det inte kan uteslutas att det finns andra platser 

och andra utformningar av parken genom vilka vindkraftsutbyggnad kan ske med 

mindre intrång och olägenhet än den ansökta. Avsaknaden av alternativa utföranden 

och redovisning av endast en konkret alternativ lokalisering innebär att bolaget inte 

kan anses ha visat att de i länsstyrelsens beslut aktuella platserna är lämpliga. Det 

faktum att bolaget redovisat vilka principer som tillämpas när urvalet av platser sker 

är inte tillräckligt och ändrar inte domstolens ställningstagande. På grund av det 

anförda finner mark- och miljödomstolen att bolaget inte har visat att den sökta 
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platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

Även bolagets tredjehandsyrkande ska således avslås. Något yrkande om att 

domstolen ska pröva lämpligheten av en anläggning som är mindre än den som 

länsstyrelsen beslutat om har inte framställts. Därmed ska bolagets talan i dess 

helhet avslås. Mot den bakgrunden finns inte skäl att pröva Bergvik Skogs 

överklagande avseende villkor m.m.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 1 november 2012. Prövningstillstånd krävs 

 

 

 

Johan Svensson   Staffan Ljung 

_____________ 

 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Johan Svensson, ordförande, och 

tekniska rådet Staffan Ljung samt de särskilda ledamöterna Yvonne Eklund och 

Mikael Lif. Föredragande har varit beredningsjuristen Lina Österberg.  
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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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