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BAKGRUND 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Kalmar län (MPD) har genom, 

beslut den 1 juli 2013 avslagit en ansökan från RM Wind AB (Bolaget) om tillstånd 

enligt miljöbalken att uppföra och driva en gruppstation med maximalt fyra vind-

kraftverk på fastigheterna Bottorp 1:1, 3:1 och Hagby 40:6, Kalmar kommun. Bola-

get har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen. 

 

YRKANDEN M.M. 

Bolaget har yrkat att mark- och miljödomstolen med ändring av miljöprövningsde-

legationens beslut beviljar RM Wind AB:s ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljö-

balken att anlägga och driva en gruppstation med maximalt fyra vindkraftverk på 

fastigheterna Bottorp 1:1, 3:1 och Hagby 40:6 Kalmar kommun. Vidare har Bolaget 

yrkat att syn på platsen ska genomföras. 

 

Bolaget har till stöd för sina yrkanden anfört i huvudsak följande.  Den planerade 

vindkraftsetableringen kommer inte uppföras i ett område som har någon påtaglig 

betydelse som fågellokal och etableringen kommer inte heller att innebära någon 

störning eller annars ha någon inverkan av betydelse för rovfåglar. Den valda plat-

sen uppfyller således kravet på en lämplig lokalisering varför ansökan om tillstånd 

med beaktande av miljöbalkens lokaliserings- och försiktighetsprincip ska tillåtas. 

Den svenska MIUU vindkarteringen indikerar en god vindpotential för Bolagets 

föreslagna lokalisering och det har noterats att Kalmar kommun genom beslut i 

kommunfullmäktige den 7 maj 2013 meddelat att verksamheten tillstyrks, innebä-

randes att de planerade vindkraftverken planeras i ett område som var förenligt med 

vindbruksplan. Vidare har Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun vid sam-

manträde den 25 april 2013 tillstyrkt den sökta etableringen. Miljöprövningsdele-

gationen har funnit den tänkta etableringen lämplig i alla avseende utom ett; den 

valda platsens lämplighet med hänsyn till miljöbalkens lokaliserings- och försiktig-

hetsprincip i fråga om risken för rovfåglar. Vad gäller artskyddsförordningens till-

lämplighet har, såsom MPD riktigt konstaterat, Mark- och miljööverdomstolen i 

mål nr M 7865-12 uttryckt att artskyddsförordningen är att ses som en precisering 

av miljöbalkens hänsynsregler. I praxis (mål nr M 2682-11) har betydelsen av art-
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skyddsförordningen ansetts innebära att en bedömning ska göras om förhöjd risk för 

kollision mellan den skyddade arten och vindkraftsrotorer föreligger, jämfört med 

vad som kan antas vara normalt för vindkraft i andra delar av regionen eller landet, 

och om den störning som vindkraftetableringen medför sammantaget är av sådan 

betydelse att den får negativ effekt på artens lokala bestånd. Faktorer som påverkar 

bedömningen är härvid om häckningar sker i närheten av området, om området ut-

gör ett frekventerat stråk för födosök eller ett fågelflyttstråk. I föreliggande fall vi-

sar utredningen i målet, enligt vad som närmare utvecklas nedan, att dessa faktorer 

inte påverkar tillståndsprövningen negativt i fråga om den aktuella delen av odlings-

landskapet mellan Robacken och Bottorp ur ett fågelperspektiv är ett lämpligt vind-

kraftverksområde och att vindkraftverken inte skulle påverka vare sig häckande 

eller flyttande fåglar på något påtagligt sätt. 

