
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till: Mark- och miljööverdomstolen 
Endast per e-post till: svea.avdelning6@dom.se 

 

5 maj 2020 

  

 

STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ 

REG.NO: 556774-5772 

SÄTE: STOCKHOLM 

SETTERWALLS ADVOKATBYRÅ AB 

STUREGATAN 10, STOCKHOLM 

P.O BOX 1050, SE-101 39 STOCKHOLM 

T: +46 8 598 890 00 

STOCKHOLM@SETTERWALLS.SE 

WWW.SETTERWALLS.SE 

  

 

 

Utvecklat överklagande i mål nr M 3041-20 

Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) beviljade den 18 mars 2020 Wind4shore AB 

(”Bolaget”) anstånd att utveckla överklagandet, grunderna för detta samt skälen för pröv-

ningstillstånd i rubricerat ärende t.o.m. den 11 maj 2020. Bolaget får mot denna bakgrund 

utveckla talan enligt nedan. 

Frågor om sekretess/handlingar med sekretessförbehåll 

Bolaget noterar inledningsvis att överklagandet och bilaga 6 (Richard Ottvalls rapport) in-

nehåller uppgifter om havsörn som vid behov kan behöva sekretessbeläggas av domstolen. 

Bolaget konstaterar vidare att Bolagets konsult Richard Ottvall bedömt att det inte finns 

något behov av att sekretessbelägga innehållet i bilaga 6. Bolaget konstaterar vidare att 

Jan Petterssons rapport som i delar refereras i avsnitt 4.2 nedan tidigare ingetts i ärendet 

(aktbilaga 42 vid mark- och miljödomstolen) och då i delar belagts med sekretess samt ut-

lämnats med sekretessförbehåll av MÖD. Bolaget överlämnar frågor om ev. sekretessbe-

läggning hos MÖD till domstolen för bedömning. 

 

1. Yrkanden 

Bolaget yrkar att Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”), med undanröjande 

av Mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt (”MMD”) dom den 24 februari 

2020 i mål nr M 4937-18 samt Miljöprövningsdelegationens vid Länsstyrelsen i 

Östergötlands län (”MPD”) beslut den 27 september 2018 i ärende med dnr 551-

3835-17, 

- i första hand bifaller Bolagets ansökan om tillstånd till gruppstation för 

vindkraftverk i sin helhet, och 
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- i andra hand bifaller Bolagets ansökan om tillstånd till gruppstation för 

vindkraftverk såvitt avser samtliga ansökta verk utom verksposition nr 10, 

dvs. meddelar tillstånd för övriga ansökta elva verk.  

 

2. Bakgrund och sökanden 

2.1 MPD avslog den 27 september 2018 Bolagets ansökan om tillstånd att uppföra 

och driva en gruppstation för vindkraft på fastigheterna Skenäs 3:7 m.fl. i Norr-

köpings kommun. Bolaget överklagade avslagsbeslutet till MMD, som avslog 

överklagandet. Som skäl för sitt avgörande angav domstolen i huvudsak att den 

sökta lokaliseringen inte kunde anses lämplig enligt 2 kap. 6 § miljöbalken 

(”MB”) med hänsyn till risken för påverkan på flygsäkerheten och fågellivet. 

2.2 Domstolens båda två särskilda ledamöter anmälde sig skiljaktiga till förmån för 

bifall till tillståndsansökan. De skiljaktiga ledamöterna anförde, bl.a. mot bak-

grund av att flyghinderanalyserna blivit inaktuella till följd av tidsutdräkten i 

tillståndsprocessen, att Bolaget ska ges möjlighet att lämna in nya flyghindera-

nalyser och eventuella korrigeringar av vindkraftparkens utformning innan 

domstolens beslutsunderlag kan anses vara fullgott. 

2.3 De två skiljaktiga ledamöterna anförde vidare, mot bakgrund av vad som redovi-

sats i ansökningshandlingarna och vad som i övrigt framkommit vid domstolens 

sammanträde, att risken för negativ påverkan på havsörn och flyttfågel inte kan 

anses vara så stor att den utgör hinder för att meddela Bolaget ansökt till-

stånd. Bolaget motsätter sig, i likhet med MMD:s två skiljaktiga ledamöter, 

MMD:s bedömning och har därför överklagat ärendet till MÖD.  

