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2. Länsstyrelsen i Norrbottens län 
971 86 Luleå 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Beslut av Länsstyrelsen i Norrbottens län den 19 december 2011 i ärende nr 551-
9073-10, se bilaga 1 
 
SAKEN 

Tillstånd att uppföra och driva 314 vindkraftverk inom etapp 1 i Markbygden, Piteå 
kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

 

Mark- och miljödomstolen ändrar det överklagade beslutet endast på följande sätt.  

 

a) Villkor 13 i länsstyrelsens beslut ska ha följande lydelse.  

 

13. Vid nedläggning av verksamheten ska åtgärder för återställning vidtas av 

bolaget. I villkor 8 i regeringens beslut (M2009/1517/F/M) om tillåtlighet 

för utbyggnaden av vindkraft i Markbygden framgår vad som gäller vid 

nedläggning av verksamheten. En efterbehandlingsplan ska ges in till 

länsstyrelsen i god tid innan nedläggning av hela eller delar av verksam-

heten. Om enstaka verk tas ur drift permanent ska detta anmälas skriftligen 

till länsstyrelsen.  
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b) Utöver vad som framgår av länsstyrelsens beslut ska följande villkor gälla.  

 

14. Vindkraftverk får inte uppföras närmare än 2 km från, vid tidpunkten för 

grundläggningen, befintliga boplatser för kungsörn.  

 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övriga delar.  

 

_____________ 
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BAKGRUND 

 
Länsstyrelsen har i det överklagade beslutet meddelat Markbygden Vind AB 

tillstånd att anlägga och driva upp till 314 vindkraftverk inom etapp 1 i 

Markbygden, Piteå kommun. Den närmare bakgrunden i målet framgår av 

länsstyrelsens beslut, se bilaga 1. 

 

Beslutet har överklagats av ett antal personer och organisationer, varav det nu 

endast återstår att i detta mål pröva överklagandet från Naturvårdsverket. Målet har, 

sedan Naturvårdsverket återkallat sin begäran om sammanträde i målet, avgjorts på 

handlingarna. 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 
Naturvårdsverket 

 
Naturvårdsverket har, såsom talan slutligen bestämts, yrkat att mark- och 

miljödomstolen ska ändra villkor 2 och 13 i länsstyrelsens beslut enligt följande 

(ändringar kursiverade): 

 

2.  Det åligger bolaget att uppföra anläggningen1 i huvudsaklig överens-

stämmelse med vad som följer av ansökan och av detta beslut. Bolaget ska 

senast fyra månader innan byggnads- och anläggningsarbeten påbörjas för 

hela eller del av anläggningen samråda med tillsynsmyndigheten angående 

detta. Placering av vindkraftverk ska godkännas av tillsynsmyndigheten innan 

byggnads- och anläggningsarbeten påbörjas. Om bolaget och tillsynsmyndig-

heten är oense om vindkraftverkens lokalisering får tillsynsmyndigheten 

besluta i frågan. Tillsynsmyndigheten får medge att samråd hålls vid en 

senare tidpunkt än fyra månader innan byggstart, dock ska samrådet ske innan 

dess att byggnads- och anläggningsarbeten påbörjas. Samråd får genomföras 

separat vid olika tidpunkter för respektive delutbyggnad av anläggningen.  

 

                                                 
1 Med begreppet anläggning avses i denna villkorspunkt vindkraftverk, fundament, maskinhus, 

transformatorer och uppställningsytor. 
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13. Vid nedläggning av verksamheten ska verk, fundament, maskinhus, 

transformatorer, ledningar och övrig utrustning helt tas bort. Bolaget ska 

vidare återställa markytor där vägar eller uppställningsytor anlagts samt i 

övrigt vidta de åtgärder som krävs för att återställa området i så nära 

ursprungligt skick som möjligt. 

 

Naturvårdsverket har också yrkat att domstolen ska föreskriva följande 

tillkommande villkor för verksamheten: 

 

14.  Vindkraftverk får inte placeras närmare än 2 km från kända boplatser av 

kungsörn. 

15. Vindkraftverk får inte placeras närmare än 1 km från kända spelplatser för 

tjäder. 

16.  Vindkraftverk ska placeras så att flygkorridorer för kungsörn kan upprättas 

utifrån redovisade flygrörelser i området. 

 

Naturvårdsverket har slutligen yrkat att domstolen i särskilda villkor så långt som 

möjligt ska reglera de åtaganden som bolaget redovisat under rubriken ”Åtgärder 

för att begränsa påverkan på naturmiljö och fågelliv” på s. 11-13 i aktbilaga 7 (se 

nedan). 

 

Markbygden Vind AB 

 

Markbygden Vind AB har avgett följande inställning för respektive villkor. 

2. Bolaget godtar att villkoret ändras i så måtto att innehållet i fotnoten i 

Naturvårdsverkets yttrande i förtydligande syfte tillförs villkoret. 

13. Bolaget bestrider ändring. 

14. Bolaget överlåter till domstolen att ta ställning till om villkoret bedöms 

nödvändigt. 

15. Bolaget bestrider ändring. 

16. Bolaget bestrider ändring. 

 

4



   
UMEÅ TINGSRÄTT DOM 

2012-09-25 
M 116-12 

Mark- och miljödomstolen  
 
Bolaget överlåter till domstolen att avgöra om bolagets åtaganden ska anges i 

särskilda villkor eller omfattas av det s.k. allmänna villkoret. 

 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

 

Länsstyrelsen har avgett följande inställning för respektive villkor. 

2.  Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att ändra villkoret.  

13.  Länsstyrelsen anser att villkoret inte ska ändras. 

14.  Länsstyrelsen överlåter åt mark- och miljödomstolen att avgöra om det är 

ändamålsenligt att föreskriva ett tillkommande villkor i denna fråga. 

15.  Länsstyrelsen överlåter åt mark- och miljödomstolen att avgöra om det är 

lämpligt att föreskriva om villkor till skydd för tjäder. Länsstyrelsen finner det 

dock vara tveksamt att föreskriva villkor som är strängare än vad som 

rekommenderas i rapport 6647 från Vindval. 

16.  Länsstyrelsen anser att det är tveksamt om det är lämpligt att föreskriva 

villkoret.     

 

BOLAGETS ÅTAGANDEN 

 

Markbygden Vind AB har som svar på Naturvårdsverkets yrkanden i målet lämnat 

följande redovisning över sina åtaganden (s 11-13 i aktbil 7). För angivna 

temaområden ersätter dessa åtaganden de åtgärder som finns beskrivna i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

Följande åtgärder vidtas i syfte att begränsa påverkan på naturmiljön. 

- Vindkraftverk med tillhörande ny infrastruktur kommer inte att anläggas 

inom en hänsynszon om 200 m från Natura 2000-området Svartliden såsom 

framgår av karta i miljökonsekvensbeskrivningen figur 4.20.12. 

Förstärkningar av befintlig väg söder om Svartliden omfattas inte av detta 

åtagande. 

- Där anläggningsytor och nya vägar planeras nära (<25 m från aktuell 

hänsynszon) naturreservatet Svartliden kommer hänsynszonen kring 

reservatet att vara markerad i terrängen i syfte att helt utesluta risken för 
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körning och andra verksamheter inom hänsynszonen eller reservatet. 

Personalen som kommer att arbeta med anläggningsarbetet kommer att 

informeras om detta åtagande. 

- Vindkraftverk med tillhörande ny infrastruktur kommer inte att anläggas 

inom en hänsynszon om 20 m från objektstyperna naturvärden utpekade vid 

bolagets naturvärdesinventering (underlagsmaterial till miljökonsekvens-

beskrivning), nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen eller Sveaskogs 

naturvärdesklass ”ej utbytbar” såsom dessa redovisas på karta i figur 4.9.1 i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

- Där anläggningsytor och nya vägar planeras nära (<25 m) områden med 

höga naturvärden i form av de kategorier som presenterats i åtagandet ovan 

kommer gränserna för dessa områden att markeras i terrängen under 

anläggningstiden i syfte att helt utesluta risken för körning och andra 

verksamheter inom dessa områden.  