 

Den planerade vindkraftsetableringens påverkan på rovfåglar har varit föremål för 

ingående utredning i ärendet. En utförlig miljökonsekvensbeskrivning och en av Jan 

Pettersson/JP Fågelvind omfattande studie har utförts i enlighet med det Förslag till 

riktad fågelstudie inför vindkraftsetableringen mellan Bottorp och Robacken i Kal-

mar kommun. Det ska understrykas att MPD ansett att miljökonsekvensbeskriv-

ningen tillsammans med Fågelrapporten och övrigt underlag är tillfredsställande 

och kan godtas som underlag för tillåtlighetsprövningen. Mot bakgrund av att Jan 

Pettersson/JP Fågelvind har genomfört fågelstudien och är, vilket vitsordats såväl 

av Sveriges Ornitologiska Förening som naturvårdsenheten, en erkänt kunnig orni-

tolog, är det anmärkningsvärt att MPD utan närmare motivering avfärdar de slutsat-

ser som JP Fågelvind efter omfattande och vetenskapliga fågelstudier kommit fram 

till.  

 

När det gäller det aktuella området så konstaterar Bolaget att det råder förvirring 

vad avser användandet av termer som beskriver olika markområden som förekom-

mer i såväl de yttranden som inkommit i ärendet som i själva det överklagade beslu-

tet.  Detta har lett till att MPD kommit fram till felaktiga slutsatser. De områden 

som framförallt är av intresse i ärendet är, som framgår av punkterna 2 och 3 på 

sidan 3 i beslutet, dels det område som avses med Bolagets tillståndsansökan, d.v.s. 
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det yttre område som av Bolaget bedömts lämpligt och inom vilket erforderligt nytt-

janderättsavtal träffats med berörda markägare, en yta som uppgår till ca 0,5 

kvadratkilometer, d.v.s. 50 hektar (härefter anläggningsområdet), dels det område 

som, med beaktande av naturvärden, fornminnen, markbeskaffenhet, närliggande 

bebyggelse och inbördes avstånd mellan verk etc har bedömts som mest lämpliga 

placering av vindkraftverken, ett etableringsområde som utgörs av ytan som bildas 

av radien på 50 meter kring varje vindkraftverk (i detta fall 0, 008 kvadratkilometer 

per verk eller tillsammans 0, 0032 kvadratkilometer, d.v.s. 3,2 hektar (härefter 

”Etableringsområdet”). Till överklagandet har bifogats kartmaterial samt utlåtanden 

från JP Fågelvind och därtill fågelundersökningen vilken tidigare ingått i beslutsun-

derlaget. 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län har yttrat sig över överklagandet och anfört i huvudsak 

följande. Överklagandet ska bifallas och tillstånd bör därmed meddelas för den ak-

tuella vindkraftsparken. Det finns ingen fastslagen terminologi kring benämningar-

na av områden för vindkraft vilket gör det sårbart för den här typen av missförstånd 

och oklarheter. Bolaget redovisar både i ansökan och i överklagandet att anlägg-

ningsområde är det område som av Bolaget bedömts lämpligt för vindkraft och där 

nyttjanderättsavtal har upprättats med berörda markägare. Vidare beskrivs etable-

ringsområdet som ett område på 50 meter radie kring varje vindkraftverk. I fågelin-

venteringen används begreppet område och riskområde där området delas upp i två 

delar beroende på vilka typer av inventeringar som ska utföras inom de olika områ-

dena. Det större området har en yttre gräns på 1000 meter radie från vindkraftver-

ken och en mindre på 500 meter. Riskområdet bedöms som en radie på 100 meter 

från vindkraftverk. Miljöprövningsdelegationen använder begreppen etableringsom-

råde och Bottorpsslätten. Bottorpsslätten är helt uppenbart ingen bekant benämning 

för markägarna och den benämningens betydelse i beslutet innebär en placering av 

området i en övergripande beskrivning. Miljöprövningsdelegationens användning 

av begreppet etableringsområde kan anses motsvara Bolagets anläggningsområde 

och då också på ett ungefär fågelinventeringens större område på 1 000 meter från 

vindkraftverken. Länsstyrelsen anser inte att begreppsförvirringen har haft någon 

inverkan på miljöprövningsdelegationens beslut. Det är inte något som pekar mot 
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att bedömningen grundar sig på en felaktig uppfattning om var verken är placerade 

eller vilket område som fågelinventeringen omfattar. Bolaget har i överklagan fram-

fört att det inte finns några havsörnar i etablerings- eller anläggningsområdet och att 

