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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Gordon Segerfelt och Kristina Segerfelt har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, ska upphäva miljöprövningsdelegationens beslut och avslå ansökan.
Rolf Jonsson, Kjell Svensson och Martin van den Burg har yrkat att Mark- och
miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, ska upphäva
miljöprövningsdelegationens beslut och avslå ansökan.
Eolus Vind AB och Länsstyrelsen i Hallands län har motsatt sig ändring av markoch miljödomstolens dom.
UTREDNINGEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Parterna har utvecklat sin talan i allt väsentligt med det innehåll som framgår av mark¬

och miljödomstolens dom, dock med följande tillägg och ändringar.
Gordon Segerfelt och Kristina Segerfelt
Det korta avståndet mellan bostadshus och vindkraftverken är oacceptabelt. Forskare
anser att skyddsavståndet mellan vindkraftverk och bostadshus ska vara minst två
kilometer. Avståndet mellan deras hus och närmaste vindkraftverk kommer att vara
cirka 700 meter. De flyttade till området för den lugna, tysta miljön och närheten till
den stilla naturen. Vindkraftverken stör djur, natur och människor. Det är inte ett
lämpligt område att placera vindkraftverk i. Bostadshusens värde kommer att minska i
och med uppförandet av vindkraftverken. Det framgår tydligt av undersökningar att det
finns rödlistade fågelarter i området som inte får störas. Domstolen bör även beakta det
nyligen ratificerade EU-direktivet om landskapsskydd. Uppförandet av vindkraftverken skulle även påverka den hundverksamhet i form av privatträning och kurser
som de bedriver på sin fastighet.
Bullermätningarna är inte korrekt utförda. Bolaget har gjort mätningarna på egen hand
och använt sig av mätinstrument som mäter plana ytor. De aktuella vindkraftverken är
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planerade att uppföras i dalgångar. Det stämmer inte som bolaget tidigare har påstått
att mätningarna i Sällstorp har utförts av ÅF Ingemansson. Nya bullerberäkningar bör
genomföras av en oberoende part.
Det finns stora brister i fågelinventeringen. Inventeringen har inte genomförts under
rätt tidsperiod. Det har inte genomförts någon undersökning gällande fladdermöss i
området. Det finns gott om fladdermöss där och en inventering måste göras.
Rolf Jonsson, Kjell Svensson och Martin van den Burg
Samrådet har varit bristfälligt och delgivningen nådde inte alla närboende och de
särskilt berörda. Den information som skickades ut höll inte måttet. Miljöprövningsdelegationens argumentation för att inte avvisa ansökan är tvivelaktig och bör prövas.
Ansökan borde ha avvisats eftersom bolaget inte lämnade in kompletteringar enligt
förelägganden. Miljökonsekvensbeskrivningen är undermålig. Miljöprövningsdelegationen har fattat sitt beslut baserat på en halvfärdig och inkomplett fågelinventering.
Det gjordes inte någon fågelinventering under vårsträck och häckningssäsong, utan
¬

endast under en liten del av perioden. Underlaget visar att samtliga vindkraftverk är i
konflikt med fåglarna. De vindkraftverk som fick avslag är spridda över hela vindkraftsparken, vilket visar på att konflikten med fåglarna finns i hela området. Det
stämmer inte att området är av barrskogskaraktär och utan viktiga fladdermusbiotoper.
Bolaget har i november 2012 avbrutit en vindkraftsetablering i Grimmared/Karl
Gustav, ett område som ligger i direkt anslutning till Sällstorp/Stamnared. Anledningen till att bolaget avbröt projektet var att det visade sig att området hade en
ovanligt hög artrikedom både vad gäller fladdermöss och rovfåglar. De respektive
områdena ska ses som en enhet som hänger ihop, med överlappande stora naturvärden
och med många arter som är skyddsvärda. Mot bakgrund av vad som framgår av
miljökonsekvensbeskrivningen och naturinventeringarna är området att bedöma som
olämpligt för etablering av vindkraftverk.
Bullerberäkningarna som de har fått ta del av är utförda av bolaget och inte av ÅF
Ingemansson som påståtts. Det är mycket i bolagets bullerberäkningar som inte
stämmer. Mark- och miljödomstolen har därmed avgjort målet på fel och bristande
information.
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Mark- och miljödomstolen har inte hållit sammanträde och syn, vilket innebär att de
fråntagits en oumbärlig del i den demokratiska processen.
Länsstyrelsen i Hallands län
Alla särskilt närboende har fått det aktuella samrådsunderlaget och det samrådsunderlag som bolaget lämnade till närboende kan godtas, trots de brister som
delegationen har uppmärksammat enligt tillståndsbeslutet. De inventeringar av fåglar
och fladdermöss som redovisas i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är
tillräckliga för att kunna bedöma verksamhetens tillåtlighet. Kunskapen om fladdermöss har ökat sedan ansökan gjordes och det har börjat ställas krav på fladdermusinventeringar även i områden som saknar viktiga fladdermusbiotoper såsom Sällstorp.
Länsstyrelsen föreslår att ett villkor som innebär att "vindkraftverken ska stängas av
när medelvindhastigheten under 10 minuter är lägre än 5 m/s vid verkets nav. Detta
gäller från en timme före solnedgång till en timme efter soluppgång under perioden
fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 15 oktober. " Genom ett sådant villkor minimeras risken
för skador på fladdermöss i området. Villkoret förefaller dessutom ligga mer i linje
¬

med proportionalitetsprincipen än att upphäva meddelat tillstånd helt eller delvis.
Miljöprövningsdelegationen avslog ansökan vad gäller de vindkraftverk där
inventeringarna visade att placeringen var olämplig ur fågel synpunkt. Hänsyn har
däimed tagits till de skyddsavstånd som rekommenderas mellan vindkraftverk och
fåglar.
Det krävs inte att en oberoende expert gör buller- och skuggberäkningar för att
beräkningarna ska accepteras. Beräkningarna måste dock göras på rätt sätt. Bolaget har
kompletterat bullerberäkningama med råhetsklass 1,5 och råhetslängd 0,055. Det har
inte någon betydelse för prövningen om bullerberäkningen har gjorts av en konsult
eller av bolaget som söker tillstånd.
Verksamheten är tillåtlig och de skyddsåtgärder som meddelats i tillståndets villkor
bör vara tillräckliga för att skydda bland annat människors hälsa och naturvärden.
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Eolus Vind AB
Verksamheten kan förenas med hänsyn till boende och områdets natur- och kulturvärden. Bolaget har följt tillståndsprocessen och genomfört de inventeringar och
utredningar som länsstyrelsen har rekommenderat. Processen är genomförd på rätt sätt
och ett fullgott material har lämnats in i tillståndsansökan. Nuvarande parklayout
uppfyller de hänsynsavstånd som Sveriges Omitologiska förening rekommenderar, så
när som på avstånd till häckande berguv samt storlom. Hänsynstagandet är tillräckligt
för att säkerställa att ingen betydande negativ påverkan på fågellivet kommer att ske.
Att enbart hänvisa till förekomst av fåglar som Naturvårdsverket gör utan att närmare
analysera risken för kollision ellerriskenför annan negativ påverkan anser bolaget
utgöra en svaghet i resonemanget. Vad gäller frågan om fladdermusinventering anser
bolaget att en fältstudie av området bör väga tungt jämfört med en allmän bedömning
av länet. Callunas bedömning att området är av barrskogskaraktär, utan viktiga
fladdermusbiotoper som hagmarker, sjöar, äldre bebyggelser, småvattendrag, äldre träd
och lövskog är så pass fundamental och tydlig att ytterligare inventeringsinsatser inte
ansetts motiverade. Det ska inte ställas längre gående krav på miljökonsekvens¬

beskrivningen än vad projektet motiverar.
YTTRANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Naturvårdsverket har anfört i huvudsak följande. Fågelinventeringama är tillfyllest,
men den valda platsen är olämplig med hänsyn till förekomsten av skyddsvärda och
känsliga fåglar i området. Påverkan på fågellivet kan ske genom den fragmentering av
landskapet som en vindkraftspark innebär med förlust av habitat samt störning och
bortträngning från boplatser och födosökområden. Kollisioner med ökad dödlighet
som följd är också en riskfaktor för både fåglar och fladdermöss. Fågelutredningen har
visat att kända häckningar av sällsynta fågelarter förekommer inom det berörda
området. Området hyser många värdefulla fågelbiotoper. Det är viktigt att säkra
skyddet både för häckningslokaler och flyg-, spel- och födosöksområden. En
etablering av vindkraft i det aktuella området skulle negativt påverka den värdefulla
fågelfaunan i så stor omfattning att lokaliseringen inte kan anses förenlig med 2 kap.
6 § miljöbalken.
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Hallands län hyser flera olika arter av fladdermöss och behovet av en fladdermusinventering kan inte avfärdas. Det är en brist i handlingarna att det inte finns en
inventering av fladdermusfaunan. Bolagets ansökan bör avslås i sin helhet.
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL
Samrådsunderlaget
Mark- och miljööverdomstolen instämmer i miljöprövningsdelegationens bedömning
att samrådsunderlaget har varit bristfälligt. Bristerna är dock inte så omfattande att de i
sig utgör skäl för att avslå eller avvisa ansökan.
Buller
Av de bullerberäkningar som bolaget har genomfört framgår att ljudnivån inte överstiger 40 dB(A) vid något hus som är avsett att användas för bostadsändamål.
Beräkningarna har gjorts enligt en modell som rekommenderas i Naturvårdsverkets
rapport nr 6241 "Ljud från vindkraftverk" (2001). Rapporten är under revidering. Trots
¬

