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Utveckling av överklagande 

 

Mål M 10988-16; Kolmårdsvind ekonomisk förening 

 

Som ombud för Kolmårdsvind ekonomisk förening (nedan Kolmårdsvind) får vi härmed utveckla 

tidigare ingivet överklagande enligt följande.  

1 Yrkande 

Kolmårdsvind yrkar att Mark- och miljööverdomstolen, med upphävande av mark- och miljö-

domstolens dom, ska bifalla Kolmårdsvinds ansökan, eller i vart fall i den omfattning som verk-

samheten anses tillåtlig. 

2 Skäl för prövningstillstånd 

Klimatförändringarna måste betraktas som vår tids största utmaning.  

 

I ett flertal statliga utredningar har det därför slagits fast att en betydande utbyggnad av vindkraf-

ten utgör ett angeläget allmänt intresse i samhällets strävan mot en hållbar utveckling (se bl.a. 

SOU 2008:86 s. 153). Detsamma slås även fast i prop. 2005/06:143 och 2008/09:163. Av prop. 

2014/15:123 s. 8 framgår att ”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och Sverige ska ligga i framkant 

i den klimatomställning som är nödvändig” och att ”Sverige ska finansiera en större utbyggnad 

än tidigare, nämligen 30 terawattimmar ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002”.  

 

En majoritet av riksdagens partier har den 10 juni 2016 träffat en energiöverenskommelse som 

innebär att målet är att Sverige år 2040 ska ha 100 % förnybar energi. Elcertifikatssystemet för 

förnybar energi ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030. För närvarande 

produceras ca 16 TWh energi från förnybar vindkraft. Det innebär att vindkraften i princip måste 
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fördubblas på drygt 10 år, eftersom att solenergins bidrag är och kommer att vara försumbart och 

då vattenkraftens bidrag beräknas minska med 2,7 % till följd av nya miljökrav.1 

 

Naturvårdsverket har i ett pressmeddelande den 12 december 2016 förklarat att det behövs en 

högre växel för ett bättre klimat och att en betydligt snabbare omställningstakt behövs för att nå 

Parismålen.2 

 

Samtidigt som angelägenheten att satsa på förnybar energi aldrig har varit större så har möjlig-

heterna att erhålla tillstånd för vindkraft aldrig varit sämre, och de lokala motstående intressena 

väger gång på gång över framför det globala intresset att minska utsläppen av växthusgaser.3 

 

Den stränga bedömningen av vindkraftens betydelse för lokala intressen har även slagit igenom 

i detta ärende, och har medfört att domstolen felaktigt har kommit fram till att verksamheten  

 

- medför en skada på ett intilliggande Natura 2000-område, 

- står i strid med artskyddsförordningen, 

- inte uppfyller båtnadskravet i 11 kap. 6 § miljöbalken, samt 

- medför påtaglig påverkan på riksintressena för naturvård, friluftsliv samt totalförsvarets 

intressen.  

 

Det är mot denna bakgrund av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av 

högre rätt. Bedömningen av hur man bör beakta vindkraftens betydelse för motstående lokala 

intressen måste bedömas och klargöras av Mark- och miljööverdomstolen. I annat fall kommer 

det att meddelas mycket få nya tillstånd för vindkraft i Sverige i framtiden, och ingen vindkrafts-

projektör kommer att vara beredd att lägga ner pengar i en ansökan om tillstånd när förutsätt-

ningarna för att erhålla tillstånd är så osäkra och oförutsebara.  