miljöprövningsdelegationens skrivelse ”och dess närhet” är otydlig.  Beträffande 

häckningar av havsörn får länsstyrelsen årligen in exakta uppgifter från Projekt 

Havsörn. Häckande havsörnar har ett revir men ofta förekommer flera alternativa 

boplatser. Två par havsörnar häckar inom 5 km från närmaste planerade vindkrafts-

verk. Det ena paret har tre boplatser som ligger mellan 2,5- 3,1 km bort och år 2013 

häckade de i det bo som ligger knappt 3 km (2,9 km) bort och fick ut två ungar. Det 

bo som ligger 2,5 km bort användes senast år 2006. Fågelinventeringen visar att 

dessa individer inte uppehåller sig i eller flyger genom den planerade vindkraftspar-

ken på ett sätt som innebär förhöjd risk för kollision. Länsstyrelsen bedömer därför 

att häckande havsörnar inte påverkas på ett oacceptabelt sätt av den planerade vind-

kraftsetableringen. 

 

Länsstyrelsen delar Bolagets uppfattning om var häckningsplatserna för röd glada är 

belägna. Länsstyrelsen delar också Bolagets inställning till hur buffertzonen för 

häckande glada har tagits upp i Vindvalsrapporten 6467 och att denna är satt till 1 

km. Trots att röd glada flyger igenom och uppehåller sig i den planerade vindkraft-

sparken samt födosöker nära de planerade vindkraftverken, så häckar de på behörigt 

avstånd från denna.  

 

Länsstyrelsen anser sammantaget att området visserligen utgör en födosökningslo-

kal för röd glada och fjällvråk under vissa perioder av året, men att områdets värde 

som födosöksområde är starkt knutet till de grödor som odlas under aktuellt år och 

hur dessa lockar rastande småfåglar såsom exempelvis ljungpipare och stare vilka 

utgör föda för rovfågeln. Beträffande fjällvråk så häckar denna art inte i aktuella 

delar av landet däremot visar fågelinventeringen att de delvis sträcker sig igenom 

anläggningsområdet under sin flyttning vår och höst.  Rovfåglar såsom vråkar eller 

örnar är beroende av s.k. termik som uppstår när solstrålningen värmer upp jordytan 

ojämnt och luften nära marken stiger. Det stråk av öppna åkermarker som sträcker 

sig i nord-sydlig riktning, samma som fåglarnas sträckriktning, längs kusten söder 
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om Kalmar ger goda förutsättningar för termik. Det i fågelrapporten undersökta 

1000-metersområdet är mycket artrikt avseende sträckande rovfåglar. Varken glad-

or, havsörnar eller fjällvråkar flyger enligt samma linjer år från år, deras val av rikt-

ning och avstånd från kusten beror på aktivitet, dvs. om de sträcker eller födosöker 

samt väder- och vindförhållanden. Fågelrapporten beräknar kollissionsrisken för 

havsörn till en vart femte år, en glada vart nionde år och en fjällvråk vart åttonde år.  

 

Mark- och miljööverdomstolen har i flera domar som gällt vindkraftsetableringar 

(bl.a. 29 maj 2012, mål M 7639-11 och den 4 juli 2012, M 8344-11) uttalat att 

vindkraft som en förnyelsebar energiform syftar mot miljöbalkens mål i 1 kap.1§ 

om hållbar utveckling. Länsstyrelsen bedömer att parken inte utgör någon störning 

eller oacceptabel förhöjd risk för kollisioner för de häckande havsörnarna och de 

röda gladorna. Det aktuella området anses inte innehålla särskilt höga värden som 

födosöksområde för rovfågel eller att i övrigt ha någon påtaglig betydelse för fågel-

livet som är av den tyngden att ett tillstånd för parken ska nekas. Ett tillståndsgi-

vande av vindkraftsparken är förenligt med miljöbalkens mål om hållbar utveckling 

och de allmänna hänsynsreglerna och därmed ska överklagandet bifallas.  