- Vindkraftverk med tillhörande ny infrastruktur kommer inte att anläggas 

inom de ytor inom Rokåns dalgång, bl.a. Dragatäsket, Dragamyran och 

Röka viltvatten, som på karta i fig. 4.20.12 i miljökonsekvensbeskrivningen 

är markerade som ”Naturvärden utpekade i bolagets inventering” liksom 

”Alternativ 1: Bolagets redovisade hänsyn till naturmiljön”.  

- Klapperstensfält och strandvallar kommer inte, annat än i undantagsfall och 

i så fall först efter tillsynsmyndighetens godkännande, utsättas för 

sprängning eller schaktning.  

- Den slutgiltiga vägsträckningen kommer att beslutas i samråd med 

tillståndsmyndigheten. 

 

Följande åtgärder vidtas avseende våtmarker och vattendrag: 

- Vindkraftverk med tillhörande anläggningsytor kommer inte att anläggas 

inom någon våtmark, oavsett storlek eller naturvärdesklass, och ej heller så 

att våtmarkers hydrologi påverkas. 

- Passage med ny väg kommer inte att anläggas inom våtmark av klass 1 och 

2 eller så att sådana våtmarkers hydrologi påverkas.  

- Passage med ny väg över våtmark skall alltid anläggas med teknik i form av 

rörbro, balkbro, geotextil, geogrid, kombigrid och i undantagsfall med 
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pålning, allt i syfte att åstadkomma bärighet och minimera påverkan på 

hydrologin. 

- Vid planering av vägpassage över naturligt vattendrag ska i första hand 

alltid befintlig väg användas.  

- Utgångspunkten är att all ny väganläggning liksom förstärkning av 

befintliga vägar kommer att utföras utan behov av markavattning, vilket 

innebär att det inte kommer att vara aktuellt med någon tillståndspliktig 

vattenverksamhet. Planering av vägpassage över naturligt vattendrag ska 

dock alltid föregås av utredning kring huruvida åtgärden ska bli föremål för 

anmälan om vattenverksamhet. 

- Förstärkning av befintlig väg liksom nyanläggning av väg kommer att ske 

med sådan hänsyn till naturliga vattendrag att miljön i dessa inte påverkas 

genom exempelvis grumling och vandringshinder. Eventuella nya 

vägtrummor eller liknande kommer således att anläggas så att vatten och 

vattenlevande djur fritt ska kunna passera med beaktande av att det 

dimensionerade flödet inte ska påverkas.  

- Markarbeten på befintlig väg liksom vid nyanläggning av väg i anslutning 

till vattendrag kommer om möjligt utföras under torrsäsong för att undvika 

grumling i nedströms liggande vattendrag.  

- Planering av ny väg över våtmark eller naturligt vattendrag ska föregås av 

inventering av värden varefter samråd om det planerade utförandet hålls 

med tillsynsmyndigheten. För passage av naturligt vattendrag ska samrådet 

särskilt fokusera på att lägga fast tider för utförandet och lämpliga åtgärder i 

syfte att motverka grumling. 

 

Villkor 4 i tillståndet avseende dragning av ledningsnätet förtydligas enligt följande:    

- Transformatorer kommer att utformas så att det inte föreligger risk för eldöd 

hos ugglor, rovfåglar eller andra arter.  

- I det fall det blir aktuellt med luftledning i områden där det kan finnas 

särskild risk för påflygningar av fåglar (gäller främst 150 kV-ledning), 

såsom över öppna våtmarker eller utmed vattendrag, ska ledningen förses 

med fågelavvisare.  
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- Om bon av hotade fågelarter upptäcks under arbetet kommer kontakt att tas 

med tillsynsmyndighet om detta i syfte att samråda om fortsatt förfarande. 

Personalen som kommer att arbeta med anläggningsarbetet kommer att vara 

informerad om detta. 

 

Åtgärder för att begränsa påverkan på friluftslivet:  

- För att minimera risken för iskast från vindkraftverken kommer bladen att 

vara utrustade med ett avisningssystem.  

 

PARTERNAS ANFÖRANDEN 

 

Naturvårdsverket, Markbygden Vind AB och Länsstyrelsen i Västerbottens län har 

anfört i huvudsak följande.  

 

Naturvårdsverket 

 
Samlad prövning 

Naturvårdsverket bedömer att en prövning av samtliga etapper i en och samma 

tillståndsprocess skulle öka möjligheterna för ett optimalt nyttjande av området och 

en ändamålsenlig reglering av verksamheten. En separat prövning av etapp l är dock 

möjlig då underlaget numera är tillräckligt för att mark- och miljödomstolen i erfor-

derlig omfattning ska kunna bedöma de samlade effekterna och föreskriva komplet-

terande villkor i nödvändiga delar.  

 

Villkor för verksamheten 

Det är viktigt att kraven på rättssäkerhet, ändamålsenlighet och lämplighet för 

egenkontroll och tillsyn tillgodoses vid villkorsreglering av en verksamhet. 

Villkoren måste vara rättssäkra i den mening att det objektivt måste gå att fastställa 

när en överträdelse skett. Ett ändamålsenligt villkor ställer krav som säkerställer de 

önskade miljökraven. Ett villkor som är lämpligt för egenkontroll och tillsyn är 

tydligt och välgrundat. Det ska vara enkelt att konstatera vilka krav som gäller 

enligt villkoret och när villkoret har överträtts. Frågor om vilka krav som ska ställas 
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och hur de ska kontrolleras bör i huvudsak bestämmas i prövningen och inte 

hanteras i ett tillsynssammanhang. 

 

Fåglar 

I de inventeringar av fåglar som bolaget utfört under 2008-2011 framkommer att 

flera av de arter som tidigare beskrevs som ”möjligt förekommande” inte har 

påträffats. Dock har inventeringsresultaten för kungsörn och skogshöns bekräftat att 

dessa är vanligt förekommande i området. Inventeringen av kungsörn visar på revir 

i området även om boplatsen/-erna ligger utanför området för etapp 1. De kart-

läggningar som har gjorts av boplatsernas placering samt kungsörnens flygrörelser i 

området bör användas som underlag för att skapa buffertzoner och flygkorridorer 

vid placering av vindkraftverken. Buffertzonen vid ett kungsörnsbo rekommenderas 

till minst två kilometer i Vindvalsrapporten (Rapport 6467 – Vindkraftens effekter 

på fåglar och fladdermöss – Syntesrapport, avsnitt 8.2, s. 65-66), inte 500 meter 

som bolaget anger. Buffertzoner och flygkorridorer bör regleras i villkoren för 

verksamheten. 

 

Enligt den förtydligande redovisningen av uppgifter i miljökonsekvens-

beskrivningen från 2008 anger bolaget att ett par spelplatser för tjäder identifierats 

och kartlagts för etapp 1. De spelplatser som ligger på mindre än en kilometers 

avstånd från enskilda verk riskerar enligt Naturvårdsverket att försvinna. Den 

samlade erfarenheten av tjäderspel är att arten inte tolererar mänsklig närvaro eller 

exploatering i närmiljön. Beroende på terrängens utformning kan det alltså behövas 

en buffertzon på uppemot en kilometer från spelplatser men även från viktiga 

födosöksområden (se a.a. avsnitt 8.2, s. 65-66). Detta bör klart regleras i villkoren 

för verksamheten. 