2.4 Det bolag som söker tillstånd, Wind4shore AB, företräder konsortiet Vikboland 

Vind. Detta konsortium består av ett antal parter som delar på kostnaderna för 

projektutveckling i proportion till sina ägarandelar; Wind4shore AB (51%), tre 

bolag ägda av Norrköping kommun (39 %) samt den ekonomiska föreningen 

Kolmårdsvind (10%).  Det allmänna i egenskap av kommunal aktör har således 

ett särskilt intresse av att vindkraft etableras på platsen. 

 

3. Flygsäkerhet  

3.1 MMD:s dom 

3.1.1 Till grund för MMD:s dom låg en flyghinderanalys utförd av Luftfartsverket 

2014. Under handläggningen i domstolen inhämtades även yttranden från de 

flygplatser som berördes av ansökt verksamhet.  

3.1.2 Skavsta flygplats konstaterade i sitt yttrande att luftrummet och flygprocedurer-

nas utformning kring en flygplats inte är statiska utan uppdateras löpande. 

Skavsta flygplats ansåg mot denna bakgrund att analysen från 2014 var inaktu-

ell. Skavsta flygplats lämnade dock samtycke till uppförande av vindkraftverken 
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under förutsättning att Bolaget tillser att flygplatsens flygprocedurer och lägsta 

flyghöjder ses över och uppdateras innan verken uppförs samt står för Skavstas 

uppkomna kostnader i samband med detta. 

3.1.3 Norrköping flygplats ansåg också att analysen från 2014 var inaktuell. Norrkö-

pings flygplats konstaterade mot denna bakgrund att flygplatsen i nuläget inte 

kan ge sitt samtycke till etableringen då den får negativ påverkan på flygsäker-

heten genom att in- och utflygningsprocedurer påverkas och eftersom den inte 

omfattar alla flygplatsens nuvarande in- och utflygningsprocedurer. Norrköping 

flygplats konstaterade vidare att ett eventuellt framtida samtycke från Norrkö-

ping förutsätter att en ny flyghinderanalys beställs från Luftfartsverket som visar 

att vindkraftverken inte påverkar flygplatsen.  

3.1.4 Bolaget åtog sig mot ovanstående bakgrund dels att uppfylla de villkor som 

Skavsta flygplats framfört dels att beställa en ny flyghindersanalys och anpassa 

verkens höjd utifrån denna. Bolaget gavs dock inte tillfälle till detta, utan MMD 

valde att avgöra målet på befintligt underlag. Domstolen anförde att även om ju-

steringar av höjder på verk och justeringar av flygreglerna kan göras i efterhand 

för att klara flygsäkerheten under normala förhållanden så är det inte visat hur 

mycket eller var detta skulle behöva ske. Domstolen ansåg vidare att även ris-

kerna vid onormala förhållanden måste beaktas. Utifrån detta bedömde domsto-

len att det förelåg hinder för den ansökta verksamheten utifrån flygsäkerheten. 

3.1.5 Två ledamöter anmälde sig skiljaktiga beträffande domstolens slutsatser om 

flygsäkerheten. De skiljaktiga ledamöterna anförde, bl.a. mot bakgrund av flyg-

hinderanalyserna blivit inaktuella till följd av tidsutdräkten i tillståndsprocessen, 

att Bolaget ska ges möjlighet att lämna in nya flyghinderanalyser och eventuella 

korrigeringar av vindkraftparkens utformning innan domstolens beslutsun-

derlag kan anses vara fullgott. De skiljaktiga ledamöterna konstaterade i sam-

manhanget att flygsäkerhetsfrågorna varken diskuterats eller bedömts utgöra 

hinder för tillstånd under tillståndsprövningen eller domstolens sammanträde 

samt att Bolaget erbjudit sig att uppdatera analyserna. 