 

Till yttrandet har bifogats en avvikande mening vari anförs att det är förenat med 

stora risker att uppföra en vindkraftspark så nära havsörnens boplatser och att ett 

uppförande av vindkraftsparken i hög grad skulle störa den röda gladan då den re-

gelbundet födosöker i området. De rovfåglar som lider störst risk att dödas pga. kol-

lision är röd glada, havsörn och fjällvråk. Etableringen kräver en dispens enligt  

4 § artskyddsförordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



   

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM M 3071-13 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

 

DOMSKÄL 

Syn 

Mark- och miljödomstolen har den 13 februari 2014 avslagit bolagets begäran om 

syn. I samband därmed upplystes bolaget om att domstolen avsåg att avgöra målet 

utan sammanträde och att bolaget därför bereddes tillfälle att senast den 25 februari 

2014 slutföra sin talan i målet.  

 

Handläggningen i miljöprövningsdelegationen 

Enligt 25 § förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer ska 

delegationen ge länsstyrelsen i det län där verksamheten avses att bedrivas tillfälle 

att yttra sig. Så har skett genom remiss den 11 februari 2013. Länsstyrelsen har se-

dan (den 7 maj 2013 resp. 17 juni 2013) avgivit två, delvis motstridiga, internytt-

randen, varför länsstyrelsens inställning framstått som oklar. MPD borde därför ha 

gett länsstyrelsen möjlighet att förtydliga sin talan. 

 

Mark- och miljödomstolen bedömer att denna brist kan läkas utan återförvisning 

genom att länsstyrelsen nu avgivit ett yttrande i målet. 

 

Tillämplig lagstiftning 

Prövningen av tillstånd till miljöfarlig verksamhet sker med utgångspunkt i de all-

männa hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Dessutom ska en avstämning ske mot 

miljöbalkens bestämmelser i övrigt. Det gäller bl.a. 4 § artskyddsförordningen 

(2007:845).  

 

Av 4 § första stycket punkt 1 artskyddsförordningen (2007:845) framgår att det är 

förbjudet att avsiktligt döda vilda fåglar. Av samma bestämmelse punkt 4 framgår 

att det är förbjudet att avsiktligt skada eller förstöra vilda fåglars fortplantingsområ-

den eller viloplatser.  

 

De förbud som uppräknas i 4 § artskyddsförordningen omfattar alla vilda fågelarter 

i Sverige. Såväl havsörn som rödglada är markerade med B. Sådana arter har ett 

7



   

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM M 3071-13 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

sådant gemenskapsintresse att särskilda skyddsområden (se fågeldirektivet) eller 

bevarandeområden (se art- och habitatdirektivet) behöver utses. Syftet med fågeldi-

rektivet är att bibehålla och vid behov återskapa arternas populationer på en nivå 

som svarar mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov. 

 

Är det i detta mål fråga om avsiktligt dödande av fåglar? 

Enligt Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen 2009:2 del 1 – Frid-

lysning och dispenser föreligger avsiktlighet om det kan visas att information har 

funnits tillgänglig om risker för dödande och verksamhetsutövaren därför bör ha 

förstått den förutsägbara konsekvensen av sitt handlande, då finns uppsåt i lagens 

mening. Uppförande av vindkraftverk, med kännedom om att de med viss sannolik-

het kommer att döda fåglar, kan därför i princip anses innebära avsiktligt dödande 

enligt 4 § artskyddsförordningen. Mark- och miljödomstolen bedömer dock att det 

för att aktualisera frågan om avsiktlighet i artskyddsförordningens mening, rimligen 

bör föreligga en kalkylerad förhöjd risk för kollision mellan fågel och vindkraftsro-

tor i det aktuella området jämfört med landet i övrigt. Denna risk påverkas av såväl 

individtäthet och eventuell häckning som antalet vindkraftverk i aktuellt område. 

Konsekvenserna på populationsnivå bör, enligt domstolens mening, inte ha direkt 

betydelse för bedömningen av avsiktlighet, utan enbart den höjda kollisionsrisken i 

sig. 