 

Naturvårdsverket har i tidigare yttranden påpekat att storskalig utbyggnad av vind-

kraft riskerar att få kumulativa effekter på fågelfaunan i form av bortträngning, 

störning och barriäreffekter. Bolaget påpekar i sitt kompletterande underlag att vissa 

skogsanknutna fågelarter som t.ex. skogshöns, ”är arter som är utbredda och all-

männa i stora delar av Norrbotten och norra Norrland”. Naturvårdsverket vill 

understryka att det här rör sig om ett mycket stort område där effekten riskerar att 
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bli påtaglig om det innebär en bortträngning av en art från hela det planerade vind-

kraftsområdet trots att arten för närvarande inte är hotad i ett regionalt perspektiv. 

Det är i detta sammanhang Naturvårdsverket anser att det är mycket viktigt att 

villkoren för verksamheten formuleras så att riskerna för negativ påverkan 

minimeras. 

 

Våtmarker/Hydrologi 

Naturvårdsverket vill understryka vikten av att påverkan på områdets hydrologi 

begränsas så långt möjligt samt att avverkning och markarbeten utförs på ett sätt 

och vid den tid på året som minskar risken för läckage av näringsämnen och 

grumling. I bolagets yttrande med anledning av Naturvårdsverkets överklagande har 

bolaget valt att ersätta listan med åtaganden under rubriken ”Sammanfattning 

anpassningsåtgärder” på sidan 69 i miljökonsekvensbeskrivningen för etapp 1 med 

åtta punkter. Dessa åtgärder är i allt väsentligt desamma som tidigare. Naturvårds-

verket noterar att bolaget i och med punkterna 6-8 gör vissa förtydliganden när det 

gäller hänsyn till naturliga vattendrag, vilket är positivt. Åtgärderna för att minska 

påverkan bör ingå i villkoren för verksamheten. 

 

Uppförande av anläggningen 

Av villkor 4 i regeringens tillåtlighetsbeslut framgår att den inom utrednings-

området närmare placeringen och utformningen av vindkraftverk och vägar ska, i 

samråd med länsstyrelsen och Piteå kommun, ske så att påverkan på naturvärdena 

så långt som möjligt begränsas. Detta villkor har närmare preciserats i läns-

styrelsens beslut. Naturvårdsverket anser dock att det är alltför oklart vad som 

omfattas av villkor 2 i beslutet. Av villkoret framgår att ”anläggningen” ska 

uppföras i huvudsaklig överensstämmelse med beslutet. Naturvårdsverket föreslår 

därför en precisering av vad som avses med ”anläggningen”. Vidare anser 

Naturvårdsverket att tillsynsmyndigheten bör ha samma inflytande vad gäller 

vindkraftverkens placering som den har angående lokalisering av vägar och 

elledningar enligt villkor 3 i länsstyrelsens beslut.  

 

Återställandeåtgärder 

Av villkor 13 i länsstyrelsens beslut framgår att bolaget ska vidta åtgärder för 
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återställning av området. Vidare hänvisar länsstyrelsen till vad som framgår av 

villkor 8 i regeringens tillåtlighetsbeslut. Av villkor 8 i tillåtlighetsbeslutet framgår 

bl.a. att länsstyrelsen får besluta i vilken omfattning verk, fundament, maskinhus, 

transformatorer, ledningar och övrig utrustning ska tas bort av bolaget och vilka 

övriga åtgärder som krävs för att återställa området i så ursprungligt skick som 

möjligt. Naturvårdsverket anser att villkoret om återställandeåtgärder måste 

preciseras så att det tydligt framgår vilka återställandeåtgärder som krävs. 

Naturvårdsverkets uppfattning är att verk, fundament, maskinhus, transformatorer, 

ledningar och övrig utrustning ska tas bort samt att de övriga åtgärder som krävs för 

att återställa området i så ursprungligt skick som möjligt ska vidtas. Kravet på 

borttagande av fundament anses rimligt bl.a. med hänsyn till vindkraftparkens 

storlek. 

 

Markbygden Vind AB 

 
Naturvårdsverkets förslag till nya villkor 

Naturvårdsverket har inom tiden för överklagande inte framställt något yrkande om 

ändrade eller nya villkor. Bolaget anser dock att det mot bakgrund av den samsyn 

som nu råder, inte finns någon anledning att motsätta sig de framställda yrkandena 

ur formell synvinkel. Detta innebär däremot inte att bolaget rakt av medger 

yrkandena. Bolaget har således övervägt de villkor som verket således yrkat efter 

tiden för överklagande och kommenterar dem enligt följande. 

 

Villkor 14 

Det finns inga boplatser av kungsörn inom eller i närheten av det område som 

omfattas av tillståndsprövningen för etapp 1. Avståndet till närmaste boplats är mer 

än fyra kilometer vilket är helt betryggande. Ur denna aspekt kan sägas att villkoret 

är irrelevant. Bolaget vill samtidigt nämna att man vid utformningen av samtliga 

etapper i projektet och utformningen av kontrollprogrammet har förbundit sig att 

iaktta ett avstånd om två kilometer från boplatser för kungsörn vid utplaceringen av 

vindkraftverken. Naturvårdsverkets yrkande står sett härtill inte i strid mot bolagets 

planering. Bolaget anser därför att villkoret egentligen inte behövs. Bolaget 

överlåter till domstolen att ta ställning till om villkoret bedöms nödvändigt. 

 

11



   
UMEÅ TINGSRÄTT DOM 

2012-09-25 
M 116-12 

Mark- och miljödomstolen  
 
Villkor 15 

I Naturvårdsverkets Rapport 5813 – Populationstrender för fågelarter som häckar i 

Sverige beskrivs tjädern som en art med en stabil populationstrend i Sverige. I 

rapporten anges att tjädern är ett jaktbart vilt och att 16 300 tjädrar skjuts årligen i 

landet. Tjädern är samtidigt upptagen i Fågeldirektivets bilaga 1 med hänsyn till 

dess otillfredsställande bevarandestatus inom stora delar av artens utbrednings-

område på den Europeiska kontinenten.  

 

I Naturvårdsverkets Art- och naturtypsvisa vägledningar som utarbetats för var och 

en av de arter som upptas i Fågeldirektivets bilaga 1 anges om arten att den svenska 

populationen har uppskattats till 84 000 -110 000 ”par” (1990-talets mitt). I den 

nyligen publicerade boken Fåglarna i Sverige – antal och förekomst uppskattas 

populationen till hela 350 000 par. Uppgifterna bygger på data från Svensk 

Fågeltaxering. Vidare anges att det totalt sett i Sverige inte finns något direkt hot 

mot artens fortlevnad. 

 

I Naturvårdsverkets Rapport 6467 – Vindkraftens effekter på fåglar och 

fladdermöss konstateras att tätheten av skogshöns (fjäder, orre och järpe) är högst i 

Norrland, Dalarnas och Värmlands län samt att skillnaderna mellan de olika 

landsdelarna är stora med blott en femtedel så höga tätheter i Götaland som i 

Norrland. Vidare konstateras i samma rapport att till skillnad från större rovfåglar är 

populationerna av hönsfåglar/skogshöns så stora och väl spridda att effekter på 

populationer av vindkraftetableringar knappast kan komma ifråga. Slutligen nämns 

att spelplatserna är viktiga för de här arterna. 