vissa osäkerheter vid beräkning av ljud från vindkraftverk i skoglig terräng bedömer
Mark- och miljööverdomstolen att bolagets beräkningar kan godtas. Det finns inte
något krav på att bullerberäkningar ska vara utförda av oberoende experter.
Sammantaget saknas anledning att avslå ansökan om tillstånd med hänsyn till vad
klagandena anfört om buller och de bullerberäkningar som har gjorts.
Lokaliseringen
Den aktuella etableringen avser, sedan miljöprövningsdelegationen avslagit ansökan i
fråga om sex vindkraftverk, sju vindkraftverk lokaliserade i Sällstorp som är beläget en
dryg mil från Varberg tätort. Det är fråga om ett stort sammanhängande skogsområde
som är kuperat med vissa mycket markerade branter. Skogsområdet avgränsas av
dalgångar med uppodlad mark och vattendrag. I skogen förekommer ett större antal
myrar. Den aktuella platsen omfattas inte avriksintresseenligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken eller av något områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Av bolagets
miljökonsekvensbeskrivning samt av de studier av fågellivet i Sällstorp som har
genomförts på uppdrag av bolaget framgår dock att det finns kända häckningar av
rovfåglar samt andra rödlistade fågelarter inom det område där vindkraftverken är
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tänkta att uppföras. Det finns utpekade områden för värdefulla fågelbiotoper på flera
platser inom det aktuella området.
Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att den fågelinventering som
har gjorts får anses tillräcklig för att kunna ligga till grund för en bedömning av
lokaliseringens lämplighet med hänsyn till förekomsten av fåglar, men att det däremot
är en brist i underlaget att en fladdermusinventering saknas.
Den fråga som Mark- och miljööverdomstolen därefter har att ta ställning till är om
etableringen av vindkraftverken kan godtas med hänsyn till förekomsten av rovfåglar
samt andra rödlistade fågelarter inom området.
En etablering av vindkraftverk innebär risk för att fåglar som förekommer i området
kan skadas genom kollisioner med verken. Miljöprövningsdelegationen har tagit
hänsyn till denna risk och avslagit ansökan om tillstånd till de vindkraftverk som var
avsedda att placeras i närheten av kända häckningslokaler. Vid en bedömning av om
¬

vindkraftverkens lokalisering kan godtas ska dock hänsyn inte bara tas till möjligheten
att innehålla de buffertzoner som rekommenderas i Vindvals rapport nr 6467
"Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss" (2011) utan det måste ske en
helhetsbedömning i fråga om etableringens påverkan på området som fågellokal.
Utredningen visar att en etablering av de sju vindkraftverk som miljöprövningsdelegationen lämnat tillstånd till skulle fragmentera området och därigenom riskera att
störa fåglar samt tränga bort dem från boplatser och födosöksområden. Med hänsyn till
områdets påtagliga betydelse som fågellokal och de risker för rovfåglar och andra
särskilt skyddsvärda fågelarter som en etablering skulle medföra, finner Mark- och
miljööverdomstolen att bolaget inte har visat att den valda platsen uppfyller kravet på
en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Mark- och miljödomstolens dom
och miljöprövningsdelegationens beslut ska därför ändras och Eolus Vind AB:s
ansökan ska avslås i sin helhet.
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Mark- och miljööverdomstolens dom får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om markoch miljödomstolar inte överklagas.

¬

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Ulla Bergendal, tekniska rådet Bengt Jonsson,
hovrättsrådet Malin Wik, referent, och tf. hovrättsassessorn Ulrika Stenström.
Föredragande har varit hovrättsfiskalen Linn Hamstad
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MOTPART
1. Eolus Vind AB
Box 95
281 21 Hässleholm
2. Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens i Hallands län beslut 2012-03-27 i ärende nr 551-7096-11, se
bilaga 1
SAKEN
Tillstånd till vindkraftverk på fastigheten Sällstorp 5:4 m.fl. i Varbergs kommun

DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

¬
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BAKGRUND
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län meddelade i beslut
den 27 mars 2012 Eolus Vind AB tillstånd att uppföra och driva högst sju
vindkraftverk på fastigheterna Sällstorp 5:4, 7:2, 7:3, 8:2 och 9:10, Stamnared 27:1
samt Kusagärde 1:13 i Varbergs kommun. Miljöprövningsdelegationen avslog
ansökan vad gäller vindkraftverk 1, 2, 4, 6, 7 och 11 samt avslog bolagets yrkande
om verkställighetsförordnande. Tillståndet förenades med de villkor som framgår av
beslutet (se bilaga 1).
Miljö- och räddningsnämnden i Varbergs kommun, Naturskyddsföreningen i
Varberg, Andreas Gustafsson, Ingegerd Johansson, Rolf Jonsson, Gordon Segerfelt,
Kristina Segerfelt, Kjell Svensson och Martin van den Burg har överklagat
milj öprövningsdelegationens beslut.
YRKANDEN M.M.
Miljö- och räddningsnämnden i Varbergs kommun (nämnden) har yrkat att villkor 5
¬

i tillståndet ska strykas eller omformuleras.
Som grund för yrkandet har nämnden anfört i huvudsak följande. Nämnden har i
yttrande i ärendet framfört kritik kring problematiken att följa upp villkor 5, vilket
inte framgår av beslutets referat av inkomna yttranden. Nämnden ser sig därför
nödgad att åter lyfta fram denna problematik. En allmän utgångspunkt vid
villkors skrivning är att tillståndshavaren ska ha rättsliga och faktiska förutsättningar
att klara de krav som villkoret innebär. Enligt förslag till beslut, villkorspunkt 5,
från miljöprövningsdelegationen ska "en uppföljande kontroll av vindkraftparkens
påverkan på flyttfåglar, häckande fåglar och fladdermöss göras inom tre år efter det
att första verket tagits i drift". Som utgångspunkt för detta hänvisar
miljöprövningsdelegationen till Naturvårdsverkets rapport 6467, "Vindkraftens
påverkan på fåglar och fladdermöss - Syntesrapport". Under rubriken "Motivering
till villkor" med underrubrik "Fåglar och fladdermöss" anges att syftet med
undersökningen är att verifiera de slutsatser om påverkan på fåglar och fladdermöss
som anges i ansökan. Denna ska i sin tur ligga till grund för en bedömning om
beslutet behöver omprövas enligt 24 kap. 5 § miljöbalken. De uppföljande
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kontrollerna ska enligt vad nämnden uppfattar utgöra en möjlighet att jämföra
situationen för fåglar och fladdermöss före och efter etableringen inom den tidsram
som tillståndsgivande myndighet anger.
Som beslutet i ärendet nu har utformats blir det mycket besvärande för en
kontrollmyndighet att på ett adekvat vetenskapligt sätt kunna bedöma om en
kvantitativ eller kvalitativ förändring faktiskt har skett. Det blir alltså svårt att
uppfylla det som rapporten beskriver (sista stycket s. 71); "den samlade
bedömningen ska sedan kunna användas invändningsfritt som underlag vid beslut
av ansvarig myndighet (länsstyrelse eller kommun)". Att det kan användas
"invändningsfritt" är av största vikt när det som i förslagsbeslutet ska ligga till
grund för ett ställningstagande gällande eventuell omprövning enligt 24 kap. 5 §
miljöbalken.
Nämnden anser att en inventering av fladdermöss ska genomföras innan
etableringen och på ett sätt som är vederhäftigt och följer sund vetenskaplig praxis
¬

och som därmed är möjlig att reprisera via en uppföljande kontroll/undersökning.
Alternativt ska kravet på en uppföljande kontroll/undersökning strykas. När det
gäller motsvarande uppföljande kontroll/undersökning av fåglar ska det i tillståndet
preciseras med vilka metoder och i vilken omfattning detta ska ske. Det är av
synnerlig vikt att dessa uppföljande kontroller/undersökningar sedan
invändningsfritt kan användas som underlag vid beslut av ansvarig myndighet.
Särskilt om de ska utgöra grund för en eventuell så inskränkande åtgärd som kan
komma att följa av en eventuell omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken.
Naturskyddsföreningen i Varberg (föreningen) har yrkat att mark- och
miljödomstolen ska upphäva miljöprövningsdelegationens beslut och avslå ansökan.
Som grund för yrkandet har föreningen anfört i huvudsak följande. Etableringen av
en vindkraftpark gör mycket stora intrång i naturen p.g.a. de breda och raka vägar
som krävs för att bl.a. transportera vindkraftverken på plats. Vägdragningama hotar
att fragmentisera området och skära av viktiga biotoper från varandra. Föreningen
vill också påminna om det nyligen ratificerade EU-direktivet om landskapsskydd.
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Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning
och planering av det europeiska landskapet. Konventionen syftar också till att stärka
allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet. Föreningen utgår från att en
vindkraftsutbyggnad på skogshöjderna i Sällstorp kommer att påverka landskapets
utseende och funktion i strid med det som det nya EU-direktivet föreskriver.
Området inskränker på det som i kommunens översiktsplan utpekats som tysta
områden. En lugn miljö är viktig för människors hälsa och rekreation och en
bullerfri miljö är förutsättningen för att småföretagare på landsbygden ska kunna
utveckla t.ex. närturismen. Decibelkartan i materialet visar att ett stort antal
fastighetsägare kommer att störas av vindkraftverkens ljud. Gränsvärdet 40 dB (A)
är redan föråldrat och satt som norm för betydligt lägre vindkraftverk än de nu
planerade. Av decibelkartan framgår dessutom att minst 35 bostäder finns inom
gränsen för "ljudkänsligt område". Därtill kommer den påverkan som ultraljudet
från vindkraftverken har på de boende. Ultraljudets hälsoeffekter är dåligt
undersökta, men många boende (t.ex. i Laholm) vittnar om svåra hälsoeffekter av
¬