 

                                                      
1 Se Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens ”Strategi för åtgärder i vattenkraften”. Av-

vägning mellan energimålet och miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Havs- och Vattenmyn-

dighetens rapport 2014:14. 
2 http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hogre-vaxel-behovs-for-ett-battre-kli-

mat1/. 
3 Se exempel på avslag för vindkraft från mark- och miljödomstolarna de senaste året i bl.a. mark- och 

miljödomstolens vid Umeå tingsrätt dom 2016-11-23 i mål M 1421-15, mark- och miljödomstolens vid 

Umeå tingsrätt dom 2016-11-17 i mål M 1761-15, mark- och miljödomstolens vid Östersunds tingsrätt 

dom 2016-10-31 i mål M 1802-15, mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom 2016-06-23 i mål 

M 528-15, mark- och miljödomstolens vid Vänersborg tingsrätts dom 2016-06-23 i mål M 680-15, mark- 

och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom 2016-06-02 i mål M 5993-15, mark- och miljödomstolens 

vid Nacka tingsrätts dom 2016-03-15 i mål M 3560-15, mark- och miljödomstolens vid Vänersborgs tings-

rätt dom 2016-01-26 i mål M 2752-15, mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom 2015-11-30 i 

mål P 539-15, mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom 2015-10-29 i mål M 2931-15, samt 

mark-och miljödomstolens vid Östersunds tingsrätt dom 2015-09-10 i mål nr M 1394-14. 
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Även om det har skett en utbyggnad av vindkraft i Sverige så ligger Sverige fortfarande efter en 

rad europeiska länder såsom Tyskland, England och Spanien när det gäller elproduktion från 

vindkraft. I Tyskland finns det mer än sju gånger mer vindkraft än i Sverige, trots att Tysklands 

yta endast utgör ca 80 % av Sveriges.4 I Danmark finns det ungefär lika mycket vindkraft som i 

Sverige, trots att Danmarks yta utgör en tiondel av Sveriges.  

 

Frågan är hur målen om förnybar energi ska kunna uppfyllas om en begränsad risk för individer 

av fåglar, vars population inte är hotad vare sig lokalt, nationellt eller globalt, kan stoppa varje 

etablering av en vindkraftspark.  

 

Mark- och miljödomstolen överdriver riskerna för påverkan på de aktuella intressena och det 

finns därför anledning att betvivla riktigheten av mark- och miljödomstolens slut att avslå ansö-

kan. De invändningar som domstolen har mot placeringen av vissa enskilda verk eller delar av 

vindkraftsområdet borde inte ha resulterat i ett avslag av ansökan, utan i en begränsning av den 

tillståndsgivna verksamheten. Vid bl.a. huvudförhandlingen förklarade Kolmårdsvind att före-

ningen ansåg att ”det större omfattar det mindre” vid prövningen av bl.a. antalet verk.  

 

Vidare bör prövningstillstånd meddelas då det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att be-

döma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen kommit till.  

3 Grund för talan 

Verksamheten kommer att leda till en produktion av förnybar energi av betydelse. Utifrån en 

avvägning av vad som är rimligt enligt 2 kap. 7 § miljöbalken, och utifrån vad som utgör en 

hållbar utveckling enligt 1 kap. 1 § miljöbalken, måste verksamheten anses tillåtlig. Domstolen 

har övervärderat riskerna och de negativa konsekvenserna av vindkraft på ett sätt som saknar 

stöd i den utredning som Kolmårdsvind har redovisat i miljökonsekvensbeskrivningen. Det sak-

nas vetenskapligt stöd för domstolens slutsatser.  

 

Den ansökta verksamheten kommer inte att medföra en störning för fiskgjuse, fisktärna och sil-

vertärna i Natura 2000-området Bråviken yttre.  

 

Verksamheten riskerar inte att medföra en påverkan på den lokala populationen av havsörn och 

artskyddsförordningen blir därmed inte tillämplig.  

 

Osäkerhet kring boxmodellen innebär inte att det är omöjligt att avgöra om båtnadskravet enligt 

11 kap. 6 § miljöbalken är uppfyllt. Kolmårdsvind förklarade vid huvudförhandlingen att före-

ningen var villig att låsa placeringarna till de preliminära placeringarna med en begränsad flytt-

                                                      
4 Sett till installerad effekt, se European Wind Statistics 2014, European Wind Energy Association, februari 

2015. 
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mån. Domstolen förklarade att detta inte skulle behövas. De negativa konsekvenserna av vatten-

verksamheten (tre verk som kan placeras i vattenområde) är försumbara i förhållande till nyttan 

av verksamheten.    