 

Naturvårdsverkets Art- och naturtypsvisa vägledning för tjäder anger som en 

bevarandeåtgärd att det snarast bör undersökas hur jakt påverkar tjäderns 

bevarandestatus i de län som har svaga eller vikande stammar. Vägledningen anger 

också som en av bevarandeåtgärderna för arten att tjäderspelplatser i möjligaste 

mån bör lämnas orörda vid avverkning. Om avverkning trots det måste genomföras 

är det, enligt vägledningen, angeläget att man lämnar kilar av äldre skog in mot 

lekens centrala delar. Vidare anger Naturvårdsverkets Rapport 6467 att en 

buffertzon om en kilometer kring spelplatser för tjäder med mer än fem spelande 
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tuppar kan vara lämpligt. Detta får antas vara det underlag som ligger till grund för 

Naturvårdsverket yttrande. I rapporten anges att förslaget om skyddszoner (som 

föreslagits av SOF) kring större och mer betydelsefulla spelplatser, är motiverat av 

försiktighetsskäl då kunskapen om effekten av vindkraftutbyggnad på skogshöns 

inte kan bedömas. Buffertzonerna grundar sig inte på någon vetenskaplig 

bedömning. Ett pågående projekt inom Vindval; Fåglar och vindkraft i skogsmiljö, 

syftar bl.a. till att beskriva effekterna från vindkraft på skogshöns. Projektet löper ut 

under 2012 varför resultat kommer att publiceras under året.  

 

Även om tjäderns populationsstatus åtminstone i Norrland, synbarligen inte 

påverkats av det storskaliga skogsbruket finns det tydliga tendenser att antalet stora 

spelplatser minskat betydligt i takt med att skogsbruket tagit mark i anspråk. Enligt 

de uppgifter som bolaget inhämtat förekommer numera stora spelplatser med fler än 

20 tuppar enbart i skyddade områden. Även spelplatser med fler än 10 tuppar är 

mycket sällsynta medan däremot ensamspelande tuppar har ökat. Detta indikerar 

således att de stora spelplatserna slås ut av skogsbruket medan nya små bildas.  

 

Bolaget vill betona att tjädern inte varit föremål för särskilda inventeringar med 

anledning av att arten är vanlig i detta område och i Norrbotten överhuvudtaget. 

Små spelplatser med enstaka tjädrar finns väl spridda över hela Markbygden-

området. Bolaget har noterat och funnit stöd för sin uppfattning i Naturvårdsverkets 

rapporter om att artens långsiktiga bevarandestatus i Norrbotten inte är hotad, trots 

både skogsbruk och jakt. I Rapport 6467 konstateras att vindkraftsutbyggnaden inte 

utgör något hot mot populationen. 

 

Mot bakgrund av nu redovisade förhållanden så framkommer att tjädern inte kan 

betraktas som hotad i norra delen av landet men att arten påverkas negativt i landets 

södra och mellersta delar. I rapport 6467 görs ingen åtskillnad mellan förhållandena 

i de olika delarna när en skyddszon om en kilometer för spelplatser med mer än fem 

tuppar föreslås. Inte heller beaktas att skogsbrukets inverkan synes vara väsentligt 

mer påtaglig. Det intensiva skogsbruket har fått till följd att spelplatserna är många 

men besöks av få tuppar. Det synes också vara så att vissa spelplatser används 

endast sporadiskt och av enstaka tuppar. Sett till nu redovisade förhållanden liksom 
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att den i rapporten 6467 föreslagna skyddszonen inte grundar sig på några veten-

skapliga rön, samt det faktum att spelplatserna inte skyddas mot andra tänkbara 

störningar såsom skogsbruk eller jakt, ter sig Naturvårdsverkets yrkande orimligt 

strängt.  

 

Eftersom tjädern av de skäl som nu redovisats inte betraktats som en särskilt 

prioriterad art för inventeringarna inom Markbygden, har inte heller tjäderspel-

platser eftersökts särskilt. Några anvisade spelplatser har besökts men de har alla 

visat sig vara små och bestå av endast någon eller några få tuppar. Uppgifterna och 

erfarenheterna visar att tjädern är väl spridd i Markbygden utan några egentliga 

koncentrationer vad avser spelplatser. 

 

Naturvårdsverkets yttrande skulle, utifrån vad som framkommit och det förhållandet 

att spelplatserna är små och spridda, innebära att många av vindkraftverken inte 

kommer till uppförande. Detta skulle i sin tur för bolaget innebära ett orimligt stort 

ekonomiskt bortfall. Som tidigare framförts har det av bolaget planerade antalet 

vindkraftverk reducerats inte bara genom att miljöprövningsdelegationen inte tillät 

några vindkraftverk på Snöbergen. Försvarmakten har därutöver, med stöd av det 

veto som man genom villkor erhållit, undantagit ytterligare ett stort antal verk. Att 

ytterligare reducera antalet verk innebär att kostnaderna för parkens övergripande 

infrastruktur såsom nät, nätstation, vägar m.m. inte får det ekonomiska bidrag som 

produktionen vid bortplockade verk skulle ha genererat. Denna omständighet måste 

också beaktas vid avvägningen. 

 

Hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska tillämpas på ett sådant sätt att en av-

vägning ska ske mellan den kostnad som en försiktighetsåtgärd innebär och den 

nytta som åtgärden medför. Nyttan av det av Naturvårdsverket yrkade villkoret står 

inte i rimlig proportion mot de kostnader och den skada som det innebär för bolaget 

och ska därför inte tillåtas. I sammanhanget vill bolaget också framhålla det orim-

liga i inskränkningen som villkoret innebär sett till att avverkningar kan påverka 

spelplatserna vilket gör villkoret fullkomligt verkningslöst.  
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Mot bakgrund av nu angivna omständigheter bestrider bolaget Naturvårdsverkets 

yrkande. 

 

Villkor 16 

Naturvårdsverket betonar i sitt yttrande att de kartläggningar som gjorts av kungs-

örnens flygrörelser bör användas för att skapa buffertzoner och flygkorridorer vid 

placering av vindkraftverken. Det är inte helt klart vad som avses med s.k. flyg-

korridorer i Naturvårdsverkets yttrande. Bolagets tolkning är att det handlar om 

områden med en betydligt högre frekvens av flygande kungsörnar i förhållande till 

andra områden i reviret och att dessa korridorer ska vara fria från vindkraftverk. 

Hos havsörnar, som häckar några kilometer från kusten där arten söker föda, kan 

man ofta urskilja en ganska tydlig sådan flygkorridor mellan boplatsen och ut till 

kusten. Kungsörnen uppvisar dock generellt inte några sådana tydliga flygkorridorer 

utan utnyttjar olika delar av reviret under olika årstider. Högst frekvens av flygande 

kungsörnar kan förväntas i närheten av boplatser både under inledningen av häck-

ning, under ruvning och fram till dess att ungfåglarna blir mer självständiga under 

tidig höst. Det finns som redan nämnts inga aktiva kungsörnsbon inom 4 km från 

utredningsområdet för etapp 1.  

 

Inventeringarna som har genomförts i Markbygden visar att kungsörnarna i 

huvudsaklig utsträckning rör sig i närheten av sina boplatser. Endast tillfälligt rör 

sig kungsörnarna ifrån de angränsande reviren inom utredningsområdet för etapp 1. 

Dessa flygrörelser inom utredningsområdet kan inte betraktas som flygkorridorer då 

de endast är tillfälliga observationer och således inte uppvisar en högre frekvens av 

flygande kungsörnar än andra delar av reviren.  

 

Bolaget finner således, utifrån nuvarande kunskapsläge, inte några belägg för att det 

enkelt går att fastställa att det finns några s.k. flygkorridorer för kungsörn vare sig 

inom utredningsområdet för etapp 1 i Markbygden eller för den delen, inom andra 

delar av kungsörnens utbredningsområde. Bolagets uppfattning är att det inte är 

möjligt att vare sig uppställa eller följa upp det villkor som Naturvårdsverket 

föreslagit och att inga områden därför behöver undantas från vindkraftverk med 
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avseende på kungsörnarnas flygkorridorer. Bolaget bestrider Naturvårdsverkets 

yrkande. 