just ultraljudet som tränger in i bostäderna. Många kommuner har angett ett längre
säkerhetsavstånd än Varberg till bostäder. Säkerhetsavståndet är t.ex. i Falkenberg
600 m och i Hylte 1 000 m, medan det i Varberg är 400-450 m. Föreningen anser
att säkerhetsavstånden till bostäderna inom vindkraftsparkens område i Sällstorp är
otillräckliga.
Andreas Gustafsson och Ingegerd Johansson (Sällstorp 3:10) har yrkat, som det får
förstås, att mark- och miljödomstolen ska upphäva miljöprövningsdelegationens
beslut och avslå ansökan.
Som grund för yrkandet har Andreas Gustafsson och Ingegerd Johansson anfört i
huvudsak följande. Skogsområdet är en enastående plats, där man trots närhet till
samhällsfunktioner och kommunikationer kan bo och vistas i vilsam miljö. Genom
vindkraftsparken kommer det ostörda djurlivet att påverkas, både under
uppbyggnadsfasen och vid drift, och boendemiljön kommer otvivelaktigt att
påverkas i form av buller och visuell påverkan. En vindkraftsetablering i området
kommer radikalt att förändra områdets karaktär och medföra att den ostörda plats de
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valt att bosätta sig på blir något helt annat. I och med att bostaden är placerad i en så
pass tyst miljö befarar de att ljudet från vindkraftsparken kommer att bli ett stort
bekymmer, likaså att vindkraftverken under vissa perioder kommer att ge skuggor
över boplatsen.
Gordon Segerfelt och Kristina Segerfelt (Sällstorp 9:12) har yrkat, som det får
förstås, att mark- och miljödomstolen ska upphäva miljöprövningsdelegationens
beslut och avslå ansökan.
Som grund för yrkandet har Gordon Segerfelt och Kristina Segerfelt anfört i
huvudsak följande. Vindkraftsparken som planeras i Sällstorp skulle vara ett stort
hot mot deras underbara naturområden där ett rikt fågelliv finns och många djur
vistas, såsom älgar, rådjur, hasselmöss och fladdermöss. Det är dokumenterat att
både djur och människor påverkas negativt av vindkraftverk. Det är helt
oacceptabelt att förstöra fina naturområden där kulturminnen finns och att skövla
stora mängder skog för att vägar ska dras fram till vindkraftverken.
¬
Rolf Jonsson (Kusagärde 1:12), Kjell Svensson (Kusagärde 1:9-11) och Martin van
den Burg (Stamnared 13:14) har yrkat, som det får förstås, att mark- och
miljödomstolen ska upphäva miljöprövningsdelegationens beslut och avslå ansökan.
Som grund för yrkandet har Rolf Jonsson, Kjell Svensson och Martin van den Burg
åberopat i allt väsentligt samma skäl och utredningar som de har anfört hos
miljöprövningsdelegationen. De har även gett in ett flertal utredningar och rapporter
till mark- och miljödomstolen till stöd för sitt yrkande.
DOMSKÄL
Tillämpliga lagar och bestämmelser framgår av miljöprövningsdelegationens beslut.
Mark- och miljödomstolen har gått igenom handlingarna och kommit fram till att
det intefinnsnågra skäl att ändra miljöprövningsdelegationens beslut.
Överklagandet ska därför avslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)
Överklagande senast den 12 november 2012

Patrick Baerselman

Gunnar Barrefors

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Patrick Baerselman,
ordförande, och tekniska rådet Gunnar Barrefors. Föredragande har varit
beredningsjuristen Linda Darestam.
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UNSSTYRELSEN
HALLANDS LÄN

Eolus Vind AB
Box 95
281 21 Hässleholm

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för vindkraftverk på fastigheten
Sällstorp 5:4 m fl i Varbergs kommun
BESLUT
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation meddelar med stöd av 9 kap. 6 och 8
§§ miljöbalken (MB) Eolus Vind AB, org nr 556389-3956, tillstånd att uppföra
och driva högst 7 vindkraftverk på fastigheterna Sällstorp 5:4, 7:2, 7:3, 8:2,
9:10, Stamnared 27:1 och Kusagärde 1:13 i Varbergs kommun. Vindkraftverkens totala höjd får inte överstiga 150 meter.
Miljöprövningsdelegationen avslår ansökan vad gäller vindkraftverk 1, 2, 4, 6,
7 och 11. Dessa verk får således inte uppforas.
Miljöprövningsdelegationen avslår bolagets yrkande om verkställighetsförordnande.
¬

Tillståndet gäller i 30 år från lagakraftvunnet beslut.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap 9 § MB miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.
Uppskjutna frågor
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation uppskjuter med stöd av 19 kap. 5 §
punkt 10 jämfört med 22 kap. 27 § MB under en prövotid fastställandet av slutliga villkor beträffande hinderbelysning.
Bolaget skall senast sex månader efter det att detta tillstånd vunnit laga kraft
till Miljöprövningsdelegationen redovisa följande utredningar.
U l . Utred de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att förse vindkraftverken med ett system som innebär att hinderbelysningen bara tänds
när ett flygplan eller en helikopter närmar sig vindkraftverken. Utred även
om tekniken kan antas utgöra bästa möjliga teknik eftersom den används
på vindkraftverk i andra länder och kommer att användas i Sverige.
U2. Utred de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att förse vindkraftverken med hinderbelysning som är synkroniserad så att ljusen blinkar i takt.
Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
Telefon
halland@lansstyrelsen.se 035 - 13 20 00

Kontakta i detta ärende: Anna-Lena Olsson tfn 035^13 21 08, e-post; amia-lena.k.olsson@lansstyrelsen.se
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Provisoriska villkor
För tillståndet gäller följande provisoriska villkor.
Pl. Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras på natten så mycket som
gällande lagstiftning medger.
Villkor
För tillståndet gäller följande villkor.
1. Om inte annat framgår av övriga villkor skall verksamheten bedrivas i
huvudsaklig Överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna eller i Övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Vindki'aftverken ska placeras inom en radie om 50 meter från de koordinater som anges nedan enligt SWEREF 99 TM.

¬

VKV nr X-koordinat Y~ko ordmat
3
340791
6345525
5
341544
6345552
8
341655
6346246
9
342257
6345678
10
342612
6345993
12
343288
6345763
13
342837
6345461
3. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder får på grund av vindkraftverken inte överstiga 40 dBA,
Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras vid en förstagångsbesiktning
genom näffältsmätningar och beräkningar samt genom immissionsmätningar vid bostäder. Denna kontroll ska genomföras inom sex månader
från det att vindkraftsanläggningen tagits i drift. Tillsynsmyndigheten får
dock medge att immissionsmätningarna utförs vid en senare tidpunkt.
Kontroll av den ekvivalenta ljudnivån ska därefter ske genom närfältsmätningar och beräkningar eller genom immissionsmätningar vid bostäder
så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller efter tillsynsmyndighetens begäran, dock minst en gång vart
femte år.
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4.

Maximala antalet timmar med faktisk rörlig skugga vid bostäder på grund
av vindkraftverken får inte överstiga 8 timmar per år.

5.

En uppföljande kontroll av vindkraftsparkens påverkan på flyttfåglar,
häckande fåglar och fladdermöss ska göras inom tre år efter det att det första verket tagits i drift.

6.

Samtliga verk ska ges en enhetlig och diskret utformning och färgsättning.
Endast verksamhetsutövårens och tillverkarens namn får anges på vindkraftverken. Utformningen ska bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. Andra reklamanordningar får inte placeras på verken.

7.

Bolaget ska senast en månad efter det att anläggningsarbetena är slutförda
anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Temporärt nyttjade markytor under
anläggningstiden såsom upplags- eller uppställningsplatser, dock ej kranuppställningsplatser, ska återställas snarast möjligt och senast två år efter
det att anläggningsarbetet avslutats. Återställningsarbetet ska så långt möjligt göras så att den biologiska mångfalden gynnas.

8. När verksamheten, dvs. driften av ett eller flera vindkraftverk, slutligen
upphör ska bolaget skriftligen meddela tillsynsmyndigheten tidpunkten för
detta. Inom sex månader från den meddelade tidpunkten ska bolaget till
tillsynsmyndigheten redovisa en plan för hur och inom vilken tid vindkraft verketAen ska nedmonteras och omhändertas samt hur marken ska
återställas. Planen ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
9.