 

Med hänsyn till att de utpekade områdena för riksintresse för naturvård och friluftsliv är av sådan 

omfattning, samt med hänsyn till att parkens omfattning är relativt sett mycket begränsad och 

typiskt sett inte innebär påverkan på naturvård och friluftsliv, kan det inte anses medföra en på-

taglig påverkan på dessa riksintressen. Försvarsmakten har inte gjort gällande att det skulle före-

ligga en påtaglig skada för totalförsvaret, utan har endast krävt att de ska få godkänna varje en-

skilt verks exakta placering samt utformningen av kabeldragningen innan anläggningsarbetena 

påbörjas, med hänsyn till att ansökan avser en boxmodell. Kolmårdsvind har accepterat detta.  

4 Bakgrund 

Mark- och miljödomstolens beskrivning av Kolmårdsvinds talan från s. 2-13 är riktig, förutom 

uppgiften att kabeldragning eller uppförande av vindkraftverk skulle kunna komma att ske inom 

allmänt vatten. 

 

Sammanfattningsvis är det frågan om en ansökan om tillstånd till uppförande och drift av en 

gruppstation om maximalt 14 vindkraftverk i Norrköpings kommun med en total installerad ef-

fekt om ca 60 MW samt en totalhöjd om högst 190 m ö h inom ett område om cirka 6 km2. De 

enskilda verken beräknas ha en effekt på mellan 3-6 MW och vindparken beräknas totalt ge en 

årlig energiproduktion om ca 170 GWh, vilket motsvarar förbrukningen för ca 8 500 elupp-

värmda villor eller hushållsel för ca 34 000 villor. 

 

Den planerade vindparken ligger i anslutning till det nedlagda Marviken kraftverk (planerat kärn-

kraftverk och senare oljeeldat kraftverk). Området är väl lämpat för vindkraftsproduktion då det 

finns befintlig infrastruktur (kraftstation, ledningsdragning och vägar) samt mycket goda vind-

förhållanden. Norrköpings kommun har angett att de anser att platsen i fråga är den mest lämpade 

i inre skärgården bl.a. med beaktande av rekreation och friluftsliv. I Norrköpings kommun finns 

det enligt uppgift ett vindkraftverk. Kommunens beslut att tillstyrka parken lämnades med stor 

majoritet och alla berörda nämnder har tillstyrkt ansökan. 

5 Utveckling av talan 

5.1 Natura 2000-frågan 

Enligt mark- och miljödomstolen finns det, trots de skäliga försiktighetsmått som kan föreskri-

vas, en beaktansvärd risk att en etablering av en vindkraftspark i det aktuella området kommer 

att innebära en försämring för de arter som skyddas genom det utpekade Natura 2000-området – 

fiskgjuse, fisktärna och silvertärna (s. 49 n i domen). 
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Det framgår inte explicit på vilket sätt som verksamheten innebär en försämring för de arter som 

avses att skyddas genom verksamheten, annat än att det skyddssystem som Kolmårdsvind har 

åtagit sig att installera medför en utestängningseffekt som innebär att berörda arter utestängs från 

födosöksområdena. Det skulle således vara den föreslagna skyddsåtgärden i sig som medför att 

det blir en sådan otillåten försämring för de arter som avses att skyddas.  