 

Villkor 2 

Bolaget kan godta att villkoret preciseras något i enlighet med Naturvårdsverkets 

yrkande. Bolaget har svårt att inse vad som oroar Naturvårdsverket vad gäller 

lokaliseringen av de kommande vindkraftverken. Bolaget har i handlingarna gjort 

åtaganden som man inte avser att frångå. Dessa åtaganden bottnar i synpunkter som 

framkommit från bl.a. kommunen och länsstyrelsen under en synnerligen om-

fattande samrådsprocess. Åtagandena gäller enligt det allmänna villkoret och till-

synsmyndigheten lär inte försumma att bevaka detta. Beträffande Svartliden vill 

bolaget erinra om att Försvarsmakten inte godkänt några vindkraftverk i den 

korridor som passerar området.  

 

Med hänvisning till nu redovisade omständigheter godtar bolaget endast att villkoret 

ändras i så motto att det i fotnoten i Naturvårdsverkets yttrande i förtydligande syfte 

tillförs villkoret.  

 

Villkor 13 

Vid en jämförelse med villkor om efterbehandling vid andra tillståndsprövningar 

framstår Naturvårdsverkets yrkande som orimligt omfattande. Som exempel från 

andra anläggningar får bolaget åberopa efterbehandlingsvillkoren för Storblaiken 

(100 verk), Sjisjka (30 verk) och Taka-Aapua (14 verk) där det i samtliga av-

göranden överlåtits till tillsynsmyndigheten att bestämma omfattningen av efter-

behandlingsåtgärder. I samtliga dessa tillståndsärenden respektive mål förde 

Naturvårdsverket för övrigt talan. Samtliga nu nämnda anläggningar får därtill 

sägas vara belägna i naturmiljöer med högre bevarandevärden än Markbygden.  

 

Kostnaderna för och konsekvenserna av att efterkomma Naturvårdsverkets yrkande 

är sammantaget svåra att överblicka sett till att efterbehandlingsåtgärderna kommer 

att bli aktuella först om ca 30 år, men allt talar för att de kommer att bli orimligt 

stora i förhållande till den nytta som de kan medföra. Gentemot markägare i 

Markbygden med vilka arrendeavtal ingåtts har bolaget förbundit sig att i görligaste 
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mån återställa de arrenderade arealerna så att marken ska kunna nyttjas för 

skogsbruk även efter avvecklingen av vindkraften. Detta åtagande kan uppfyllas 

utan att fundamenten fullt ut tas bort i de allra flesta fall. Markägarna ska också ha 

möjlighet att ta över vägarna. Först om så inte sker kan det finnas anledning att 

vidta efterbehandlingsåtgärder.  

 

Med hänvisning till nu angivna omständigheter så bestrider bolaget Naturvårds-

verkets yrkande. Det av regeringen föreskrivna villkoret är tillfyllest. 

 

Villkor om bolagets åtaganden  

Bolaget anser att åtagandena inte kräver reglering i särskilda villkor då de omfattas 

av det allmänna villkoret.  

 

Naturvårdsverket 

 
I bemötande av vad bolaget har anfört har Naturvårdsverket uppgett följande. 

 

Villkor 14 

Av inlämnat underlag framgår att kungsörn rör sig även inom etapp 1-området och 

att det finns indikation på boplats inom etapp 1-området. Indikationer på örnrevir 

baseras främst på spelflygande örnar i närheten av boträdet. Kungsörnen har ofta 

alternativa bon och byter boplats vid störning eller misslyckad häckning. Vissa 

kungsörnsbon kan vara svåra att upptäcka vid en inventering och ytterligare bon kan 

komma att upptäckas under projekteringens gång. Ifall det upptäcks nya boplatser, 

vilket inte kan uteslutas i detta stora område på omkring 150 km2, är det enligt 

Naturvårdsverkets mening angeläget med det aktuella villkoret.  

 

Naturvårdsverket har tidigare påpekat att en storskalig utbyggnad av vindkraft 

riskerar att få kumulativa effekter på fågelfaunan i form av bortträngning, störning 

och barriäreffekter. I Markbygden är det fråga om ett mycket stort område, där 

kungsörnen riskerar att trängas bort från vindparksområdet. Det är också viktigt att 

det blir så lika villkor som möjligt för de olika etapperna. I området för etapp 3, 

men även i området för etapp 2, är förekomsten av kungsörn högre, vilket innebär 
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att det är angeläget att aktuellt villkor föreskrivs i dessa etapper vilket även 

understryker vikten av att sådant villkor även föreskrivs för etapp 1. 

 

Villkor 15 

Vindvals skrivning avser utbyggnaden av vindkraft i stort men det finns inte några 

erfarenheter av så stora anläggningar som det är frågan om här. De regionala/lokala 

förhållandena är avgörande vid planering och uppförande av varje specifik anlägg-

ning. Främst på grund av den fragmentering som skogsbruket orsakat, används det 

övervägande antalet i Sverige identifierade spelplatser för tjäder endast av ett fåtal 

hannar. Dessutom är tjädern en art som är mycket svår att inventera för att få en 

överblick över antalet spelande hanar. Sammantaget gör detta att även mindre 

spelplatser är betydelsefulla för upprätthållande av artens lokala/regionala 

bevarandestatus. 

 

Tjäder är en störningskänslig art som är mycket lokaltrogen. Den återkommer till 

samma spelplatser år från år. Spelplatsen har en central funktion i tjäderns livscykel. 

En bortträngning av spelande tjädrar resulterar i en stor förlust och en decimering 

av spelande fåglar under parningssäsongen. Detta kan inte, som bolaget hävdar, 

ställas mot ett antal skjutna individer under jaktsäsongen. I och med att det rör sig 

om en mycket stor vindkraftspark får denna en inte bara lokal utan även en regional 

påverkan på tjäderpopulationen. 

 

Av 4 § p. 2 i artskyddsförordningen (2007:845) följer att det är förbjudet att av-

siktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 

flyttningsperioder. En störning som påverkar artens överlevnadschanser, reproduk-

tion eller utbredning är enligt Naturvårdsverkets tolkning otillåten enligt nämnda 

bestämmelse. Sverige har tillsammans med Finland ett särskilt ansvar för artens 

bevarande eftersom dessa länder hyser en stor del av den europeiska populationen. 

Mot bakgrund av ovanstående bör villkor avseende skyddsavstånd föreskrivas för 

att skydda tjädern i området. I annat fall krävs enligt Naturvårdsverkets åsikt en 

dispens enligt 14 § artskyddsförordningen från ovan beskrivet förbud.  

 

18



   
UMEÅ TINGSRÄTT DOM 

2012-09-25 
M 116-12 

Mark- och miljödomstolen  
 
Villkor 16 

Naturvårdsverket har tagit del av bolagets redovisning av örnars flygrörelser i hela 

den planerade vindkraftsparken. Enligt denna rör sig örnarna över hela området, 

alltså även inom etapp 1. Kungsörnen rör sig oftast längs dalgångar och höjdryggar 

i landskapet. Så kallade flygkorridorer bör upprättas utifrån ett områdes vegetation 

och topografi i förhållande till boplatser, men även i förhållande till födosök. Inom 

etapp 1 är det huvudsakligen flygkorridorer i anslutning till boplatser som blir 

aktuella. Inom etapp 2 och 3 kan vissa områden identifieras som är viktiga även för 

örnarnas födosök. Naturvårdsverket anser att flygkorridorer ska upprättas både för 

potentiella boplatser och för existerande boplatser som är belägna i områden som 

kommer att beröra etapp 1, till exempel ett bo som är beläget inom etapp 2. Bolaget 

bör konsultera Kungsörnsgruppen Sverige som har sakkunskap på området för att ta 

fram lämpliga flygkorridorer. 

 

Villkor 2  

Naturvårdsverkets yrkande avser framförallt den situation som kan uppstå om 

bolaget och tillsynsmyndigheten är oense. Om en sådan situation skulle uppstå bör 

tillsynsmyndigheten besluta i frågan. Naturvårdsverket anser, liksom bolaget, att 

tillsynsmyndigheten har en viktig uppgift i denna fråga och att den dessutom har 

den kompetens som krävs.  