I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Förslag till kontrollprogram i den del det avser anläggningsarbeten ska inges till tillsynsmyndigheten innan arbetena påböij as. I
övriga delar ska förslag till kontrollprogram inges till tillsynsmyndigheten
senast tre månader innan det första vindkraftverket tas i drift.

10. Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder om 500 000 kronor per vindkraftverk som uppförs. Säkerheten
ska godkännas av miljöprövningsdelegationen innan tillståndet tas i anspråk.
Tillståndet ska ha tagits i anspråk senast fem år efter det att tillståndet vunnit
laga kraft, annars förfaller tillståndet i de delar det inte har tagits i anspråk. Bolaget ska meddela tillsynsmyndigheten när tillståndet tagits i anspråk och när
det första vindkraftverket har tagits i drift.
Särskilda upplysningar
Prövning av vattenverksamhet som kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 11 kap miljöbalken ingår inte i denna tillståndsprövning. Detta beror på
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att Miljöprövningsdelegationen endast kan pröva miljöfarlig verksamhet enligt
9 kap. MB (se 16 § länsstyrelseinstruktionen).
Kungörelsedelgivning samt hur man överldagar
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932), att
delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen skall inom
10 dagar efter beslutsdatum införas i Hallands Nyheter och Göteborgsposten.
Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen Miljö- och hälsoskyddskontoret,
Varbergs kommun, samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad.
Eventuellt överklagande skickas till Länsstyrelsen, 301 86 HALMSTAD. Ange
vilket beslut som överklagandet gäller t ex genom att ange diarienumret. Skriv
också vilken ändring som begärs.
För att överklagandet ska kunna prövas, måste det vara inkommet till Länsstyrelsen senast den 2 maj 2012.
Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Mark- och milj ödomstolen i
Vänersborg för prövning, om Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt
som begärs.
¬

Kontakta Länsstyrelsen på tfn 035-13 20 00 eller halland@lansstyrelsen.se, om
något är oklart,
ANSÖKAN OCH YRKANDEN
Bolaget ansöker om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att inom fastigheterna
Sällstorp 2:5, 4:2, 5:4, 7:2, 8:2, 9:10, Svärtingskulla 1:5, Östra Derome 6:5,
Derome 9:1, Stamnared 9:6, 10:4, 27:1 och Kusagärde 1:13 i Varbergs kommun uppföra och driva 13 vindkraftverk med maximal totalhöjd av 150 meter
med tillhörande elkiosker.
Bolaget yrkar vidare:
• Verkställighetsförordnande då arbetena är säsongsberoende och byggnation
planeras ske så snart som möjligt samt på grund av den omfattande ekonomiska
påverkan förseningar innebär for projektets lönsamhet.
• Att igångsättningstiden skall sättas till minst fem år efter att tillståndet vunnit
laga kraft samt
• Placering av vindkraftverken enligt bifogad plankarta och följande koordinater, +/-50 meter, enligt SWEREF 99 TM.
VKV nr
1
2

Koordinater enligt SWEREF 99 TM
340288
6345339
340632
6344878
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6
7
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9
10
11
12
13
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340791
341092
341544
341537
342122
341655
342257
342612
342798
343288
342837
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6345525
6345183
6345552
6345074
6345025
6346246
6345678
6345993
6346429
6345763
6345461

Bolaget åtar sig i ansökan:
• att nattetid hålla hindersbelysningen på den lägsta nivå som tillåts enligt gällande bestämmelser och att synkronisera belysningen så att den
blinkar i takt.
• att inte använda den närmast liggande bostaden för bostadsändamål
(bolaget äger fastigheten),
• att utrusta verken med skuggoptimeringsteknik som innebär att verk
stängs av när skuggeffekterförekommiti 30 minuter under ett dygn eller 8 timmar under ett år.
Bolaget yrkar följande villkor för verksamheten:
1. Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan skall anläggningen uppföras och
drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig.
2. En anmälan skall senast en månad innan byggnads- och anläggningsarbetena påböij as inlämnas till tillsynsmyndigheten. Anmälan skall vara skriftlig
och innehålla en beskrivning av de olika byggnads- och anläggningsmomenten.
3. Uppläggnings- och uppställmngsytornas storlek ska anpassas till leverantörens krav på säkerhet och placeras så att skador på omgivande marker minimeras.
4. Verksamhetsutövaren skall i god tid och senast en månad före byggnationen påböijas informera Försvarsmakten och Transportsstyrelsen om respektive vindkraftverks koordinater och höjd över havet enligt R.T90.
5. Vindkraftverken skall vara försedda med sådan utmärkning som vid uppförandetidpunkten föreskrivs från Försvarsmakten, Transportsstyrelsen eller annan myndighets sida,
6. Vaije vindkraftverk får ha en totalhöjd av högst 150 meter.
7. Vindkraftverken ska ges en enhetlig utformning och färgsättning.
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8. Buller från vindki aflverken får som riktvärde, inte överskrida ekvivalent
ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid permanentbostäder mätt som frifältsvärde.
9. Verklig skuggförekomst från vindkraftverken vid bostäder får som riktvärde inte överstiga 8 timmar per år eller 30 minuter per dygn.
10. Kemiska produkter och farligt avfall skall hanteras och lagras på sådant sätt
att förorening av mark och vatten inte riskeras. All förvaring ska ske nederbördsskyddat. Flytande kemiska produkter och farligt avfall skall alltid förvaras inom invallat område som är beständigt mot det som förvaras där. Invallningen skall dimensioneras så att den rymmer största behållarens volym
och minst 10 % av övrig lagrad volym.
11. Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Säkerheten ska utgöras av fonderade medel motsvarande 100 000 kr per vindkraftverk.
12. Ett förslag till kontrollprogram skall senast tre månader efter att tillståndet
tagits i anspråk inges till tillsynsmyndigheten.
13. Senast två år efter att elproduktionen har upphört ska vindkraftverken, maskinhus, transformatorer, ledningar och annan utrustning ha avlägsnats.
Fundamenten skall vara täckta och platserna ska ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med markägaren och tillsynsmyndigheten.
-

¬

ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Ansökan med miljökonsekvensbeskrfvning inkom till Länsstyrelsen den 10
mars 2010. Länsstyrelsen begärde vissa kompletteringar vilka inkom den 20
oktober och den 3 december 2010 samt den 28 januari och 11 februari 2011.
Ansökan kungjordes därefter i Hallands Nyheter och Göteborgsposten den 18
februari 2011. Ansökan sändes för yttrande till Miljö- och räddningsnämnden
och Kommunstyrelsen i Varbergs kommun, Försvarsmakten och Skogsstyrelsen. Yttranden har inkommit. Sökanden har i sin tur kommenterat yttrandena i
skrivelser, vilka inkom den 28 juni 2011 och den 13 februari 2012. Ytterligare
kompletteringar inkom den 9 maj och den 19 oktober 2011. Förslaget till beslut
ftån den 15 februari 2012 har kommunicerats med Eolus Vind AB, Oscar Johansson, SFK Målen, Thor Nilsson, Martin van den Burg, Rolf Jonsson, MarieLouise Schmickl och Lars-Eric Nilsson, Ruth och Bo Muller, Karin Fridstrand
och Bo Christians son, Kjell Svensson, Peter Lundberg, Birgitta och Anders
Andersson, Kjell Johansson, Naturskyddsföreningen i Varberg, Varbergs Ornitologiska Förening, Skogsstyrelsen, Försvarsmakten Högkvarteret samt Miljöoch räddnings-nämnden, Varbergs kommun. Synpunkter har inkommit från
Miljö- och räddningsnämnden i Varbergs kommun, Skogsstyrelsen, Försvarsmakten. Martin van den Burg, Rolf Johnsson och Kjell Svensson.
TIDIGARE PRÖVNING
Verksamheten har inte prövats tidigare.

LÄNSSTYRELSEN

BESLUT
2012-03-27

7(21)
551-7096-11

UR SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Allmänt
Den planerade vindkraftparken med 13 vindkraftverk ska ligga en dryg mil
nordost om Varberg tätort och ca 2 km väster om Derome samhälle. Närmaste
samlade bebyggelse ligger 1-2 km bort. Söder om etableringen ligger Stamsjön, Deromesjön och Ffultasjön med tillhörande friluftsliv, badplats och rekreationsområden.
Uppförande
Under uppförandet medför verksamheten bullerstörningar, transporter och begränsadframkomligheti och kring området. All bullergenererande verksamhet
planeras ske under dagtid.
Teknisk beskrivning av veritsamheten
Bolaget söker tillstånd för att etablera 13 vindkraftverk med 105 meters navhöjd och 80-100 meters rotordiameter, dock maximalt 150 meters totalhöjd.
Verksamheten omfattar, förutom uppförande, också uppförande av elkiosker,
förstärkning och nybyggnation av tillfartsvägar samt drift, avveckling och återställning. Den maskin som använts för att utföra beräkningarna i huvudalternativet är Vestas V90. Vinden har utifrån genomförda vindberäkningar konstaterats ha en snitthastighet på mer än 7 m/s på 103 meters höjd.
¬