 

För det första kan det konstateras att den begränsning som uppkommer av födosöksområdet lig-

ger utanför Natura 2000-området och medför inte en begränsning av födosöksområden inom Na-

tura 2000-området. Denna begränsning måste anses mycket begränsad i förhållande till de totala 

födosöksområdena inom Natura 2000-området och inom andra intilliggande områden (utifrån 

domstolens resonemang). Det planerade vindparksområdet, utanför Natura 2000-området, utgör 

överslagsmässigt inte mer än någon procent av det totala födosöksområdet. Det bör därutöver 

beaktas att en farled skär igenom det planerade vindparksområdet, och det finns inget stöd för att 

det aktuella området är av någon särskild betydelse som födosöksområde för de genom Natura 

2000-området skyddade arterna. Det finns inte heller något stöd för att skyddssystemet DTBird 

medför en sådan påstådd habitatförlust (se nedan).  

 

Mark- och miljödomstolen har också angett (s. 47 i domen) att det är uppenbart att en vindkraft-

park i direkt gräns mot ett Natura 2000-område typiskt sett genom buller, kollisionsrisker och 

undanträngningseffekter kan påverka miljön och de arter som avses skyddas på ett betydande sätt 

så att tillståndsplikt därmed skulle föreligga. Det är inte dessa påstådda störningar om buller och 

kollissionsrisker som sedan läggs till grund för slutsatsen att det anses föreligga en försämring 

för de arter som avses att skyddas.  

 

Det bör noteras att det helt saknas vetenskapligt stöd för att fåglar skulle skrämmas av buller från 

vindkraftverk. Vidare finns det inte något stöd för att den bullernivå som kan uppkomma i Natura 

2000-området kommer att vara i närheten av en sådan nivå där påverkan på fåglar har konstate-

rats. Bakgrundsljudet till sjöss från vind och vågor är dessutom i stort sett alltid betydligt högre 

än ljudet från närliggande vindkraftverk. Naturvårdsverkets krav på att ljudnivån i Natura 2000 

området ska vara lägre än 35 dB(A) är ur den synpunkten helt orimligt. En sådan låg ljudnivå 

förekommer på havet endast då det är vindstilla och då sprids inte heller något ljud från vind-

kraftverk.    

 

Arter som skyddas genom Natura 2000-området är bl.a. fiskgjuse, fisktärna och silvertärna. När 

det gäller fisktärna och silvertärna sker en stark tillväxt av populationerna i Östgötaskärgården.5 

Det finns inte någon betydande koloni i närheten av den planerade vindparken och närmaste 

större koloni är betydligt längre bort än den rekommenderade skyddszonen på 1 km.6 En mindre 

                                                      
5 Kustfåglar i Östergötland – inventeringar 2007 och 2010, Länsstyrelsen Östergötland.  
6 Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss - En syntesrapport, s. 66 (NV:s rapport 6467, november 

2011).  
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koloni med ett 20-tal tärnor finns på ett litet skär utanför fiskodlingen vid Metskär, drygt 2 km 

från närmaste planerade vindkraftverk. Avstånden till närmaste fågelskyddsområden med tärnko-

lonier är 6-8 km (Tomöarna, Penningskären m.fl.). 

 

Tärnor flyger inte heller normalt på så hög höjd att det generellt sett föreligger risk för kollis-

ioner.7 Tärnor kan födosöka i närområdet under sommartid. Tärnors jaktflyg är emellertid nor-

malt sett på sådana höjder över vattenytan att de sällan riskerar att kollidera med vindkraftverkens 

rotorblad, vilka som lägst når ner till 35-40 meter över vattenytan.  

 

Det har inte konstaterats några fiskgjusar i området och domstolen konstaterar endast att det kan 

förekomma (domen s. 48 n). I Södra Bråviken (inklusive Svensksundsviken), d.v.s. ca 18 km 

från den planerade vindparken, förekommer fiskgjusen under mars till september och arten har 

ökat i förekomst. Fiskgjusen häckar årligen i eller i närområdet och ett flertal individer använder 

Södra Bråviken som födosökslokal. Beståndets storlek uppskattas till 4 100 par (i Sverige). Det 

finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten är således livskraftig och stabil de 

senaste tio åren, även om arten har minskat lokalt inom vissa delområden troligen på grund av 

födokonkurrens från havsörnen. Bevarandetillståndet kan därför anses som gynnsamt.8 Det finns 

inget stöd för att det finns fiskgjuse inom den rekommenderade skyddszonen på 1 km.  