3.2 Bolagets bemötande  

3.2.1 Med anledning av MMD:s avgörande har Bolaget beställt en ny flyghinderanalys 

från Luftfartsverket. Den nya flyghindersanalysen har bilagts detta överkla-

gande, se Bilaga 1. Bolaget har därutöver låtit inhämta uppdaterade yttranden 

från berörda flygplatser:  

 Norrköping flygplats har yttrat att flygplatsen i nuläget inte kan ge sitt 

samtycke till etableringen då den får negativ påverkan på flygsäkerheten, 

se Bilaga 2.  

 Skavsta flygplats har yttrat att man lämnar samtycke under förutsättning 

att 1) Bolaget tillser att flygplatsens flygprocedurer och lägsta flyghöjder 

ses över och uppdateras innan verken uppförs samt står för flygplatsens 
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uppkomna kostnader i samband med detta, 2) Bolaget utan dröjsmål med-

delar Skavsta när en plan finns för byggstart, och 3) flygprocedurer och 

lägsta flyghöjder är publicerade i IAIP innan vindkraftverken är uppförda, 

se Bilaga 3.  

 Linköping-Saab flygplats har yttrat att flygplatsen inte har något att er-

inra mot verksamheten, se Bilaga 4.  

 Malmen flygplats har getts tillfälle att yttra sig men inte inkommit med 

något yttrande. Bolaget hänvisar i detta avseende till Försvarsmaktens ti-

digare yttrande där det framgår att Försvarsmakten inte har något att er-

inra mot den ansökta verksamheten (den enda synpunkt som framfördes 

gällde verksplacering nr 14 som togs bort innan tillståndsansökan lämna-

des in), se Bilaga 5. 

3.2.2 Mot bakgrund av ovanstående åtar sig Bolaget att uppfylla de villkor som 

Skavsta flygplats uppställt i sitt yttrande för att ett samtycke ska kunna lämnas.  

Bolaget åtar sig vidare i förhållande till Norrköpings flygplats att tillse att max-

höjden för vindkraftverk 1-10 begränsas till 218 meter över havet så att in- och 

utflygningsgradienten inte behöver ändras. Detta blir en begränsning i förhål-

lande till ansökt totalhöjd. 

3.2.3 LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etable-

ring. Det innebär att radar för kommunikation, navigation och övervakning inte 

påverkas. De åtgärder som krävs är justering av flygprocedurer, d.v.s. den in-

formation och instruktion som piloter på väg till eller från flygplatserna ska följa. 

3.2.4 Bolaget konstaterar sammanfattningsvis att en ny flyghinderanalys och uppdate-

rade yttranden från berörda flygplatser har tillförts målet sedan MMD:s avgö-

randen. Bolaget har vidare, i likhet med tidigare, åtagit sig att justera den an-

sökta verksamheten för att innehålla de krav som framförts Norrköpings flyg-

plats och Skavsta flygplats. Övriga flygplatser har över huvud taget inte framfört 

några synpunkter. Bolagets bestämda uppfattning är att det inte föreligger några 

hinder i förhållande till flygsäkerheten mot denna bakgrund. Bolaget påtalar vi-

dare att två av rättens fyra ledamöter anmälde sig skiljaktiga avseende domsto-

lens bedömningar om flygsäkerheten redan på vid MMD befintligt underlag. 

Detta ger ytterligare stöd för Bolagets uppfattning att verksamheten är tillåtlig. 

 

4. Fågelliv 

4.1 MMD:s dom 

4.1.1 MMD har bedömt att den sökta lokaliseringen är belägen inom ett område med 

hög och tät havsörnspopulation och att det skulle förekomma beaktansvärda 

sträck av flyttande fågel under vissa tider på året. Mot denna bakgrund har dom-

stolen kommit till slutsatsen att det skulle föreligga risk för negativ påverkan på 

fågellivet.  
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4.1.2 MMD anförde i fråga om havsörn att det finns minst 4 bon och revir både inom 

2 km och mellan 2 - 4 km från närmaste vindkraftverk. Domstolen anförde vi-

dare att fågelinventeringarna visar på flygmönster som i huvudsak ligger kust-

nära samt att häckning och födosök även sker där. MMD påtalade dock samti-

digt att det under målets handläggning i domstolen redovisats en etablering av 

en häckning och bo längre in från kusten i omedelbar närhet av ett planerat 

vindkraftverk (verk nr 10). 