Varje vindkraftverk förankras i ett gravitationsfundament som angörs i berget.
Fundamentet grundläggs 1,5-3 meter under markytan. En två meter tjock platta
av armerad betong med diameter upp till 20 meter gjuts på plats och den nedersta delen av tornet fästs på en rörsektion, ingjuten i fundamentet. För fundamenten krävs en yta på 200-400 m beroende på turbintyp och markunderlag.
2

Väganslutning
Vindkraftsetableringar kräver anslutningsvägar fram till vaije vindkraftverk.
Vägarna används både för att transportera verken och under driftsskedet för
service och reparation. I och med att verken är både stora och tunga ställs höga
krav på bärighet, bredd och lutning för de vägar som ska användas under byggskedet för transport. För etableringen i Sällstorp krävs både förstärkning av befintliga vägar samt ca 5 km ny vägsträckning inom exploateringsområdet.
Inom det planerade området finns i dagsläget ett fåtal skogsvägar som i huvudsak används för skogsbruk och vid jakt. Vägarna har inte status som allmän väg
och är tämligen svårforcerade för vanliga personbilar. Inom området fmns även
gator och leder avsedda för skogsmaskiner och i skogsbruket tillämplig maskinpark.
För transporter till de planerade projekteringsområdena planeras befintliga vägar och skogsgator att användas. På grund av tillfartsvägarnas lägre standard
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kommerförstärkningav befintliga vägar till viss del att ske för att klara axeltryck motsvarande 10 ton, och till viss del kommer vägsträckor att nyanläggas.
Sly och annan vegetation kommer att röjas längs vägarna eftersom transporterna kräver större bredd än vägen i sig har.
Elanslutning
Elanslutningen föreslås ske i Veddige vilket innebär en kort anslutningsdragning. Anslutningsledningarna kommer med största sannolikhet att förläggas i
marken längs befintliga och planerade vägar.
TJR SÖKANDENS MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Lokalisering
Den planerade vindkiaftparken med 13 vindkraftverk ligger drygt en mil nordost om Varberg tätort. Avståndet till närmaste tätort, Derome, är ca 2 km och
närmaste samlade bebyggelse norr och väster om området ligger 1-2 km bort.
Den föreslagna lokaliseringen är belägen på en skogsklädd höjd i landskapet,
avgränsat av svårtillgängliga branter. Idag bedrivs skogsbruk och jakt på höjden medan de lägre omgivande områdena används för rekreation och friluftsliv. Etableringsområdet omfattas inte av några riksintressen, naturreservat, kulturreservat eller Natura 2000-områden inom 3 km.
-

¬

Närboende
I anslutning till området finns ca 50 bostäder. Den mest närbelägna bostaden
har ett kortaste avstånd på 382 m från vindkraftverk. Denna är dock uppköpt av
bolaget som har åtagit sig att inte använda den för någon typ av bostadsändamål. Närmaste bostad som används för bostadsändamål ligger 598 m från
etableringsplatsen och ljudnivån där anges till 38,8 dBA, Den bostad som far
högst ljudnivå ligger 665 m från etableringen och ljudnivån där anges till 39,6
dBA.
Mark och vatten
De ritningar som hör till ansökan visar att vägar kan komma att dras genom
våtmarker. Vägarna kan också komma att dras genom områden som enligt naturvärdesinventeringen bedömts ha naturvärde resp. högt naturvärde.
Naturmiljö
Området är ett stort sammanhängande skogsområde som är tämligen kuperat
med vissa mycket markerade branter. Skogsområdet avgränsas av dalgångar
med uppodlad mark och vattendrag. Skogsmarken är till stora delar påverkad
av skogsbruk och större hyggenförekommer.Områden med olika bestånds ålder förekommer med allt från ungskog till inslag av äldre skog med grova träd.
De yngre och hårdast brukade partierna domineras av gran medan de äldre ofta
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domineras av tall. I skogen förekommer ett större antal myrar varav vissa är
markerade som sjöar på kartan, men flera har helt eller delvis vuxit igen och
saknar öppna vattenytor. Placeringen av verk 2 och 12 är inom områden med
naturvärdesklass 3 enligt den av Calluna utförda inventeringen. Områdena håller bl.a. grova träd, lågor och stora döda enar. Bolaget anger i ansökan att påverkan på dessa områden inte kommer att bli stor.
Det finns inga riksintressen för naturvården, skyddade områden eller Natura
2000-områden vid etableringsområdet.
Fåglar och fladdermöss
En utredning av fågellivet i området kring planerad vindkraftsetablering i Sällstorp har gjorts av Calluna AB. Syftet har varit att mer i detalj inventera förekomsten av rovfåglar, berguv, storlom, skogshöns och hana och hur dessa arter
utnyttjar det aktuella området (flygområden, häckningsplatser och höjder). Utredningen visar att kända häckningar av rovfåglar och andra rödlistade och
skyddade fågelarter finns inom rekommenderade skyddsavstånd till fem av de
föreslagna vindkraftverken. Enligt utredningen kan fagelpopulationerna påverkas negativt genom Ökad risk för kollisioner, störning från vindki-aftverken och
vägar samt arbetena i samband med anläggande av vindb'aftparken.

¬

Avståndet mellan häckningsplats för rovfåglar och ugglor och vindkraftverk
anges vara ca 1,6 km vilket understiger det rekommenderade avståndet på 2
km. I utredningen bedöms det föreligga en viss risk för kollisioner och störning
men att avståndet är så pass långt att eventuella häckande fåglar bör klara en
vindkraftsutbyggnad. Fiskgjuse har tidigare häckat inom 0,5 km från flera
vindkraftverk vilket innebär en risk för störning. Ingen häckning har konstaterats under april 2010. Storlom har tidigare häckat på ett avstånd på 0,5 km från
vindkraftverk och risk för störning föreligger. Trana har tidigare häckat i anslutning till ett av de planerade verken. Enstaka par kan tänkas röra sig i området och därför blir risken för störningar och kollisioner låg.
För övriga arter bedöms risken för störning och kollisioner vara låg.
Ingen inventering av fladdermöss har gjorts med hänvisning till att Calluna AB
gjort bedömningen i sin rapport om fåglar och fladdermöss att det finns väldigt
lite som tyder på att området skulle vara artrikt när det gäller fladdermöss eller
att det skulle vara en plats .för sällsynta och hotade arter. Denna slutsats grundar sig på att höj dområdet där vindkraftsparken planeras domineras av barrskogsmiljöer samt att området är fattigt vad gäller viktiga fladdermusbiotoper
som hagtnarker, sjöar och småvatten och lövskog. Äldre bebyggelse och gamla
ihåliga träd som kan tjäna som kolonier saknas också. Slutsatsen är att området
inte är ett viktigt kärnområde för fladdermöss och ej heller ett viktigt yngelområde. Däremot går det inte att avfärda att området utnyttjas som födosöksområde under hela eller delar av säsongen.
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Kulturmiljö
En översiktlig kulturmiljöanalys är utförd av Riksantikvarieämbetet, UV Väst.
Utredningen visar att det inte fmns några kulturhistoriskt omistliga värden i
området, vare sig på ett nationellt, regionalt eller lokalt plan. Inte heller riskerar
några fornlämningar att skadas i samband med uppförandet av vindkraftverken.
Viss försiktighet krävs dock vid uppförandet att verk nr 11 i den östligaste delen av området.
Området består i sin helhet av gammal utmark som genomskärs av sockengränsen mellan Stamnared och Sällstorps socknar. Bebyggelse och odling har
varit koncentrerad tiU dalgångarna norr och söder om vindparksområdet.
Friluftsliv
Området används endast i begränsad månförrörligt friluftsliv. Orsaken är områdets fysiska otillgänglighet. Området används för jakt och viltvård och bolaget bedömer att jakt kommer att kunna bedrivas i ungefär samma utsträckning
som i dagsläget.

¬

Landskapsbild
Den planerade parkens placering på en höjd i landskapet med samhällen på någon till några kilometers avstånd medför att bolaget bedömer att den visuella
påverkan på landskapsbilden blir begränsad. Parken konkurrerar inte visuellt
med andra höjdmärken i landskapet.
Fotomontage har tagits fram för att visa hur vindkraftverken vid Sällstorp kan
komma att se ut.
Ljud
I ljudberäkningama redovisas ljudnivåer vid bostäder utan hänsyn tagen till
bullerdämpning av vegetation eller angränsande bullrande verksamheter eller
anläggningar. Beräkningarna visar att ljudnivån 40 dBA innehålls vid samtliga
bostäder utom den som ägs av Eolus Vind AB. Bolaget har inkommit med ett
åtagande om att byggnaden inte kommer att användas för bostadsändamål under den tid som verksamheten bedrivs.
Skuggor
Påverkan av rörliga skuggor förväntas överstiga 8 timmar per år vid 12 bostäder varav en är den fastighet som ägs av bolaget och inte kommer att användas
för bostadsändamål. Beräkningen är utförd utan hänsyn till vegetationsförhållanden. Bolaget har åtagit sig att använda skuggoptimeringsteknik som stänger
av verken när skuggeffekter förekommit 30 minuter under ett dygn eller 8
timmar under ett år.
Hinderbelysning
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Verken kommer att förses med hinderbelysning i form av rött blinkande ljus
under gryning, natt och skymning. Belysningen kommer nattetid att dimmas
ned så mycket som lagstiftningen tillåter och justeras så att den blinkar i takt.
Risker
Olyckor med nedfallande rotorblad har förekommit. För att undvika olyckor
kommer vedertagen och prövad teknik att användas i kombination med kunnig
och erfaren monteringspersonal, hög teknisk kvalitet och regelbunden service.
Bostäder ligger inte i direkt anslutning till verken och allmänhetens intresse av
att vistas i verkens närhet bedöms som litet. Riskenföriskast bedöms som liten
utifrån meterologiska data för området. Vindkraftverken är utrustade med
skydd mot brand som tillsammans med det öppna området runt verken och
hårdgjord kranuppställningsplats minimerar riskenförskogsbrand.