 

Kolmårdsvind har visat att det inte finns någon risk för att den planerade verksamheten kommer 

att få betydelse för de arter som ska skyddas genom Natura 2000-området. Det saknas helt stöd 

för att vindparken skulle kunna medföra en sådan försämring för de ingående arterna att det skulle 

kunna medföra en betydelse för bevarandestatusen i området för arterna jämlikt 16 § förordning 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.  

5.2 Artskyddsförordningens tillämpning - havsörn 

Med en vindkraftpark i det aktuella området finns det enligt mark- och miljödomstolen en risk 

för att de arter som skyddas enligt artskyddsförordningen, främst de lokala populationerna av 

havsörn, utsätts för störningar genom buller och förlust av födosöksområden och potentiella 

häckningsplatser. Risken för negativ påverkan genom buller, kollisioner och undanträngningsef-

fekter på den lokala havsörnspopulationen medför vidare enligt domstolens bedömning att verk-

samheten är förbjuden enligt 4 § punkterna 2 och 4 i artskyddsförordningen (domen s. 50). 

 

Havsörn är inte hotad på nationell eller global nivå. I den aktuella kustregionen anses kusten 

mättad av havsörn då reviren tangerar varandra. Det aktuella beståndet måste anses ha en livs-

kraftig population.   

 

 

                                                      
7 Jfr. Mark- och miljödomstolens vid Vänersborgs tingsrätt dom 2013-03-07 i mål M 2109-11.  
8 Bevarandeplan för Natura 2000-området Södra Bråviken SE0230389, Länsstyrelsen Östergötland 2016. 
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Figur 1. Lokaler med minst fem rapporterade havsörnar någon gång under 2006-2010 (NV:s rapport 6467 

s. 63, med uppgifter hämtade från artportalen). 

 

Den utredning som Kolmårdsvind har låtit genomföra visar att den planerade vindparken tangerar 

fyra aktiva revir.9 Naturhistoriska riksmuseet hävdar att det finns ytterligare ett femte havsrevir 

några kilometer bort från den planerade parken som inte JP Fågelvind täckte in med sin studie. 

Kolmårdsvind har följt rekommendationerna och minskat ner vindparksområdet av hänsyn på ett 

sätt som gör att bara en liten förhöjd kollissionsrisk föreligger för de par som befinner sig närmast 

planerad anläggning. För det fall det finns fler örnar lokalt ökar inte risken för att det blir en 

påverkan på populationen lokalt. Det visar istället att beståndet är starkt.   

 

Alla vindparker i en region där populationen är så stark som i den förevarande kommer att med-

föra en förhöjd kollissionsrisk. JP Fågelvind har dock visat att risken inte är högre i detta fall än 

i andra tillståndsgivna parker. Det har också visats att risken för att det skulle få en påverkan på 

populationen av havsörn är utesluten. Därmed är inte artskyddsförordningen tillämplig.10   

 

Det kan inte, såsom domstolen synes göra gällande, räcka med att den planerade verksamheten 

medför undanträngningseffekter på den lokala havsörnspopulationen. I så fall kommer ingen 

vindpark kunna anläggas längs hela kusten från Gävle och nedåt.  

 

                                                      
9 Se bilaga C8X till miljökonsekvensbeskrivningen. 
10 Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-01-25 i mål M 11317-14.  
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Såsom har konstaterats ovan finns det inget vetenskapligt stöd för att buller från ett vindkraftverk 

skulle medföra ett sådant buller som stör bort fåglar.  

 

För att reducera risken för kollisioner har Kolmårdsvind föreslagit att det ska använda DTBird.  

