
    

 

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2013-06-25 

meddelad i 

Östersund 

Mål nr M 225-13 

 

  

  
 

 

 

 

Dok.Id 178601 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 708 

831 28 Östersund 

Storgatan 6 063-15 06 00  063-15 06 88 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: mmd.ostersund@dom.se 

 

KLAGANDE 

1. Härnösands kommun, Samhällsnämnden 

871 45 Härnösand 

  

2. Kramfors kommun, Miljö- och byggnämnden 

872 80 Kramfors 

  

3. Margareta Tjärnlund 

Dalom 175 

870 10 Älandsbro 

 

4. Erik Carlgren 

Kojbacken 333 

870 10 Älandsbro 

  

MOTPARTER 

1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

871 86 Härnösand 

  

2. Odalholmen AB 

c/o Anders Johansson 

Box 85 

826 22 Söderhamn  

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Miljöprövningsdelegationens vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslut den 10 

december 2012, dnr 551-109-12 

 

SAKEN 

Tillstånd till uppförande och drift av 5 vindkraftverk vid Grönmyrberget på 

fastigheten Sanna 1:18, Härnösands kommun 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen gör ingen annan ändring i det överlagade beslutet än att 

villkor 5 ska ha följande lydelse. 

 

5. Förslag till slutlig placering av vindkraftverk, väg- och ledningsdragningar, pla-

cering av uppläggnings- och uppställningsytor samt byggande av servicebodar m.m. 
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för vindkraftens behov ska lämnas till tillsynsmyndigheten för samråd senast två 

månader innan anläggningsarbetena påbörjas. Befintligt vägnät ska användas i 

första hand. 

_____________ 
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MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BESLUT (s. 1-5 och 20-33), se 

bilaga 1 

 

YRKANDEN M.M. 

Samhällsnämnden i Härnösands kommun har yrkat att mark- och miljödomsto-

len ska förelägga bolaget att komplettera sin ansökan med utredning som visar vilka 

placeringar som är lämpligast inom verksamhetsområdet, alternativt att domstolen 

ändrar miljöprövningsdelegationens beslut genom att fastställa ett utredningsvillkor 

som innebär att bolaget måste utreda och redovisa de fem bästa placeringarna inom 

området. 

 

Till stöd för sin talan har samhällsnämnden anfört i huvudsak följande. Sökandens 

ansökan ändrades sent i processen från elva till fem vindkraftverk. Samhällsnämn-

den anser att det i ansökan, alternativt genom ett utredningsvillkor, ska visas vilka 

som är de fem bäst lokaliserade placeringarna inom området. Avståndet till närm-

aste bebyggelse är för litet (653 m) i förhållande till kommunens förslag till vind-

kraftsplan där ett riktvärde om 1 000 m föreslås. I miljö- prövningsdelegationens 

beslut är den närmare placeringen inte bestämd utan tillståndet är utformat som ett 

s.k. boxtillstånd. En sådan lösning kan, med beaktande av tillståndets rättskraft, leda 

till problem när tillsynsmyndigheten ska godkänna bolagets förslag till placeringar. 

En bättre lösning hade varit att fastställa slutliga placeringar inom en radie av 30 m 

eller att med stöd av 22 kap 25 § miljöbalken delegera frågan till tillsynsmyndighet-

en. Därför bör frågan utredas vidare inom mark- och miljödomstolens försorg eller 

åläggas bolaget inom ramen för ett utredningsvillkor. Villkor 5 är olyckligt utformat 

och svårtolkat. Samhällsnämnden ska i egenskap av tillsynsmyndighet ”godkänna” 

sökandens förslag till lokalisering av verken, vilket innebär att nämnden ska göra en 

lokaliseringsprövning. Nämndens tolkning av villkor 5 är att nämnden kan vägra att 

godkänna sökandens förslag till placering av verken. Ett tydligare sätt att reglera 

frågan hade varit att genom bemyndigande enligt 22 kap. 25 § miljöbalken överlåta 

till tillsynsmyndigheten att fastställa villkor. 
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Miljö- och byggnämnden i Kramfors kommun har yrkat att mark- och miljödom-

stolen ska upphäva miljöprövningsdelegationens beslut och avvisa bolagets ansökan 

pga. brister i ansökningshandlingarna.  

Till stöd för sin talan har miljö- och byggnämnden anfört i huvudsak följande. 

Handlingarna visar att landskapsbilden påverkas i ett stort område i södra delarna av 

Höga Kusten inom Kramfors kommun. Med den förändringen av landskapsbilden 

krävs betydligt fler fotomontage/visualiseringar för att det ska kunna avgöras hur 

omfattande påverkan blir. Framför allt bör det finnas fotomontage från kända be-

söksmål och utsiktspunkter i Höga Kusten. Eftersom sådana handlingar saknas bör 

ansökan avvisas. 

 

Erik Carlgren och Margareta Tjärnlund har i gemensam skrivelse yrkat att 

mark- och miljödomstolen ska upphäva miljöprövningsdelegationens beslut. 

 

Till stöd för sin talan har de i huvudsak åberopat att den negativa inverkan på land-

skapsbilden och närmiljön som vindkraftsparken kommer att medföra kommer att 

ha negativa verkningar på fastighetspriserna, det rörliga friluftslivet, turismen och 

därmed även sysselsättningsgraden i området.  

 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har yttrat sig och anser att överklagandena 

bör avslås. Beträffande villkor 5 anser länsstyrelsen att det kan vara lämpligt att 

formulera om det. 

 

Odalholmen AB har yttrat sig och anser att överklagandena bör avslås. Bolaget har 

dock föreslagit att villkor 5 förtydligas på sådant sätt att tillsynsmyndigheten inte 

ska kunna vägra godkänna lokaliseringen om villkoren för tillståndet uppfylls. 

 

DOMSKÄL 

Det som klagandena har anfört föranleder inte mark- och miljödomstolen att i sak 

göra någon annan bedömning än den som miljöprövningsdelegationen har gjort. 

Överklagandena kan därför inte vinna bifall. Dock bör villkor 5 ändras i förtydli-

gande syfte. 
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I miljöprövningsdelegationens skäl för villkor 5 (s. 28 under rubriken ”Vägar, led-

ningsdragningar m.m.) anges dels att det är lämpligt med ett samrådsförfarande be-

träffande bl.a. placeringarna av vindkraftverken, dels att det är rimligt att bolagets 

förslag ska godkännas av tillsynsmyndigheten minst två månader innan anlägg-

ningsarbetena påbörjas. Enligt mark- och miljödomstolen bör det vara tillräckligt 

med ett samråd med tillsynsmyndigheten i syfte att det säkerställs att vindkraftver-

ken får sådana placeringar att villkoren i tillståndsbeslutet kan följas. Villkor 5 ska 

därför ändras så att ordet ”godkännande” ersätts av ordet ”samråd”. Villkoret får då 

den lydelse som framgår av domslutet.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 16 juli 2013. Prövningstillstånd krävs. 

 

På mark- och miljödomstolens vägnar 

 

 

 

Jim Emilsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Jim Emilsson, ordförande, och 

tekniska rådet Ove Eriksson samt de särskilda ledamöterna Jari Hiltula och Thure 

Mårtensson. Föredragande har varit beredningsjuristen Jon Paulsson.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

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 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs 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 rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

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 mil-
jööverdomstolen 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, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
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. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

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

 

Bilaga 2