¬

Avveckling efter drifttiden
Verken kommer antingen att bytas ut mot nya eller avvecklas och monteras
ner. Vilket alternativ som blir aktuellt beror i stor utsträckning på huruvida
vindkraft betraktas som det bästa alternativetförförnybarenergiproduktion om
25-30 år. Om alternativet blir att ta boit verken kommer dessa att monteras ner
och transporteras bort från platsen. Metall kommer att återvinnas och fysiska
strukturer rivas och omhändertas. Kemikalier och eventuellt avfall omhändertas enligt gällande lagstiftning. Kablar, ställverk och annan elutrustning avlägsnas medan fundamenten lämnas kvar och täcks med jord för att i största
mån skapaförutsättningarföretablering av naturlig vegetation. Anslutningsvägar lämnas kvar enligt överenskommelse med markägaren.
INKOMNA YTTRANDEN
Byggnadsnämnden i Varbergs kommun
Byggnadsnämnden tillstyrker etableringen av verk nr 2-12 och avstyrker etablering av verk nr 1.
Miljö- och räddningsnämnden i Varbergs kommun
Miljö- och räddningsnämnden tillstyrker ansökan under förutsättning att bostadsbebyggelsen på Stamnared 10:7 rivs eller beviljas bygglov för annat ändamål än bostadsändamål.
Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra mot deföreslagnavindkraftverken,
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har inget att erinra i ärendet såvida planerade åtgärder vidtas för
att minimera skada på de naturvärden som sammanfaller med uppställningsplatsförvindkraftverk inom det inventerade området.
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Birgitta och Anders Andersson, Peter Lundberg, Ruth och Bo Muller,
Kjell Johansson, Rolf Jonsson, Karin Fridstrand och Bo Christiansson,
Kjell Svensson, Naturskyddsföreningen i Varberg, Varbergs Ornitologiska
Förening, Martin van den Burg m fl, Marie-Louise Schmikl och Lars-Erik
Nilsson, Thor Nilsson, SFK Målen samt Oscar Johansson
Nämnda närboende och föreningar har yttrat sig och har sammanfattningsvis
framfört följande:
•
•
«
•
•
•
•
•
¬

•
•
•

Samrådsförfarandet har varit undermåligt
Oro uttrycks för störningar i form av buller, skuggor samt ljus från hinderbelysningen. Bullerberäkningar som framlagts är godtyckliga och
felaktiga. Oro finnsförbuller i vindskyddade lägen.
Säkerhetsavståndet till bostäder ärförkort.
Flera rödlistade fågelarter häckar på kort avstånd från flera vindkraftverk.
Fladdermusförekomsten i området är otillfredsställande utredd.
Utredning om påverkan på hasselmöss saknas,
Naturen i området är unik och orörd och unika naturvärden kommer att
försvinna.
Vägdragningen och till denna hörande verksamheter är inte redovisade i
ansökan.
Ett av verken är placerat i ett område med högt naturvärde.
De känner oro för risker när människor vistas i området.
Vindki'aftverken påverkar landskapsbilden i området negativt,

Ett antal ekonomiska frågor har tagits upp, t ex värdeminskning på fastigheter
och hinderförframtida verksamhetsetableringar.
SÖKANDENS BEMÖTANDEN
Bolaget framför bl.a.följandei sitt bemötande av inkomna yttranden:
Vindkraftsetableringen är lokaliserad utifrån de riktlinjer som anges i kommunens översiktsplan. Bolaget anser att eventuella motstående intressen har utretts
enligt miljöbalkens regler.
Området för vindkraftsetableringen är inte utpekat i planer för fritidsbebyggelse eller rörligt friluftsliv och bedöms inte utgöra ett primärt område för
friluftsliv i kommunen, varför 40 dBA ska gälla som tillåten ljudnivå, Ljudberäkningar har utförts enligt Naturvårdsverkets metodbeskrivning för bullerberäkningar. Hänsyn har tagits till naturmiljön vid planering av parken.
Oberoende expertis har tagit fram fagelmredningen och det saknas anledning
att ifrågasättaframkomnaresultat eller göra någon annan bedömning än vad
som angivits i rapporten.

LÄNSSTYRELSEN

BESLUT
2012-03-27

13(21)
551-7096-11

Utifrån de studier och den biotopinventering som gjorts finns ingen anledning
att avråda från vindkraftsetableringen ur ett fladdermusperspektiv.
Miljöpåverkan från väg- och kabeldragning har beaktats och anläggandet av
vindkraftsparken är förenlig med miljöbalkens krav.
Eolus Vind AB anger i sitt bemötande att samtliga boende inom 1 000 meter
från etableringen har fått information om projektet i brevlådan.
SYNPUNKTER PÅ LÄNSSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
Miljö- och räddningsnämnden i Varbergs kommun anser att en inventering av
fladdermöss ska genomföras innan etableringen och på ett sätt som är vederhäftigt och följer sund vetenskaplig praxis och därmed är möjligt att reprisera
via en uppföljande kontroll/undersökning. Alternativt ska kravet på en uppföljande kontroll/undersökning strykas. När det gäller motsvarande uppföljande
kontroll/undersökning av fåglar ska det i tillståndet preciseras med vilka metoder och i vilken omfattning detta ska ske.
Skogsstyrelsen har inget att invända mot beslutsförslaget.
Försvarsmakten har inga synpunkter på förslaget till beslut.
¬

Kjell Svensson har i ett yttrande yrkat att verk 12 inte ska ges tillstånd med
hänvisning till naturvärden fåglar och påverkan på boendemiljön.
f

Martin van den Burg, Rolf Johnsson och Kjell Svensson har lämnat synpunkter
på beslutsförslaget. De anser att tillstånd inte ska ges till vindkraftverken med
hänvisning till brister i samrådsunderlaget, brister vid inventering av fladdermöss och fåglar, samt risk för påverkan på rödlistade fågelarter. De hänvisar
också till en inventering av hasselmus som genomförts av Boris Berglund och
lämnats in den 11 mars 2012.1 den inventeringen sägs att Boris Berglund efter
två och en halv dags genomgång av området funnit hasselmus i 27 lokaler innehållande 68 boplatser,
MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS

ÖVERVÄGANDEN

Samrådet
Närboende till den planerade vindkrafts anläggningen har framfört kritik mot
bolagets samrådsunderlag. Några har hävdat att de inte fatt något samrådsunderlag och andra har kritiserat utformningen av samrådsunderlaget. Samrådsunderlaget, som består av ett ensamt blad (se bilaga F i miljökonsekvensbeskrivningen), har lagts i brevlådorna hos närboende inom en kilometers radie
från vindkrafts anläggningen.
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Det har under ärendets handläggning länge varit oklart om alla särskilt berörda
närboende fått det aktuella samrådsunderlaget, men efter flera kompletteringar
från bolaget bedömer miljöprövningsdelegationen att så är fallet. Vad sedan
gäller innehållet i samrådsunderlaget kan delegationen i viss mån instämma i
den kritik som framförts från några närboende.
Enligt 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken ska bl. a. enskilda särskilt berörda
före samrådet få uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utfoixnning ochförutseddamiljöpåverkan. Det ligger i sakens natur att
uppgifterna inte kan bli särskilt detaljerade på detta stadium, något som också
uttrycks i förarbetena och miljöbalkskommentaren. Nämnda lagregel innebär
dock vissa minimikrav på samrådsunderlaget.