 

Villkor 13 

Naturvårdsverket anser att det är viktigt att det av tillstånd tydligt framgår vad som 

gäller vid nedmontering och borttagande av vindkraftverk som inte längre är i drift. 

Det gäller utöver nedmontering av vindkraftverken, t.ex. även borttagande av 

fundament och kablar, avlägsnande av vägar och övrigt återställande av marken. Att 

bolaget i avtal med markägare förbundit sig att ”att i görligaste mån återställa 

arealerna så att marken ska kunna nyttjas för skogsbruk även efter avvecklingen av 

vindkraften” innebär inte någon hänsyn till naturmiljön och är därför av mindre 

betydelse i detta sammanhang. 

 

Omfattningen av den sökta verksamheten och dess miljöpåverkan motiverar i detta 

fall att efterbehandlingsåtgärderna regleras genom villkor i beslutet. Bolaget anser 
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att efterbehandlingsåtgärderna skulle bli orimligt omfattande. Eftersom det handlar 

om en mycket stor anläggning rör det sig om höga kostnader för efterbehandlingen, 

vilket gör det än mer angeläget än i många andra fall att i tillståndet reglera hur 

efterbehandling ska ske. Det är också viktigt att så långt möjligt reglera åter-

ställandet i villkor så inte markägaren i slutändan blir ansvarig. 

 

Tillstånd kan förenas med krav på att ekonomisk säkerhet ställs (16 kap. 3 § miljö-

balken), vilket har skett i miljöprövningsdelegationens beslut. Det är sökanden som 

ska visa att säkerheten är tillräcklig och i övrigt godtagbar för sitt ändamål (prop. 

2006/07:95 s. 107). Av beslutet framgår att miljöprövningsdelegationen under 

ärendets gång begärt komplettering av ansökan beträffande de kostnader som 

bedömts uppkomma efter avslutad verksamhet vid nedmontering av verk samt 

återställande av det område som utgör etapp 1. Bolaget har dock inte redovisat de 

efterfrågade uppgifterna. Miljöprövningsdelegationen har då valt att följa den 

modell som fastställts för anläggningen Dragaliden och ansett att det därmed finns 

förutsättningar för att i tillräcklig grad tillgodose efterlevnaden av regeringens 

beslut om återställning. Naturvårdsverket vill framhålla att det är viktigt att den 

ekonomiska säkerheten är tillräcklig i förhållande till de krav på återställning som 

kommer att gälla.  

 

Villkor om bolagets åtaganden  

Naturvårdsverket anser att flera av bolagets åtagandena är viktiga och innehåller 

preciseringar för hur hänsyn närmare kan tas till naturmiljön. De bör därför villkors-

regleras inte endast genom det s.k. allmänna villkoret som enligt Naturvårdsverkets 

uppfattning innebär en alltför vag reglering. Inte minst de fyra första åtagandena bör 

ganska ordagrant kunna föreskrivas som villkor.  

 

Markbygden Vind AB  

 
Till bemötande av vad Naturvårdsverket anfört har bolaget anfört följande. 

 

Villkor 15  

Bolaget vidhåller sin inställning med hänvisning till det som anförts och veten-

skapliga rön om hur små och stora spelplatser nyttjas av tjädertuppar. Verket 
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redovisar inte något vetenskapligt stöd för uppfattningen att små spelplatser med 

enstaka tuppar skulle representera den typ av spelplats där verket hävdar om arten 

att ”den återkommer till samma spelplats år från år”. Tvärtom visar den utredning 

och kunskapsinhämtning som bolaget låtit göra, att det är stora spelplatser som har 

långa tidstraditioner och att det snarare är så att små spelplatser kan vara mer 

tillfälliga i landskapet.  

 

Villkor 16  

Bolaget vidhåller att det undantag som finns inte kan läggas till grund för sådana 

åtgärder och bestrider verkets yrkande. Som bolaget framhållit är det befintliga 

underlaget otillräckligt för den bedömning som Naturvårdsverket gör. Det finns 

inga belägg för att kungsörnen följer ett regelbundet mönster när den födosöker. 

Däremot är det känt att havsörnen gör det. Kunskapsläget är för närvarande att det 

inte föreligger några publicerade studier om vuxna kungsörnars rörelsemönster 

inom svenska revir. De s.k. GPS-studier som hittills publicerats avseende kungs-

örnar rör i första hand unga örnars rörelsemönster under hösten och vintern, dvs. 

deras flyttning utanför reviren. Bolaget har vid underhandskontakter med före-

trädare för det forskningsprojekt som pågår vid SLU rörande örnarnas rörelse-

mönster, fått bekräftat att forskningsgruppen ännu inte gjort några analyser av 

rörelsemönster som kan liknas vid ”korridorer”.  

 

Sett till dels den nationella målsättningen för förnyelsebar energi och dels det 

nationella målet att kungsörnspopulationen (Åtgärdsprogrammet för kungsörn) 

kortsiktigt ska öka till 650 par (2015) och på längre sikt till 1 300 par (2030) ska de 

platser sökas för vindkraft där det går att göra ett stort energiuttag i förhållande till 

det antal kungsörnsrevir som påverkas. Markbygden är ett sådant område. Inom 

Etapp 1 kan väsentligt mer än 834 MW etableras (278 vindkraftverk) i ett område 

som inte innehåller kungsörn annat än i ytterkanterna. Vid alternativa platser, d.v.s. 

andra anläggningar i övre och mellersta Norrland är det ett betydligt vanligare 

scenario att kungsörnspopulationen är tätare samtidigt som möjligt energiuttag är 

mindre. 
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Bolaget har vid en genomgång inte påträffat något tillstånd i vilket ett villkor av nu 

yrkat slag intagits. Villkor om skyddszon runt boplatser förekommer däremot. 

Likaså har i något fall meddelats villkor om ett kontrollprogram genom vilket 

verksamhetsutövaren ålagts följa upp kungsörnarnas rörelsemönster under en period 

som kan omfatta uppförandet av anläggningen och en tid efter driftsättningen.  

 

Naturvårdsverkets yrkande är sammanfattningsvis orimligt sett till kunskaperna om 

förhållandena i området vad som är känt om kungsörnars rörelsemönster allmänt 

sett. Med hänvisning till detta vidhåller bolaget sitt bestridande. 

 

Länsstyrelsen 

 
Villkor 14 

Naturvårdsverket har yrkat att det bör föreskrivas ett tillkommande villkor 14 som 

innebär att vindkraftverk inte får placeras närmare än två kilometer från närmaste 

kända kungsörnsbo. I Miljöprövningsdelegationens beslut framgår det av besluts-

meningen inom vilket geografiskt område vindkraftverk får uppföras. Vidare 

framgår det i ansökan att närmaste kungsörnsbo är beläget på ca fyra kilometers 

avstånd från närmaste vindkraftverk. Det innebär att beslutet indirekt, såsom det är 

utformat, medför att vindkraftverk som uppförs inom etapp 1 inte får uppföras 

närmare än ca fyra kilometer från närmaste kända kungsörnsbon. Länsstyrelsen 

överlåter åt mark- och miljödomstolen att avgöra om det är ändamålsenligt att 

föreskriva ett tillkommande villkor i denna fråga. 