4.1.3 Domstolen konstaterade att flera enskilda sakägare påtalat frekventa örnobser-

vationer och att Naturvårdsverket i sitt yttrande till MPD bedömt att området 

utgör ett högriskområde mot bakgrund av den täta örnpopulationen på Vikbo-

landet. 

4.1.4 MMD ansåg i fråga om sträckande fågel att det finns vissa brister i utredningen. 

Detta mot bakgrund av att undersökningarna genomförts under en begränsad 

tid. Domstolen har i sammanhanget noterat att flera flyttstråk koncentrerats till 

bl.a. Bråxvik och Jonsbergsområdena. 

4.1.5 Två ledamöter anmälde sig som ovan noterat skiljaktiga beträffande domstolens 

slutsatser även om fågellivet. De skiljaktiga ledamöterna anförde, mot bakgrund 

av vad som redovisats i ansökningshandlingarna och vad som i övrigt framkom-

mit vid domstolens sammanträde, att risken för negativ påverkan på havsörn 

och flyttfågel inte kan anses vara så stor att den utgör hinder mot  ansökt till-

stånd.  

4.2 Bolagets bemötande  

4.2.1 Utredningen i målet 

4.2.1.1 Bolaget har inför tillståndsansökan inventerat fågellivet och bedömt påverkan 

från vindkraftverken samt anpassat verksamheten utifrån resultaten av detta.  

4.2.1.2 Bolaget har därutöver i samband med prövningen i MMD uppdragit åt Jan Pet-

tersson, konsult med mångårig erfarenhet av fågelbedömningar i vindkraftssam-

manhang, samt medförfattare till Naturvårdsverkets syntesrapport om vindkraf-

tens påverkan på fåglar och fladdermöss från 2011, att utföra ytterligare invente-

ringar och bedöma den planerade vindkraftparkens påverkan på havsörnar. Pet-

terssons rapport utgör aktbilaga 42 vid MMD.  

4.2.1.3 Med anledning av MMD:s avgörande har Bolaget även uppdragit åt Richard Ott-

vall, disputerad ekolog och ornitolog med drygt 30 års erfarenhet av invente-

ringar och forskningsarbete på fåglar, samt medförfattare till Naturvårdsverkets 

uppdaterade syntesrapport om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss 

från 2017, att bedöma den planerade vindkraftparkens påverkan på havsörnar 

och flyttfåglar samt bemöta vissa uttalanden som gjordes i samband med pröv-

ningen i MMD. Ottvalls rapport har bilagts detta överklagande, se Bilaga 6. 
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4.2.2 Havsörn  

4.2.2.1 Det är ostridigt i målet att det förekommer havsörnsrevir längs Vikbolandets 

kust och skärgårdsmiljöer. Den ansökta verksamheten är dock lokaliserad inåt 

landet på behörigt avstånd från dessa revir. Av Petterssons och Ottvalls rappor-

ter framgår att endast ett av de fem aktiva havsörnsreviren är lokaliserat inom 2 

km till närmaste vindkraftverk (verk nr 10). Övriga revirs kärnområden bedöms 

ligga bortom de i Vindvals syntesrapporter rekommenderade skyddsavstånden 

om 2-3 km. Vad MMD gjort gällande om att den sökta lokaliseringen skulle vara 

belägen inom ett område med hög och tät havsörnspopulation stämmer med 

andra ord inte. Såvitt avser verk nr 10 har Bolaget, för att renodla prövningen 

och utesluta alla tveksamheter vad gäller förenligheten med fågellivet i området, 

i andra hand frånfallit ansökan vad gäller just verk 10. Bolaget menar visserligen 

alltjämt att sådan skyddsåtgärd som tex DT Bird, som framförts som åtagande 

under prövningen vid MMD, mycket väl skulle lämpa sig för ett av verken. Un-

der alla förhållanden föreligger inga tveksamheter vad gäller tillåtligheten avse-

ende övriga verk. 