¬

Miljöprövningsdelegationen anser att bolagets beskrivning av lokaliseringen
och projektets omfattning är något otydlig och att beskrivningen av projektets
utformning och förutsedda miljöpåverkan är ofullständig även med de låga
krav som ställs på samrådsunderlaget. Frågan har därför uppkommit om ansökan bör avvisas. Delegationen har dock bedömt att utfoimningen av vindkraftsanläggningar och deras påverkan ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt
(buller, skuggor etc.) är allmänt känd, till skillnadfrånmånga andra miljöfarliga verksamheter såsom takter och processindustrier, där detförgemene man är
oklart hur verksamheten bedrivs och vilka miljö- och hälsoeffekter denna medför. Miljöprövningsdelegationen har därför funnit att det samrådsunderlag bolaget lämnat till närboende trots allt kan godtas. Förframtidenvill delegationen
dock råda bolaget att lämna ett utförligare underlag, vilket tydligt täcker in
samtliga de aspekter som anges i ovan nämnda lagregel. Delegationen vill också råda bolaget att skicka samrådsunderlaget per post till de särskilt berörda
närboende. Detta skulle minska risken för att någon närboende inte far samrådsunderlaget samtföratt samrådsunderlagetförväxlasmed reklam och kastas
av misstag.
Lokalisering och tillåtlighet
Kommunens tillstyrkan
Enligt 16 kap 4 § miljöbalken (MB) får tillstånd till en anläggning för vindkraft
endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt
det. Byggnadsnämnden i Varbergs kommun har genom beslut den 6 oktober
2011 tillstyrkt verk nr 2-12 i Eolus Vind AB:s ansökan om tillstånd. Byggnadsnämnden avstyrkte i samma beslut etablering av verk nr 1 som därmed inte
kan meddelas tiUstånd.
Påverhan påfåglar
Enligt 2 kap 6 § miljöbalken skafören verksamhet en sådan plats väljas som är
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön. I den fagelutredning som bifo-

LÄNSSTYRELSEN

BESLUT
2012-03-27

15(21)
551-7096-11

gats ansökan visas att flera av de föreslagna placeringarna är mycket olämpliga
nr fågelsynpunkt och Miljöprövningsdelegationen bedömer att verken 2, 4, 6, 7
och 11 inte uppfyller kravet på en sådan lokalisering.
I miljökonsekvensbeskrivningen anges att kända häckningar av rovfåglar och
andra rödlistade och skyddade fågelarter finns inom rekommenderade skyddsavstånd till fem av de föreslagna vindkraftslägena. Fågelpopulationerna kan
påverkas negativt genom ökad risk för kollisioner och störning dels från vindkraftverken och vägarna och dels från ledningsdragningarna och arbetena i
samband med dessa. Negativa konsekvenser för fågellivet kan uppstå i anslutning till vindkraftverken 1,2,4,6 och 7.
Sveriges Ornftologiska Förening (SOF) och Länsstyrelsen i Västra Götaland
(LVG) har föreslagit buffertzoner för ett flertal fågelarter.
Två arter som är klassificerade som sårbar (VU) respektive starkt hotad (EN)
häckar inom 2 resp. 1 km ftån vindkraftverken 6 och 7, som är de buffertzoner
som föreslagits av SOF och LVG,

¬

Inom 1 km från Stamsjön häckar storlom som är upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet,, vilket innebär att särskilda skyddsområden ska pekas ut för den arten. Storlommen anses vara mycket störningskänslig vid häckning. Häckningen
sker inom 1 km från vindkraftverken 2, 4, 6 och 7 varför dessa inte bör uppföras.
Röd glada häckar inom 1 km från vindkraftverk 11. Röd glada är inte upptagen
på Artdatabankens rödlista, men en betydande del av världspopulationen finns i
södra Sverige (ca 5%). Röd glada har utpekats som särskilt benägen att kollidera med vindkraftverk och är den vanligaste rovfågeln som dödas (Naturvårdsverkets rapport 6467).
Verk nr 2 (och 3) ska placeras inom 2 km (SOF:s buffertzon) från en lämplig
brant för berguvshäckning där häckning konstaterats så sent som 2007. Berguven är nära hotad (NT) enligt rödlistan och beståndet minskar.
Verk 2, 4 och 6 är placerade inom 1 km från en tidigare fiskgjusehäckning.
Fiskgjuse är inte upptagen på rödlistan, men en betydande del av världspopulationen häckar i Sverige vilket medför ett särskilt ansvar för den, Arten är
även upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet,
Hasselmöss
Hasselmusen är enligt artskyddsförordningen fridlyst vilket innebär att man
inte avsiktligt får fånga eller döda hasselmöss. Man får inte heller avsiktligt
störa den ellerförstöradess fortplantningsområden eller viloplatser. Hasselmu-
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sen ar dock enligt Artdatabanken livskraftig, vilket innebär att den inte uppfylller kraven för rödlistning.
Hasselmusen söker sina fortplantningsplatser i gränsen mellan skog och öppnare platser. Miljöprövningsdelegationen bedömer därför att den inte kommer att
påverkas av vindkraftsetableringen i någon större utsträckning. Det saknas
därmed skäl att avslå ansökan i någon del eller att föreskriva något särskilt
villkor på grund av hasselmusförekomsten.
Planförhållanden
Enligt 2 kap 6 § MB får tillstånd inte meddelas i strid med gällande detaljplan
eller områdesbestämmelser. Platsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Strandskydd
Miljöprövningsdelegationen ser inte något hinder mot den ansökta verksamheten av strandskyddsskäl.
Förbudet i 7 kap 15 § miljöbalken gäller inte eftersom tillstånd för verksamheten nu lämnas enligt miljöbalken.
Motivering av villkor
¬

Landskapsbild och hinderbelysning
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål
som kan utgöra en fara för luftfarten, TSFS 2010:155, trädde i kraft den 1 november 2010 då Luftfartstyrelsensföreskrifteroch allmänna råd om markering
av byggnader, master och andraföremål(LFS 2008:47) upphörde att gälla.
I TSFS 2010:155 finns regler för hur höga objekt ska markeras med ljus för att
flygande fordon ska upptäcka dem, så kallad hinderbelysning. Sammanfattningsvis lyder reglerna så här:
Vindkraftverk med en totalhöjd på 45-150 meter över mark- eller vattenyta ska
varaförseddamed medelintensivt rött blinkande ljus under skymning, gryning
och mörker. Vid mörker är det möjligt att reducera ljusintensiteten ftån 2000
candela (cd) till 200 cd, Vindkraftverk med en totalhöjd som är högre än 150 m
ska förses med högintensivt vitt blinkande ljus hela dygnet. Vid mörker är det
möjligt att reducera ljusintensiteten från 100 000 cd till 2 000 cd. Ljusmarkeringen ska vara placerad på vindkraft verkets högsta fasta punkt. Om det fmns
bostadsbebyggelse inom en radie om 5 km från ett föremål, ska högintensiva
ljus avskärmas så att direkt ljus inte träffar markytan på närmare avstånd än 5
kmftånföremålet.
Vindkraftverk kan utrustas med ett radarsystem som endast tänder hinderbelysningen när ett flygplan eller en helikopter närmar sig vindkraftverket. Möj-
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Hgheten att ha radarsystem finns inte med i Transportstyrelsens nya föreskrifter, men kan komma att arbetas in i kommande föreskrifter. Det finns vindkraftsprojekt som kommer att få dispens av Transportstyrelsen för att använda
radarsystemet. Miljöprövningsdelegationen anser att hinderbelysning som endast tänds när flygplan eller helikoptrar närmar sig vindkraftsparken minskar
störningen betydligt för människor som bor och vistas intill vindkraftverk. Därför bör bolaget under en prövotid undersöka och redovisa om det är möjligt att
förse vindkraftverken med ett system som innebär att hinderbelysningen bara
tänds när ett flygplan eller en helikopter närmar sig vindkraftverken.
Miljöprövningsdelegationen gör även bedömningen att det är mindre störande
för de människor som bor och vistas intill vindkraftsparken om hinderbelysningen blinkar i takt, jämfört med om belysningen blinkar i otakt. Förutsättningarna för synkronisering av det blinkande ljuset från hinderbelysningen
bör därför utredas närmare.
Buller
Av den praxis som vuxit fram genom ett flertal domar från Miljööverdomstolen (MÖD), numera Mark- och miljööverdomstolen, framgår att den ekvivalenta ljudnivån på grund av buller från vindkrafts anläggningen inte far överstiga
40 dB (A) vid bostadshus.
¬

MÖD har genom sina domar 2009-01-29, M 1303-07 om Kalmar Industries
AB och M 3792-07 om Växjö Energi AB, ändrat rättspraxis på så sätt att riktvärden inte längre ska användas i villkor. I dessa domar sägs att begreppen
gränsvärde och riktvärde bör utmönstras i villkor som innehåller begränsningsvärden. I domarna sägs också att ett villkor med begränsnings värde även gäller
under perioder då mätning inte sker, Hur uppföljningen då ska ske är en fråga
för kontrollprogrammet. En av domarna gäller buller och det är domen om
Kalmar Industries (mål nr M 1303-07). Villkor med begränsningsvärden ska
enligt MÖD även innehålla uppgifter om mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.
Eolus Vind AB har gett ÅF Ingemansson i uppdrag att göra ljudberäkningar för
Eolus Vinds 13 vindkraftverk i Sällstorp enligt modellen WindPRO. Beräkningarna är daterade den 19 januari 2011.
Iförutsättningarnaförberäkningarna anges ett källjud på 103 dBA. Beräkningarna visar att ljudnivån inte överstiger 40 dBA vid något bostadshus utom det
som ägs av bolaget och inte kommer att användasförbostadsändamål.
För att klara kravet 40 dBA vid bostäder krävs att de premisser som anges i
bullerberäkningen uppfylls. Bolaget har möjlighet att justera vindkraftverken
så att de har ett lägre källjud, men då produceras mindre energi.
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Ekvivalent ljudnivå beräknas som ett medelvärde under en viss tidsperiod, Vid
kontrollmätning kan korta, upprepade mätperioder användas. Mätningar ska utföras enligt standardiserade metoder. Ett alternativ till bemannade mätningar är
att använda långtidsregistrerande ljudnivåmätare som placeras ut under en
längre tid för att fånga in de rätta meteorologiska förhållandena.
För mätningar av emissionen hos ett vindkraftverk används en metod som
standardiserats av IEC. Den finns närmare beskliven i rapporten Wind turbine
generator systems - Part 11: Acoustic noise measurement techniques. IEC 61
400-11, second edition (Ed 2.1) 2006-1. Den internationella standarden IEC 61
400-11 fmns i en svensk version, SS-EN 61 400-11.
Immissionsmätningar, dvs mätning vid bostäder i närheten, utgår ofta från referensvärden baserade på vindhastigheten 8 m/s på 10 meters höjd. Normalt utför man i Sverige immissionsmätningama under speciella vind- och temperaturgradientförhållanden. Detta beskrivs i rapporten Mätning av bullerimmission
från vindkraftverk. S. Ljunggren, 1998, Elforsk rapport 98:24.