 

Villkor 15 

I Rapport 6467 från Vindval rekommenderas att det bör finnas en buffertzon på en 

kilometer mellan vindkraftverk och spelplatser som besöks av fler än fem 

tjädertuppar. I handlingarna framgår att de spelplatser som har konstaterats inom 

Markbygden besöks av färre än fem tuppar/spelplats. Vidare framgår att spelplatser 

för tjäder inte har eftersökts särskilt vid de inventeringar som har gjorts inom 

området. Parterna förefaller vara ense om att skogsbruket i allmänhet har påverkat 

tjäderns livsbetingelser i det svenska skogslandskapet och att så är fallet även i 

Markbygden. Båda parterna förefaller även vara av uppfattningen att spelplatserna 

för tjäder i Markbygden utgörs av spelplatser som besöks av ett fåtal hannar per 
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spelplats. I skriftväxlingen framgår att den ansökta verksamheten kan antas påverka 

befintliga spelplatser för tjäder. Parterna förefaller inte vara oense om detta. Det 

råder dock delade meningar beträffande hur omfattande denna påverkan från 

etableringen bedöms bli. Det framgår inte explicit av skriftväxlingen hur områdets 

förutsättningar i övrigt att utgöra habitat för tjäder under övriga delar av tjäderns 

livscykel bedöms påverkas av etableringen. Länsstyrelsen överlåter åt mark- och 

miljödomstolen att avgöra om det är lämpligt att föreskriva om villkor till skydd för 

tjäder. Länsstyrelsen finner det dock vara tveksamt att föreskriva villkor som är 

strängare än vad som rekommenderas i Vindvals rapport. 

 

Villkor 16 

Naturvårdsverket har yrkat att det bör föreskrivas ett tillkommande villkor 16 som 

innebär att flygkorridorer inom etapp 1 ska upprättas för kungsörn. Sveriges ornito-

logiska förening rekommenderar att vindkraftverk inte bör uppföras närmare än 2-3 

km från kända kungsörnsbon. Avståndet i fråga är endast en schablon. Efter vad 

Länsstyrelsen har erfarit så har Sveriges ornitologiska förening gjort bedömningen 

att det ovan angivna schablonmässiga skyddsavståndet i dagsläget är den skydds-

åtgärd som är mest adekvat att vidta, med hänsyn till bland annat nu rådande 

kunskapsläge beträffande kungsörnars rörelsemönster i allmänhet. Det råder ingen 

tvekan om att kungsörnar även rör sig på större avstånd än 2-3 km från sina bo-

platser. Men sannolikheten att kungsörnar skadas av vindkraftverk har bedömts 

minska till en acceptabel nivå om vindkraftverken, som närmast, är belägna 2-3 km 

från boplatserna eftersom kungsörnarna generellt under huvuddelen av tiden be-

döms uppehålla sig inom detta avstånd från boet. Det förekommer sannolikt även 

fall där kungsörnarna i större utsträckning rör sig på mer än 2-3 km avstånd från 

boplatserna, vilket innebär att kungsörnarna under en större del av tiden vistas på 

mer än 2-3 km avstånd från boplatserna, än vad som antas förekomma i normal-

fallet. Det av Sveriges ornitologiska förening rekommenderade skyddsavståndet är 

således en form av rimlighetsavvägning mellan kungsörnsintresset och vindkrafts-

intresset. Länsstyrelsen anser med hänsyn till de uppgifter som har redovisats i detta 

ärende att det är tveksamt om det är lämpligt att föreskriva villkor om flyg-

korridorer för kungsörn.     
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Villkor 2 

I villkor 4 i regeringens tillåtlighetsbeslut framgår bland annat att bolaget ska 

samråda med Länsstyrelsen och Piteå kommun om den närmare placeringen och 

utformningen av vindkraftverken. Samrådet har resulterat i att bolaget har åtagit sig 

att inte uppföra vindkraftverk i utpekade områden inom etapp 1. Bolagets åtaganden 

framgår av ansökan och har preciserats i tillståndet genom villkor 1 i miljö-

prövningsdelegationens beslut. Beträffande var inom etapp 1 vindkraftverk får 

anläggas har tillståndet utformats enligt vad som följer nedan. 

 

I bland annat villkoren 1, 6 och 7 i tillståndsbeslutet regleras det inom vilka om-

råden inom etapp 1 som det inte får uppföras vindkraftverk. I övriga områden har 

det bedömts vara förenligt med motstående enskilda och allmänna intressen att 

uppföra vindkraftverk förutsatt att lokaliseringarna i fråga är förenliga med övriga 

villkor i tillståndsbeslutet. Anläggande av vindkraftparken i Markbygden kommer 

att vara ett komplext och omfattande projekt i flera hänseenden. Erfarenhetsmässigt 

vet man att det i såväl stora som små anläggningsprojekt uppkommer behov att göra 

ändringar som avviker från den ursprungliga planeringen. I motiven till tillstånds-

beslutet framgår att beslutet har utformats på sådant sätt att beslutet medger ut-

rymme för ändringar. Detta förutsätter dock att ändringarna ryms inom de ramar 

som har meddelats för verksamheten i beslutet. Syftet med villkor 2 är att säker-

ställa att vindkraftparken i sin helhet uppförs inom de ramar som har fastställts i 

tillståndsbeslutet för etapp 1. Härvid ges tillsynsmyndigheten tillfälle att granska att 

de ändringar som sannolikt kommer att ske är förenliga med det givna tillståndet 

samt att agera om så är erforderligt.   

 

Den första meningen i villkor 2 refererar endast till vad som anges i villkor 1. 

Länsstyrelsen anser med hänsyn till vad som stadgas i villkor 1 samt vad som 

framgår i Miljöprövningsdelegationens bedömning, att begreppet anläggning 

omfattar vindkraftparken samt den därtill hörande infrastrukturen. Den av Natur-

vårdsverket föreslagna definitionen av begreppet anläggning i villkor 2 medför 

således en inte obetydlig begränsning av tillämpningsområdet för villkor 2. En 

ändring av begreppet anläggning i villkor 2 skulle även medföra att begreppen 

anläggning i villkor 1 och 2 inte harmoniserar med varandra. 

24



   
UMEÅ TINGSRÄTT DOM 

2012-09-25 
M 116-12 

Mark- och miljödomstolen  
 
 

Det har yrkats att placeringen av varje vindkraftverk ska godkännas av tillsyns-

myndigheten innan byggnads- och anläggningsarbeten påbörjas. Länsstyrelsen 

anser att med hänvisning till vad som framgår ovan att det är olämpligt att göra en 

sådan ändring av villkor 2. 

  

Villkor 13 

Frågan om vilka villkor som bör föreskrivas för efterbehandling och återställning av 

ett område efter avslutad verksamhet har varit föremål för prövning för andra 

former av industriella verksamheter. Länsstyrelsen har erfarit att generellt har miljö-

domstolsväsendet gjort bedömningen att vilka efterbehandlings- och återställnings-

åtgärder som bör vidtas lämpligen beslutas i anslutning till tidpunkten för avslutan-

det av verksamheten. Länsstyrelsen anser att det inte har framkommit skäl att han-

tera vindkraft på annat sätt. Länsstyrelsen anser därför att villkor 13 inte bör ändras. 

DOMSKÄL 

 

Naturvårdsverkets justering av talan 

Naturvårdsverket har inledningsvis framställt yrkande om att ansökan i första hand 

ska avvisas eller i andra hand ska avslås. Yrkandet har därefter ändrats till att endast 

framställa yrkanden om ändrade och tillkommande villkor för verksamheten. Efter-

som det förstnämnda får anses klart mer ingripande får Naturvårdsverkets justering 

av talan, med beaktande av de principer som bl.a. framgår av 13 kap. 3 § tredje 

stycket rättegångsbalken, godtas som en inskränkning av talan.  

 

Villkor 2 

Den definition av anläggningen som Naturvårdsverket vill ska framgå av villkoret 

innebär en inskränkning av vad som avses med anläggningen i länsstyrelsens beslut. 

Enligt mark- och miljödomstolens bedömning är en sådan inskränkning inte 

lämplig.  