 

DTBird är ett fågelövervaknings- och varningssystem som övervakar området kring vindkraft-

verken med kamera i realtid och avger varningssignal när en fågel kommer så nära ett vindkraft-

verk att risk för kollision föreligger. Signalen aktiveras först när fågeln kommer inom 200 meter 

från vindkraftverket. Om fågeln inte avviker vid den första varningssignalen avges en andra var-

ningssignal och om fågeln fortsätter på kollisionskursen bromsas verkets rotor för att därefter 

stoppas. DTBird-systemet kan vidare anpassas för skydd av specifika arter, så att varningssigna-

len avges på ett avstånd som garanterar att rotorn hinner stanna innan exempelvis en örn hinner 

fram till rotorn. Kameraövervakningen görs i realtid och är tillgänglig via internet så att myndig-

heter kan granska de filmer som spelas in av systemet, och därmed kontrollera att det fungerar 

som avsett.   

 

Upptäcksprocenten för stora fåglar såsom havsörn har legat på över 99 % enligt de senaste upp-

följningarna av systemen som finns etablerade i Europa. Signalen är inte högre än det ljud som 

kommer från själva vindkraftverket, men hörs eftersom det är en ren ton. Signalens ljudimmiss-

ion ligger på 40 dB(A) 750 meter från vindkraftverket och kan inte höras av närboende (närmaste 

bostad är över 1 km bort). Hur ofta och länge varningssignalen ljuder beror på den lokala före-

komsten av fåglar. I Lundsbrunn, på ett vindkraftverk placerat i jordbruksbygd, har varningssig-

naler varit igång knappt 5 minuter per dag, och ca 30 sekunder per gång. Dessa data gäller som-

martid. Eftersom 70 procent av alla fåglar flyttar blir årsmedelvärdet betydligt lägre. Den totala 

tiden då varningssignaler ljuder är mindre än 60 sekunder/dag som årsmedelvärde på de platser 

där systemet har installerats. Systemet används på vindparker i Spanien, Norge, Italien, Polen, 

Frankrike, Grekland, Schweiz och USA. Skyddssystemet har möjligheter att i princip helt ute-

sluta risken för att örnar ska skadas, samtidigt som det möjliggör etablering av vindkraft. Risken 

för att systemet inte ska avvärja en kollision är 1 på 10 000. Så många fåglar kommer inte att 

passera förbi vindkraftverken under hela dess livstid. 

 

Mark- och miljödomstolen anser att systemets effektivitet inte är tillräckligt styrkt och vidare att 

det finns risk för en utestängningseffekt som innebär att berörda arter utestängs från de naturliga 

födosöksområdena.  

 

DTBird har varit i drift i Lundsbrunn i Västergötland i en pilotundersökning. Rapporten har pre-

cis färdigställts och redovisas i överklagandet, se bilaga 1. Rapporten visar att DTBird åstadkom-

mer en kraftig riskreducering och att den inte i sig medför en störning på häckfågelfaunan och 

att det inte heller leder till någon undanträngningseffekt. I området närmast vindkraftverket i 

Lundsbrunn, upp till hundra meter, minskade visserligen antalet fåglar, men i området 100-300 
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meter från verket ökade antalet fåglar i motsvarande grad, så inga fåglar har trängts undan från 

området av vindkraftverkets fågelskyddssystem. De verk som kommer att användas i Marviken 

är dessutom betydligt högre, och varningssignaler utlöses inte av fåglar nära marken, utan i en 

sektor som motsvarar rotordiametern plus 10 meter, alltså på över 30 meters höjd. Risken för 

utestängningseffekt är därför försumbar.  

5.3 Båtnadskravet och boxmodellen 

Domstolen hävdar att boxmodellen i detta fall skulle medföra oöverblickbara konsekvenser och 

osäkerheter att det kan ifrågasättas hur många vindkraftverk som kan passas in inom boxen. Det 

skulle bero på att Sjöfartsverket har motsatt sig att vindkraftverk placeras på Ramsholmen, Gran-

skär och Bosösten. Vidare hävdar domstolen att Försvarsmakten avstyrkt ansökan eftersom den 

exakta placeringen inte angetts.  