¬

Tillsynsmyndigheten kan genom beslut om uppföljande kontroll i kontrollprogram bestämma på hur många platser samt var kontrollen av ljudnivån vid
bostäder ska ske. Närfältsmätningar och beräkningar är enklare att genomföra
än immissionsmätningar och bör gå att genomföra inom sex månader från det
att vindkraftsanläggningen tagits i drift. Immissionsmätningarna kräver vissa
väderförhållanden för att kunna genomföras. Därför får tillsynsmyndigheten
enligt villkor 3 medge att immissionsmätningarna utförs vid en senare tidpunkt.
Skuggor
I första hand bör vindki-aftverken placeras så att skuggproblem inte uppstår.
Där skuggproblem uppstår, kan vindkraftsanläggningen utrustas med styrautomatik. Verken kan då stängas av under den potentiellt beräknade stömingsperioden. En annan lösning är att anläggningen utrustas med ljusrelä, som känner
av när solen skiner och endast då stänger av verk.
En beräkning av det förväntade antalet skuggtimmar per år, daterad 2008-0213, visar att 11 bostäder förväntas få 8-11 timmar rörlig skugga per år från
vindki'aftsparken Sällstorp. Även för bostäder som enligt beräkningarna förväntas ha strax under 8 timmar rörlig skugga per år bör åtgärder vidtas.
Fåglar och fladdermöss
I Naturvårdsverkets rapport 6467 (nov 2011) "Vindkraftens effekter på fåglar
och fladdermöss. En syntesrapport" framhålls att man i de flesta fall bör ha en
uppföljande kontroll av vindkraftverkens påverkan påfladdermössi det enskilda fallet, eftersom skillnaden mellan olika områden kan vara betydande,
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Miljöprövningsdelegationen anser att det är skäligt att kräva en undersökning
av vindkraftverkens påverkan på flyttfåglar, häckande fåglar och fladdermöss
efter det att vindkraftverken tagits i drift. Undersökningen bör göras for att verifiera de slutsatser om påverkan på fåglar och fladdermöss som anges i ansökan. Undersökningen ska visa om beslutet behöver omprövas enligt 24 kap 5 §
MB. Det fmns idag mycket allmän kunskap om hur fåglar och fladdermöss påverkas av vindkraftverk och denna kunskap har miljöprövningsdelegationen
använt sig av vid sin bedömning i ärendet. Det som saknas är dock en verifiering av ansökans slutsatser avseende påverkan på fåglar ochfladdermössi det
aktuella området.
Återställande
Efter det att vindkraftverken tagits ur drift är det viktigt att de monteras ned
och transporteras bort samt att marken återställs. Även cementringarna vid verkens fot bör tas bort. En återställningsplan bör lämnas tili tillsynsmyndigheten
när verk tas ur drift. Tillsynsmyndigheten får då avgöra om även betongfundamenten ska tas bort.

¬

Det återställningsarbete som sker direkt efter det att anläggningsarbetena är
slutförda kan med fördel göras så att den biologiska mångfalden gynnas. Återställningskravet innebär inte att det måste se precis likadant ut på platsen efteråt som det gjorde innan vindkraftsanläggningen anlades. Längs vägarna kan
t.ex. öppna gräsmarker gynna dagfjärilar.
Säkerhetför återställningsåtgärder
För att en säkerhet ska godtas enligt miljöbalken krävs att den är betryggande
för sitt ändamål (16 kap 3 § andra stycket miljöbalken). Det är sökandens sak
att komma med en utredning för att visa att säkerheten är tillräcklig och i övrigt
godtagbar (Bengtssonm.fi., Miljöbalken. En kommentar. Del II, s. 16:10).
Bolaget föreslår att en säkerhet om 100 000 kr per vindkraftverk ska ställas,
men har inte visat någon beräkningfördetta belopp.
I enlighet med Miljööverdomstolens dom i mål M 2210-08 (Taka-Aapua) bör
säkerheten täcka hela återställningskostnaden, utan beaktande av verkens
skrotvärde,
Miljöprövningsdelegationen bedömer, utifrån rådande praxis, att en rimlig säkerhet i detta fall är 500 000 kronor per verk.
Mot bakgrund av Högsta Domstolens dom den 1 juni 2011 i mål nr T 5420-08
bör kravet på säkerhet utformas enligt vad som anges i villkor 10 och får frågan
om säkerhetens närmare utformning bestämmas senare i samband med att delegationen prövar säkerheten enligt 16 kap 3 § tredje stycket MB.
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Säkerhet behöver endast ställas för de tillståndsgivna vindkraftverk som uppfors.
Tillståndets giltighet
En tillståndstid om 30 år är vanligt förekommande och motsvarar livslängden
for vissa delar av verkens konstruktion. Enligt miljöprövningsdelegationens
mening bör därför tillståndstiden begränsas till 30 år från lagakraftvunnet beslut.
Verkställighet
Enligt miljöprövningsdelegationens mening bör tillståndsbeslut normalt inte få
tas i anspråk förrän de vunnit laga kraft. Undantag från denna huvudregel kan
göras om det t.ex. saknas motstående intressen av vikt eller det är fråga om en
pågående verksamhet som åter bedöms vara tillåtlig (jfr Bengtsson m fl, Miljöbalken. En kommentar. Del II, s. 22:51 f). Det finns ofta en önskan hos verksamhetsutövaren att komma igång med verksamheten så snabbt som möjligt,
men i situationer av aktuellt slag där den tillståndsgivna verksamheten innebär
ett påtagligt ingrepp i naturmiljön, menar miljöprövningsdelegationen att verkställighetsförordnanden inte bör meddelas. Delegationen avslår därför bolagets
yrkande om verkställighetsförordnande.

¬

Skadeståndsfrågor
Frågor om skadestånd på grund av vindkraftsparken prövas i särskild ordning
av Mark- och miljödomstolen (se 32 kap. miljöbalken) och tas inte upp i detta
ärende.
Sammanfattning
Genom de åtaganden som sökanden gjort och de försiktighetsmått som föreskrivs i villkoren till detta beslut finner miljöprövningsdelegationen att hinder
inteföreliggerenligt miljöbalkens hänsyns- och tillåtlighetsregler mot att meddela sökanden tillstånd enligt miljöbalken till den verksamhet som avses bedrivas.
Beslut i detta ärende har fattats i Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation av
chefsjurist Peter Jupén, ordförande, och Böije Andersson, miljösakkunnig.
Anna-Lena Olsson har varit föredragande.

Böije Andersson

Anna-Lena Olsson
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Kopia
Naturvårdsverket
Miljö- och räddningsnämnden i Varbergs kommun
Kommunstyrelsen i Varbergs kommun
Eolus Vind AB, Stationsgatan 37, 302 45 Halmstad
Skogsstyrelsen, Ryttarevägen 8,302 62 Halmstad
Försvarsmakten Högkvarteret, 107 85 Stockholm
Oscar Johansson, Stamnared 253, 432 92 Varberg
SFK Målen, Torbjörn Eriksson, Sevesgård 2,430 30 Frillesås
Thor Nilsson, Hultahöjd, 432 92 Varberg
Martin van den Burg, Stamnared 255, 432 92 Varberg
Rolf Jonsson, Kusagärde 1,432 68 Veddige
Marie-Louise Schmickl och Lars-Eric Nilsson, Östra Derome 66,432 68 Veddige
Ruth och Bo Muller, Rådmansgatan 6, 711 35 Lindesberg
Karin Fridstrand och Bo Christiansson, Trastvägen 1 A, 432 43 Varberg
Kjell Svensson, Kusagärde 4,432 68 Veddige
Peter Lundberg, Sällstorp 26,432 68 Veddige
Birgitta oeh Anders Andersson, Hovgårds strandväg 1,432 64 Bua
Kjell Johansson, Stamnared 5, 432 68 Veddige
Naturskyddsföreningen i Varberg och Varbergs Ornitologiska Förening, Inger Wennerlund, Ry
22,432 66 Veddige
Aktförvaraien Miljö- och hälsoskyddskontoret i Varbergs kommun
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Hur man överklagar - dom i mål som har överklagats till
mark- och miljödomstolen
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till
mark- och miljödomstolen. Överklagandet
prövas av Mark- och miljööverdomstolen
vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande fmns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
Mark- och miljööverdomstolen fordras att
prövningstillstånd meddelas. Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd om
1.

2.

¬

3.

4.

det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som mark- och miljödomstolen
har kommit till,
det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
mark- och miljödomstolen har kommit
till,
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av
högre rätt, eller
det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

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 miljööverdomstolen 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 kopior av skrivelsen som det finns motparter i
målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt
antal kopior, framställs de kopior som behövs
på klagandens bekostnad.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.
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