4.2.2.2 Enligt Pettersson är vindkraftverken placerade en bra bit från strandlinjen och 

mestadels i skogsbeklädd mark. Pettersson menar att detta i grunden är en bra 

planering för att undvika konflikt med häckande havsörnar. Detta bekräftas av 

Ottvall som anger att de utförda flygaktivitetsstudierna indikerar att flygaktivite-

ten är väsentligt lägre in över land där vindkraftverken är lokaliserade jämfört 

med kusten och skärgården. Genom att lokalisera vindkraftverken en bit från 

själva kustlinjen menar Ottvall att högrisklägen undviks samtidigt som riskerna 

för påverkan på havsörn reduceras väsentligt. Vad som uttalats av de närboende 

och av Naturvårdsverket i dessa delar gör sig helt enkelt inte gällande för vind-

kraftparkens faktiska lokalisering.  

4.2.2.3 Av Petterssons rapport framgår vidare att det knappast är troligt att vindkraft-

parken ligger i ett område där havsörnen skulle kunna göra nyetableringar. Pet-

tersson menar istället att det troligaste är att nyetableringar sker i den rika skär-

gården öster om vindkraftparken där det finns bra födoförutsättningar och god 

förekomst av bra boträd på flera större öar. Detta ligger i linje med Ottvalls be-

dömningar som anger att för det fall nya etableringar tillkommer är det mest 

troligt att det sker ute på öarna eller nära kustlinjen. Väster om den föreslagna 

vindkraftparken domineras markanvändningen av jordbruk där det finns få, om 

ens några, lämpliga boträd för havsörn enligt Ottvall.  

4.2.2.4 Pettersson konstaterar vidare i sin rapport att havsörnen under lång tid ökat i 

antal. Detta utvecklas i Ottvalls rapport som anger havsörnsstammen närmast 

ökat explosionsartad de senaste decennierna och bedömningen är att den 

svenska populationsstorleken uppgår till mellan 800-1 000 par. Vid den högre 

nivån bedöms havsörn ha en livskraftig population. Enligt Ottvall finns det 

ingenting i nuläget som talar emot att den nationella havsörnspopulationen med 

marginal kommer att överstiga 1000 par inom de närmaste tio åren. Ottvalls 
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slutsats är att den ansökta verksamheten knappast påverkar populationsstorle-

ken av havsörn på Vikbolandet eller bevarandestatusen för arten i länet.  

4.2.2.5 Uppgifterna om havsörnens populationsstorlek behandlas även av Artdataban-

ken:  

Enligt artdatabanken, som bedömer vilka arter som ska rödlistas, skattas under 2020 antalet repro-

duktiva individer till 1800 (1600-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean 

(AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. AOO = antal par x 10 km2. Populationen är 

ökande. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livs-

kraftig (LC) till Nära hotad (NT).  En livskraftig population för havsörn bedöms finnas när det finns 

minst 1000 häckande par, och 2020 ligger alltså populationen mycket nära gränsen för att vara livs-

kraftig, och med tanke på att populationen fortfarande ökar kommer den inom ett fåtal år inte 

längre bedömas som hotad.   

4.2.2.6 Sammanfattningsvis bedömer Pettersson att den planerade vindkraftparken lig-

ger på ett betryggande och tillräckligt säkert avstånd från havsörnarnas revir 

(med undantag för verk nr 10 som antingen behöver tas bort eller omplaceras). 

Även Ottvall finner sammanfattningsvis att vindkraftparken kan byggas utan 

risk för påverkan på havsörnens gynnsamma bevarandestatus och fortsatta ex-

pansion i länet (med undantag för verk nr 10 vars förutsättningar påverkas av att 

verket ligger inom rekommenderade skyddsavstånd). Det är mot denna bak-

grund tydligt att verksamheten inte kommer ge upphov till någon otillåtlig på-

verkan såvitt avser havsörn. Detta i synnerhet gällande Bolagets andrahandsyr-

kande där verk tio exkluderats. Bolaget får avslutningsvis ånyo framhålla att de 

skiljaktiga ledamöterna ansåg att påverkan på havsörn inte kan anses vara så 

stor att den utgör hinder för att meddela Bolaget ansökt tillstånd. Detta ger i sig 

ytterligare stöd för Petterssons och Ottvalls slutsatser. 