 

Sjöfartsverket har tillstyrkt ansökan, eftersom att Kolmårdsvind accepterat ett villkor där Sjö-

fartsverket ska godkänna den slutliga placeringen av verken och kabeldragningen i området innan 

arbetena får påbörjas (domen s. 44). Sjöfartsverket hade inga invändningar mot den ansökta verk-

samheten förutsatt att inget verk placerades på Bosösten (där det finns en fyr) och att verken 

skulle placeras så att inte vingarna från vindparken skulle kunna komma att korsa över den utpe-

kade farleden. Påståendet från domstolen att Sjöfartsverket motsatte sig placering av verk på 

Ramsholmen och Granskär är inte riktigt.   

 

Det är inte heller riktigt att Försvarsmakten avstyrkte ansökan. De krävde, med hänsyn till att 

ansökan var utformad enligt boxmodellen, att de skulle få godkänna varje vindkraftverks exakta 

placering och kabeldragningens utformning innan anläggandet (aktbilaga 85), vilket Kolmårds-

vind accepterade. Vindparken lokalisering i sig ifrågasattes inte.  

 

Kolmårdsvind delar inte domstolens uppfattning att boxmodellen skulle medföra oöverblickbara 

konsekvenser och osäkerheter om hur många vindkraftverk som kan passas in inom boxen. Box-

modellen har accepterats i andra sammanhang. Kolmårdsvind föreslog också att det kunde före-

skrivas krav på att biotopskyddade områden skulle undvikas om domstolen ansåg att det fanns 

behov av det (se protokoll från huvudförhandlingen, s. 5 ö, aktbilaga 104). Kolmårdsvind förkla-

rade även för domstolen att placeringen av de aktuella verken kunde låsas till de angivna posit-

ionerna om det angavs möjlighet till viss flyttmån om 50-100 meter. Domstolen förklarade då att 

det inte ansåg att det fanns ett sådant behov då boxmodellen var etablerad.  

 

Enligt domstolens dom innebär boxmodellen att det är omöjligt att avgöra om båtnadskravet 

enligt 11 kap. 6 § miljöbalken är uppfyllt. Konstruktionen med den s.k. boxmodellen kan därför 

enligt mark och miljödomstolen starkt ifrågasättas i detta fall. 
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För Kolmårdsvind förefaller det obegripligt på vilket sätt som båtnadskravet påverkas av box-

modellen. Det är frågan om placering av tre verk i vattenområde. Kolmårdsvind har visat att 

anläggningsarbetena har obetydlig påverkan på miljön under anläggande och drift. Det uppkom-

mer endast en begränsad temporär grumling och det uppkommer ingen påverkan på fiske eller 

andra allmänna eller enskilda intressen. Uppförande av vindkraft är emellertid av stort samhälls-

ekonomiskt och företagsekonomiskt intresse. Det är också svårförståeligt hur tillåtligheten av 

övriga 11 landbaserade verk påverkas av detta.  

 

Om domstolen ansåg att båtnadskravet behövde ytterligare utredning för att bedömas, borde 

domstolen ha begärt in en sådan utredning. Kolmårdsvind hade också föreslagit att placeringen 

av verken skulle låsas till de preliminära placeringarna med en begränsad flyttmån, vilket dom-

stolen avvisade som onödigt.  

5.4 Påverkan på riksintressen och alternativ lokalisering 

Mark- och miljödomstolen bedömer sammantaget att den ansökta verksamheten kan komma att 

medföra påtaglig skada på såväl riksintressena för naturvård och friluftsliv samt totalförsvarets 

intressen.  

 

Kolmårdsvind instämmer inte i denna slutsats.  

 

Såsom har påpekats ovan anser inte Försvarsmakten att verksamheten är i strid med totalförsva-

rets intressen.  

