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Prövningstillstånd i mål nr M 3041-20 för Wind4shore AB:s överklagande 

 

Som företrädare för branschorganisationen Svensk Vindenergi tillskriver vi Mark- och 

miljööverdomstolen för att framhålla vikten för Svensk Vindenergi av att prövningstill-

stånd meddelas i ovan angivet mål för Wind4shore AB:s överklagande (vindkraft på Vik-

bolandet). 

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft. Vi 

arbetar aktivt genom att skapa opinion, informera beslutsfattare, fungera som remissin-

stans, m.m. Våra medlemmar är kraftbolag, projektörer, investerare, turbinleverantörer, 

banker, advokatbyråer, konsultföretag och underleverantörer till vindkraftsföretagen. Det 

gemensamma intresset är att främja vindkraftsutbyggnaden.  

Sverige har mycket goda förutsättningar för vindkraft. Miljöfördelarna, såväl nationellt 

som globalt, är uppenbara. När vindkraften byggs i goda vindlägen minskar dess miljöpå-

verkan ur ett livscykelperspektiv, den blir ekonomiskt konkurrenskraftig och kostnaderna 

kan hållas nere för konsumenterna. Även om vindkraftsutbyggnaden har varit snabb de 

senaste åren, står vindkraften idag inför en rad utmaningar inom elcertifikatsystemet, el-

näten och tillståndsprocesserna som kan begränsa en fortsatt expansion.  

Vi vill inledningsvis framhålla att en rättssäker, förutsägbar och effektiv tillståndsprocess 

är grundläggande för en storskalig utbyggnad av vindkraften. 

Det aktuella målet gäller två närmast klassiska frågor i vindkraftssammanhang, nämligen 

relationen till flygsäkerhet och fåglar. För fåglar finns det en relativt rikhaltig praxis, för 

flygsäkerhet är den vägledande rättstillämpningen mer sparsmakad. Varför vi tillskriver 

Mark- och miljööverdomstolen för dessa frågor från branschens sida i just detta mål? Jo, 

för att resonemanget i domen accentuerar den otydlighet och oförutsägbarhet vi märker 

att många vindkraftaktörer numera möter i prövningarna. Denna otydlighet behöver rät-

tas till av Mark- och miljööverdomstolen. 

Mark- och miljödomstolen har i det överklagade målet framfört bedömningen att den 

sökta lokaliseringen skulle vara belägen inom ett område med hög och tät havsörnspopu-

lation och att det skulle förekomma beaktansvärda sträck av flyttande fågel under vissa ti-

der på året. Mot denna bakgrund har domstolen kommit till slutsatsen att det skulle före-

ligga risk för negativ påverkan på fågellivet. De två särskilda ledamöterna, dvs. hälften av 

domstolens besättning, anmälde sig skiljaktiga. De anmälde den rakt motsatta uppfatt-

ningen att risken för negativ påverkan på havsörn och flyttfågel inte kunde anses vara så 

stor att den utgör hinder mot ansökt tillstånd.  

Den här sortens situationer borde inte kunna uppkomma om det var tydligt vad som krävs 

för att en sökande ska kunna visa tillåtlighet. I synnerhet i fall som detta, när det är de två 
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särskilda ledamöterna som har en helt annan uppfattning än rådman och tekniskt råd, fö-

refaller det uppenbart att ramen för vad som ska visas inte kan anses vara tillräckligt tyd-

lig.  

När det gäller flygsäkerhet anförde de skiljaktiga ledamöterna att det av domskälen fram-

går att viss korrespondens mellan flygplatserna (Skavsta, Norrköping), sökanden och 

domstolen skett efter sammanträdet. Slutsatsen av målets fortsatta handläggning var att 

de flyghinderanalyser som sökanden ursprungligen bifogat ansökan genom tidsutdräkten 

blivit inaktuella. Sökanden hade erbjudit sig uppdatera analyserna, men domstolen gjorde 

bedömningen "att lämpligheten av lokaliseringen kan ifrågasättas med hänsyn till flygsä-

kerheten”. 

Med hänsyn till att de flyghinderanalyser som redovisats i MKB:n nu inte gäller, ansåg de 

skiljaktiga ledamöterna att sökanden ska ges möjlighet att inlämna nya flyghinderanalyser 

och ev. korrigeringar av vindkraftparkens utformning innan domstolens beslutsunderlag 

kan anses vara fullgott. Även denna fråga gör oss givetvis fundersamma kring hur det kan 

vara otydligt vad som ska gälla när material blir inaktuellt under en tillståndsprövning och 

hur det kan vara korrekt att detta inte hanteras av prövningsmyndigheten. Hur flygets och 

vindkraftens intressen ska kunna samspela kan inte vara avhängigt hur lång tid en till-

ståndsprövning tar. 

Samtliga skäl ovan understryker att en rättssäker, förutsägbar och effektiv tillståndspro-

cess är grundläggande för en storskalig utbyggnad av vindkraften. Det mål vi nu gått ige-

nom kan inte anses möta dessa krav. Vi hemställer därför om att prövningstillstånd med-

delas i målet, med möjlighet för Mark- och miljööverdomstolen att klarlägga rättsläget. 

 

Stockholm som ovan  
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