4.2.3 Sträckande fågel 

4.2.3.1 I Ottvalls rapport framhålls att det inte går någon särskilt betydelsefull flytt-

ningskorridor över Vikbolandet. Genomförda studier visar dessutom att flyttfåg-

lar i väldigt stor utsträckning undviker att flyga igenom vindkraftparker. Studier 

tyder vidare på att kollisionsrisken för fåglar under aktiv flyttning är liten över-

lag. Enligt Ottvall är det främst fåglar som uppehåller sig en längre tid på samma 

plats som utsätts för påtaglig risk att skadas av rotorblad. Ottvall konstaterar i 

sammanhanget att en placering av verk alldeles intill kustlinjen kunnat vara pro-

blematisk för de flyttfåglar som rastar i kustmiljön. Ottvall konstaterar dock att 

förutsättningarna vid aktuell vindkraftpark är sådana att fåglarna snabbt flyttar 

förbi utan att vistas någon längre tid i området.  

4.2.3.2 Sammanfattningsvis bedömer Ottvall att de farhågor som uttryckts kring fågel-

sträcket över Vikbolandet är ogrundade. Ottvalls slutsats är istället att vind-

kraftparkens påverkan på flyttfåglar blir ytterst marginell. Ottvall konstaterar i 

sammanhanget att erfarenheter från vetenskapliga studier utförda vid platser 

med ett stort antal flyttande fåglar visar på att fåglar under flyttningen inte är 

särskilt utsatta för olyckor med vindkraftverk. Ottvall anger vidare i sin rapport 
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att ytterligare flyttfågelstudier inte är nödvändiga. Det är mot denna bakgrund 

tydligt att verksamheten inte kommer ge upphov till någon otillåtlig påverkan 

såvitt avser sträckande fåglar. Bolaget får avslutningsvis framhålla att de skilj-

aktiga ledamöterna redan på befintligt underlag ansåg att påverkan på flyttfågel 

inte kan anses vara så stor att den utgör hinder mot att meddela Bolaget ansökt 

tillstånd. Detta ger ytterligare stöd för Ottvalls slutsatser.  

 

5. Sammanfattning om verksamhetens tillåtlighet 

5.1 Bolaget konstaterar att en ny flyghinderanalys och uppdaterade yttranden från 

berörda flygplatser har tillförts målet sedan MMD:s avgörande. Bolaget har vi-

dare, i likhet med tidigare, åtagit sig att justera den ansökta verksamheten för att 

innehålla de krav som framförts av Norrköpings flygplats och Skavsta flygplats. 

Övriga flygplatser har över huvud taget inte framfört några synpunkter.  

5.2 De expertutlåtanden som inhämtats är vidare tydliga med att det inte är fråga 

om någon otillåtlig påverkan på fågellivet. Pettersson anger, med reservation för 

verk nr 10, att den planerade vindkraftparken ligger på ett betryggande och till-

räckligt säkert avstånd från havsörnarnas revir. Ottvall anger vidare, med reser-

vation för verk nr 10, att vindkraftparken kan byggas utan risk för påverkan på 

havsörnens gynnsamma bevarandestatus och fortsatta expansion i länet. Beträf-

fande sträckande fågel konstaterar Ottvall att de farhågor som uttryckts kring 

fågelsträcket är ogrundade. Ottvalls slutsats är istället, som ovan påtalats, att 

vindkraftparkens påverkan på flyttfåglar blir ytterst marginell. 

5.3 Bolagets bestämda uppfattning mot denna bakgrund är, i motsats till vad MMD 

gjort gällande, att det inte föreligger några hinder varken i förhållande till flygsä-

kerheten eller fågellivet. Denna uppfattning stöds i båda delar av de skiljaktiga 

ledamöterna i MMD. När det gäller fåglar ska också särskilt framhållas att be-

dömningarna gjorts av ledande expertis.  