I fågelrapporten beräknas kollisionsrisken för havsörn till en vart femte år, en 

rödglada vart nionde år och en fjällvråk vart åttonde år. För andra arter, t.ex. vitkin-

dade gäss, bedöms risken vara lägre. Detta får anses vara en grov uppskattning med 

stora felmarginaler eftersom mångåriga erfarenheter av omfattande vindkraftsut-

byggnad ännu saknas.  

Mark- och miljödomstolen bedömer på tillgängligt underlag, och med beaktande av 

försiktighetsprincipen, att förhöjd risk för kollision och därmed avsiktlighet enligt 4 

§ första stycket punkt 1 artskyddsförordningen föreligger.  
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Kan fortplantningsområden eller viloplatser skadas?    

Skyddet enligt 4 § punkt 4 artskyddsförordningen tar sikte på områdets kontinuer-

liga ekologiska funktion för berörda arter. Med kontinuerlig ekologisk funktion av-

ses enligt Naturvårdsverkets Handbok den ekologiska funktion som en livsmiljö 

normalt ständigt tillhandhåller åt en art, t.ex. som skydd eller födosöksplats. Vidare 

anges i nämnda handbok, s. 24, b.la. följande. ”Gemensamt för åtgärder rörande 

djurens olika uppehållsplatser är att dessa inte får påverkas av mänskliga aktiviteter 

på ett sådant sätt att platserna förlorar sin ekologiska funktion för berörda arter. 

Med detta avses att ingreppet inte får vara så omfattande att området tappar de 

egenskaper som gör det betydelsefullt för arten ifråga. Platserna behöver skyddas 

även när de inte används så att funktionen finns kvar när arten återvänder för att 

lägga ägg eller föda ungar. Detta gäller sådana områden som används regelbundet, 

men inte nödvändigtvis varje år”.  

Av Artdatabankens faktablad framgår att havsörnens starka hemortstrohet innebär 

att en utgångspunkt i förvaltningen måste vara att delbestånden ska vara självbä-

rande. Den medför också att återkoloniseringen av regioner där arten försvunnit går 

långsamt – först när beståndet tätnat tillräckligt i fåglarnas födelsetrakter sker en 

expansion utåt. Beståndet i kärnområdena vid Ostkusten är nu såpass tätt att en stor 

del av de fåglar som föds där väljer att söka sig längre bort för att etablera revir, och 

en fortsatt förtätning och expansion västerut i Sverige kan förväntas.  

Med beaktande av att havsörn är en långlivad art och blir könsmogen sent torde 

även en kollisionsrisk med en individ vart femte år innebära en påverkan på områ-

dets ekologiska funktion som fortplantningsområde även om avståndet till befintliga 

bon är 2,5 km. Samma slutsats kan dras av det förhållandet att rödglada återkom-

mande födosöker nära de planerade vindkraftverken trots att de häckar på behörigt 

avstånd.  
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Sammanfattande bedömning 

Mark- och miljödomstolen bedömer att driften av de fyra ansökta vindkraftverken 

skulle utgöra ett sådant avsiktligt dödande av vilda fåglar för vilket förbud råder 

enligt 4 § första stycket punkt 1 artskyddsförordningen. Likaså skulle verksamheten 

riskera att skada fortplantningsområden i sådan grad som avses i 4 § första stycket 

punkt 4 artskyddsförordningen. Hinder mot att lämna tillstånd föreligger redan på 

denna grund, varför anledning saknas att pröva platsens lämplighet enligt 2 kap. 6 § 

miljöbalken. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 25 mars 2014. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

 

Anders Enroth    Bertil Varenius 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anders Enroth, ordförande, och 

tekniska rådet Bertil Varenius samt de särskilda ledamöterna Elisabet Ardö och 

Hans Nilsson. Föredragande har varit beredningsjuristen Charlotte Scholz.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som mark- och miljödomstolen har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som mark- 
och miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

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 mil-
jööverdomstolen 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 ko-
pior av skrivelsen som det finns motparter i 
målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt 
antal kopior, framställs de kopior som behövs 
på klagandens bekostnad. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.

 

Bilaga 2