 

Kuststräckan från Oskarshamn till Norrtälje är utpekad som riksintresse för friluftsliv enligt 

3 kap. 6 § miljöbalken. Det planerade vindkraftsområdet genomkorsas av en farled som används 

för båttrafik som ska vidare ut i skärgården. Vindkraftverken kommer inte att förhindra friluftsliv 

såsom bad, fritt strövande, fritidsfiske, båtliv, vintersport eller annat i det aktuella området. Det 

finns inga belägg för att vindkraftverk i andra sammanhang skulle ha haft en negativ påverkan 

på turism eller friluftsliv. I miljökonsekvensbeskrivningen har hänvisats till en forskningsrapport 

från Gotland (som visar att vindkraftverk snarare gynnar turismen) och erfarenheterna från andra 

liknande anläggningar, exempelvis den på Båtskär i Ålands skärgård, som visar att en vindpark 

i denna miljö snarare drar till sig besökare. Det finns inget stöd för att vindkraftverk skulle utgöra 

hinder eller fara för att exempelvis beträda kobbar och skär. 

 

Kolmårdsvind förstår inte heller hur den planerade vindkraftparken påtagligt kan komma att 

skada riksintresset för naturvård. När det gäller riksintresset för naturvård så finns i princip inget 

kustområde som inte är utpekat som riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken söder om Gävle. 

Det är det samlade naturvärdet som finns i hela det geografiska området som ska beaktas (d.v.s. 

ett helhetsperspektiv måste anläggas på vad som är en lämplig utveckling i hela det geografiska 
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området som bestämmelsen omfattar), och den aktuella parken tar endast i anspråk ett mycket 

begränsat område i förhållande till det utpekade riksintresset.11  

 

Vidare bör en naturlig utgångspunkt vid bedömningar och intresseavvägningar enligt 3 och 4 

kap. MB vara de markanvändningsplaner som kommunen tagit fram. I detta fall har Norrköpings 

kommun utpekat det aktuella området som ”den mest lämpade platsen i inre skärgården med 

hänsyn till rekreation och friluftsliv”, när det gäller etableringen av vindkraft. Att ett område är 

utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv kan inte utesluta varje etablering av vind-

kraftsparker. Mot bakgrund av ovan, och med beaktande av det allmänna intresset av att bygga 

ut vindkraft för att främja en hållbar utveckling, bör de utpekade riksintressena inte kunna hindra 

Kolmårdsvinds ansökan vid en prövning enligt 3 kap. 6 § MB.12 

 

Mark- och miljödomstolen har också ifrågasatt varför sökanden har utrett endast tre olika lokali-

seringsalternativ, alla belägna inom aktuellt skärgårdsavsnitt och varför något landbaserat alter-

nativ inte har utretts. Det alternativ som har redovisats är de som är jämförbara med det ansökta 

alternativet (kustbaserad vindkraft). Det har inte anförts några invändningar från länsstyrelsen 

(som är samrådsmyndighet) mot valet av alternativ. Kommunen har förespråkat detta alternativ. 

Kolmårdsvind har visat att det valda alternativet inte ger en oacceptabel påverkan på miljön och 

att det därmed inte kan anses strida mot 2 kap. 6 § miljöbalken. Mot denna bakgrund finns inte 

heller skäl att redovisa ytterligare alternativ. 

6 Övrigt 

Kolmårdsvind hemställer om att ytterligare få möjlighet att ytterligare utveckla talan för det fall 

prövningstillstånd meddelas. 

_______ 

 

 

Stockholm den 23 december 2016 

 

 

                                                                                         

Magnus Fröberg   Emma Lund 

Advokat    Bitr. jurist 

 

 

 

                                                      
11 Se bl.a. prop. 1985/86:3 s. 171. 
12 Jfr. bl.a. MÖD 2005:66 och MÖD 2007:47. 