5.4 Bolaget betonar avslutningsvis att ansökan har föregåtts av ett omfattande ut-

redningsarbete som verksamheten har anpassats utifrån. Utredningar visar att 

området har få motstående intressen och goda vindförutsättningar. Den produ-

cerade elenergin beräknas sammanlagt att uppgå till cirka 170 GWh/år. Vind-

kraftparken kan dessutom anslutas till den kraftledning som går från Marvikens 

numera nedlagda kraftverk. Området för den planerade vindkraftparken omfat-

tas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Vindkraftparken ligger dessu-

tom i ett område som i Norrköping kommuns vindkraftsplan utpekas som utred-

ningsområde för vindkraft. Etableringen har också tillstyrkts av Norrköping 

kommun. 
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6. Skäl för prövningstillstånd 

6.1 Mark- och miljööverdomstolen har över tid prövat en rad olika vindkraftsmål 

som berör relationen vindkraft och fåglar. Detta förändrar inte det förhållandet 

att när det är feldömt så ska prövningstillstånd beviljas. Med hänsyn till den osä-

kerhet och i mångt och mycket också den oförutsägbarhet som präglar många 

vindkraftprövningar i underinstans finns dessutom starka skäl att vidareut-

veckla och förtydliga den praxis som finns. 

6.2 Det ska också inledningsvis framhållas att Ottvall i sitt utlåtande uttalat sig sär-

skilt om denna domstols dom i mål M 4369-17 avseende en planerad vindpark i 

Söderköpings kommun. I domen för Söderköping utgjorde havsörnsförekomst 

en grund till avslag. Enligt Ottvall är det en viktig skillnad mellan Söderköping 

och Vikbolandet att det fanns aktiva havsörnsrevir längre bort från kusten där 

vindkraftparken i Söderköping utgjorde en slags barriär och olycksrisk för havs-

örnar som flög mellan boplatser och jaktmarker vid kusten. En liknande situat-

ion i vindpark Vikbolandet saknas idag och bedöms av Ottvall dessutom som 

mindre trolig framöver. 

6.3 Ändrings- och granskningsdispens 

6.3.1 Av förarbetena framgår att det ska ställas relativt låga krav vid bedömningen av 

om prövningstillstånd ska meddelas på grund av att en överprövning av saken 

skulle kunna leda till en ändring av underrättens avgörande. I nu aktuellt mål 

finns dock en rad olika omständigheter som starkt talar för att riktigheten av 

MMD:s bedömningar kan ifrågasättas. Det finns även omständigheter som med-

för att det inte utan överprövning går att bedöma riktigheten av det slut som 

MMD har kommit till. 

6.3.2 Riktigheten av MMD:s bedömningar kan ifrågasättas redan utifrån det faktum 

att två av rättens fyra ledamöter var skiljaktiga i båda de frågor som avgjorde ut-

gången i målet. De två skiljaktiga ledamöterna gjorde en helt annan bedömning 

av vindkraftparkens påverkan på både fåglar och flygsäkerhet än rättens andra 

två ledamöter Det faktum att domstolen var helt splittrad i de två frågor som av-

gjorde utgången i målet talar starkt för att det finns skäl att meddela prövnings-

tillstånd. 

6.3.3 Riktigheten av MMD:s bedömningar gällande fågelliv kan vidare ifrågasättas uti-

från att domstolens bedömningar går tvärtemot de expertutlåtanden som förfat-

tats av Richard Ottvall och Jan Pettersson. Ottvall och Pettersson tillhör landets 

främsta experter på området och båda har varit medförfattare till Naturvårds-

verkets syntesrapport om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Det 

föreligger mot denna bakgrund starka skäl att ifrågasätta MMD:s slutsats även 

av dessa skäl.  

