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Konsortiet Vindpark Marviken fick som ni väl alla läst i tidningen avslag på ansökan att
bygga en vindpark utanför det nedlagda kraftverket i Marviken. Mark- och
miljödomstolen (MMD) hade dock rätt svaga argument för sitt avslag (domen finns
tillgänglig på Kolmårdsvinds hemsida). Därför bedömde projektstyrelsen att det borde
finnas möjlighet att få en ny prövning av ansökan i Mark- och miljööverdomstolen
(MMÖD).
Den 23 december lämnade Kolmmårdsvinds juridiska ombud Magnus Fröberg in överklagan
av Mark- och Miljödomstolens avslag på ansökan att bygga Vindpark Marviken till Markoch Miljööverdomstolen (överklagan finns på Kolmårdsvinds hemsidan). I samband med
överklagandet har ansökan modifierats något, för att tillmötesgå några av de skäl som MMD
angav som motiv för sitt avslag.
Mark- och miljööverdomstolen kommer först att ta ställning till om den kommer att pröva
ärendet. Det krävs nämligen så kallat prövningstillstånd för att få en ny prövning. För att få
prövningstillstånd ska vi påvisa att det finns sakfel i de domskäl som MMD har angett, eller
att det finns principiellt viktiga bedömningar som inte tidigare har gjorts och där det behövs
prejudikat från högsta instans.
MMÖD brukar fatta beslut om prövningstillstånd relativt snabbt, det beslutet kan komma i
februari 2017. Om prövningstillstånd beviljas kommer domstolen att behöva cirka ett halvår
innan den avger en dom.
Hur det än går med Vindpark Marviken, har vi ett annat projekt, Vikboland Vind, där ansökan
kommer att lämnas in till miljöprövningsdelegationen i början av 2017. Även den prövningen
kommer att ta tid, mellan sex månader och ett år, men det projektet är betydligt mindre
kontroversiellt och bör ha möjlighet att få tillstånd beviljat.
Det blir ett spännande år!
Har ni frågor så hör av er till Affe eller Jan-Olof, eller någon annan i styrelsen. Mer kunskap
och våra kontaktuppgifter finns på www.kolmardsvind.se
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