6.3.4 Riktigheten av MMD:s bedömningar kan vidare ifrågasättas utifrån det faktum 

att MMD valde att avgöra målet utan att ge Bolaget tillfälle att komplettera flyg-

utredningen som föråldrats till följd av tillståndsprocessens tidsutdräkt. Bolaget 
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åtog sig under MMD-prövningen att justera den ansökta verksamheten för att 

innehålla de krav som framförts. Det ska i detta sammanhang poängteras, vilket 

även noterades av de skiljaktiga ledamöterna, att flygsäkerhetsfrågorna varken 

diskuterats eller bedömts utgöra hinder för tillstånd under tillståndsprövningen 

eller domstolens sammanträde. Den osäkerhet som fanns beträffande flyghinde-

ranalysen hade med enkelhet kunnat läkas av Bolaget. Eventuella kvarstående 

oklarheter hade också kunnat regleras genom tillståndet (antingen genom all-

mänvillkoret eller i villkorsform). Det föreligger mot denna bakgrund starka skäl 

att ifrågasätta MMD:s slutsats även härvidlag och är även skäl för prejudikatdis-

pens (se vidare nedan).  

6.4 Prejudikatdispens 

6.4.1 Som ovan nämnts grundas MMD:s avgörande på en flyghinderanalys utförd av 

Luftfartsverket år 2014, som beskriver vindkraftparkens påverkan på berörda 

flygplatser. Under handläggningen i domstolen framkom att de berörda flygplat-

serna ansåg att flyghinderanalysen var för gammal och behövde uppdateras för 

att svara mot aktuella luftrum, regelverk, flygprocedurer samt teknisk utrust-

ning. Trots detta avgjorde MMD målet på befintligt underlag, i strid med vad 

rättens två skiljaktiga ledamöter ansåg.  

6.4.2 MMD:s avgörande ställer frågan om omfattningen av domstolens processled-

ningsskyldighet enligt 12 § lagen om domstolsärenden på sin spets. Skälet att 

flyghinderanalysen från 2014 blivit för gammal för att utgöra ett tillräckligt be-

slutsunderlag vid prövningen i MMD berodde på tidsutdräkten i tillståndspro-

cessen, d.v.s. omständigheter utanför Bolagets kontroll. I en sådan situation är 

det naturligt att domstolen i viss mån får vara aktiv för att se till att målet blir så 

utrett som krävs för att den ska kunna komma fram till ett korrekt avgörande. 

Frågan om hur långt processledningsskyldigheten sträcker sig är dock inte 

okomplicerad. Att ledamöterna i MMD har haft helt motsatta uppfattningar i 

frågan om Bolaget borde ha getts möjlighet att inkomma med ett komplette-

rande underlag eller inte visar på den bristande samstämmigheten i frågan. På 

denna punkt föreligger i sig själv ett behov av vägledning från högsta instans. 

 

7. Avslutande kommentarer 

7.1 Sammanfattningsvis föreligger skäl för prövningstillstånd. Det är också visat att 

den ansökta vindkraftparken uppfyller samtliga krav för tillåtlighet. Mark- och 

miljööverdomstolen ska därmed undanröja underinstansernas avgöranden och 

bifalla Bolagets ansökan om tillstånd.  

7.2 Det är angeläget att mål om vindkraft – i ljuset inte minst av politiska åtaganden 

om förnybar energi – inte marginaliseras till karaktären att ”liten tuva stjälper 

stort lass”.  Den ansökta verksamheten, som medför ett inte obetydligt tillskott 

av förnybar energi, är vällokaliserad inom område som i vindkraftsplan utgör ut-

redningsområde för vindkraft. Aktuell kommun har både tillstyrkt ansökan samt 
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är via bolag också direkt delaktig i projektet. Det allmänna intresset av verksam-

heten på aktuell plats får alltså anses ovanligt stort.  

7.3 I ljuset härav, och då vägledande expertis avseende fåglar är tydlig i att det inte 

är fråga om någon otillåtlig påverkan samt då de flygsäkerhetsfrågor som kunde 

ha klarlagts redan i MMD nu är klarlagda, föreligger otvetydigt inga hinder mot 

ansökt verksamhet. Detta gäller i synnerhet för Bolagets andrahandsyrkande. 

 

Malmö som ovan, 

 

 

 

Tove Andersson    Jonathan Andersson  

Advokat    Jur.kand.  
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Bilaga 2 Norrköpings flygplats yttrande 
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Bilaga 4 Linköping-Saab:s yttrande 

Bilaga 5 Malmen flygplats yttrande 

Bilaga 6 Richard Ottvalls rapport  
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