 

Naturvårdsverket har även yrkat att det i villkoret ska anges att bolaget ska uppföra 

anläggningen ”i huvudsaklig överensstämmelse med vad som följer av ansökan och 

av detta beslut” (yrkad ändring kursiverad). Av det s.k. allmänna villkoret, villkor 1, 
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följer att bolaget ska utforma anläggningen och bedriva verksamheten i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i 

ärendet. Att utforma även villkor 2 på detta sätt skulle, enligt mark- och 

miljödomstolens bedömning, innebära en onödig dubbelreglering.  

 

Slutligen har Naturvårdsverket yrkat att det i villkoret ska regleras att placeringen 

av vindkraftverken ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen har lämnat 

tillstånd till uppförande av maximalt 314 vindkraftverk inom ett visst avgränsat 

område. Inom detta område får bolaget placera verken fritt, under förutsättning att 

bolagets åtaganden om skyddsåtgärder och de föreskrifter som anges i de särskilda 

villkoren iakttas. Utöver villkor till skydd för närboende har föreskrivits villkor till 

skydd för totalförsvarets intressen och för påverkan på geologiska värden i Snö-

bergen. I och med denna dom gäller också ett villkor till skydd för kungsörnen, se 

nedan. Med de villkor som gäller för verksamheten anser mark- och miljödomstolen 

att motstående enskilda och allmänna intressen har beaktats på ett sådant sätt att 

vindkraftverk kan uppföras inom etapp 1 utan ytterligare prövning.  

 

Om bolaget skulle vilja placera ett vindkraftverk på ett sätt som strider mot till-

ståndet krävs att bolaget ansöker om ändring av aktuellt villkoret, alternativt söker 

nytt tillstånd eller ändringstillstånd för verksamheten. En sådan ansökan prövas av 

länsstyrelsen. Den av Naturvårdsverket yrkade villkorsformuleringen kan uppfattas 

som en delegation till tillsynsmyndigheten att besluta även i dessa fall. En sådan 

delegation vore, enligt mark- och miljödomstolens bedömning, inte lämpligt. 

Genom den samrådsplikt som bolaget ålagts i villkor 2 ges tillsynsmyndigheten 

dock tillfälle att granska om bolagets val av placering för verken är förenligt med 

det givna tillståndet och att agera i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken om så inte 

är fallet. Mark- och miljödomstolen bedömer därmed att det inte finns skäl att 

överlåta till tillsynsmyndigheten att besluta om den närmare placeringen av vart och 

ett av vindkraftverken.  

 

Det saknas således skäl att ändra villkor 2 på det sätt som Naturvårdsverket har 

yrkat. Överklagandet ska därför avslås i denna del. 
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Villkor 13 

Enligt 22 kap. 25 § första stycket 10 miljöbalken ska en tillståndsdom innehålla de 

villkor som behövs med avseende på avhjälpande av miljöskada. Bestämmelsen har 

sitt ursprung i det s.k. IPPC-direktivet (rådets direktiv 96/61/EG av den 24 septem-

ber 1996 om samordade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och 

innebär att tillståndsmyndigheten redan vid tillståndsgivningen ska ta hänsyn till 

och vid behov föreskriva villkor för den slutliga nedläggningen av verksamheten. 

Mark- och miljödomstolen kan konstatera att anläggandet av en vindkraftspark 

skapar få irreversibla skador på naturmiljön och att det finns goda förutsättningar att 

återställa området efter nedläggning av verksamheten. Med en verksamhetstid på 30 

år föreligger dock betydande osäkerheter kring såväl behov som tillgängliga 

tekniska lösningar vid tidpunkten för nedläggningen. Det är därför inte lämpligt att 

redan nu ingående föreskriva vilka efterbehandlingsåtgärder som ska genomföras. 

Vad Naturvårdsverket anfört om behovet av villkorsreglering för att undvika att 

markägaren i slutändan blir ansvarig för återställningsåtgärder medför ingen annan 

bedömning. Av betydelse är emellertid att bolaget åläggs att ställa ekonomisk 

säkerhet för efterbehandling av området, vilket också skett. Beslutet är inte 

överklagat i fråga om säkerhetens storlek. 

 

Naturvårdsverket har i sin motivering till yrkandet påpekat att det är viktigt att det 

av tillståndet tydligt framgår vad som gäller vid nedmontering och borttagande av 

vindkraftverk som inte längre är i drift. Mot bakgrund av omfattningen av etapp 1 

bedömer mark- och miljödomstolen att det är troligt att delar av anläggningen - 

enstaka verk eller grupper av verk - kan komma att permanent tas ur drift under 

verksamhetstiden. Frågan om efterbehandling och återställandeåtgärder bör därför, 

vid behov, kunna prövas löpande under verksamhetstiden.  

 

Länsstyrelsen har i villkoret hänvisat till att det framgår av regeringens beslut vad 

som gäller vid nedläggning av verksamheten. Mark- och miljödomstolen anser att 

villkoret bör preciseras så att det tydligt framgår att det åligger bolaget att i god tid 

före nedläggning av hela eller delar av verksamheten ge in en efterbehandlingsplan 

till länsstyrelsen som underlag inför den prövning som avses i villkor 8 i regering-

ens beslut. För enstaka verk är det tillräckligt med en anmälningsskyldighet. Det 
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ankommer då på länsstyrelsen att besluta om och i så fall vilka ytterligare åtgärder 

som ska vidtas.  

 

Föreslagna villkor till skydd för fåglar 

Naturvårdsverket har yrkat att tillståndet förenas med villkor till skydd för kungs-

örnen, dels i form av skyddsavstånd mellan vindkraftverk och boplatser, dels i form 

av skyddade flygkorridorer inom vilka vindkraftverk inte får placeras.  

 

I Vindvals rapport (Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss, rapport 6467) 

konstateras att vindkraftsutbyggnaden i Sverige inte utgör någon större fara för 

fåglar men att den kan påverka vissa arter eller populationer negativt. Risken för att 

dödas vid vindkraftverk beskrivs som högst för stora segelflygande rovfåglar och 

särskilt kungsörnen utpekas som en potentiellt känslig art. Artens sårbarhet kan, 

enligt mark- och miljödomstolens uppfattning, bäst förklaras utifrån dess specifika 

livsförhållanden med lång livslängd, långvariga parförhållanden och få ungar. 

Kungsörnen är nationellt rödlistad i kategorin nära hotad (NT) samt upptagen i 

EU:s fågeldirektiv lista 1 med särskilda krav på bevarande (Rådets direktiv 

79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar). Med hänsyn till att kungsörn är en av 

de skyddade arter i Sverige som är mest sårbar för vindkraftsanläggningar anser 

mark- och miljödomstolen att det kan finnas skäl att föreskriva om särskilda 

skyddsåtgärder just för denna art.  

 

Den inventering som bolaget utfört visar att det finns kungsörn och kungsörnsbon i 

omgivningarna, även om det i dagsläget inte finns några kända boplatser närmare 

det tillståndsgivna området än fyra kilometer.   

 

Enligt villkor 5 i regeringens tillåtlighetsbeslut ska bolaget, under uppbyggnaden av 

anläggningen och under driften, undersöka vindkraftsanläggningens påverkan på 

flora och fauna, i synnerhet fåglar. Om kungsörnsbon upptäcks i området ska 

bolaget, enligt eget åtagande, kontakta tillsynsmyndigheten för ställningstagande till 

lämpliga åtgärder. Bolaget har vidare åtagit sig att iaktta ett avstånd om två kilo-

meter från boplatser för kungsörn vid utplaceringen av vindkraftverken. 
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Enligt länsstyrelsens beslut ska verksamheten inom etapp 1 ha satts igång senast 

den 31 december 2021. Detta datum sammanfaller med den arbetstid för byggnads- 

och anläggningsåtgärder som regeringen föreskrivit.  Det kan således konstateras att 

uppbyggnaden av anläggningen kommer att pågå under en förhållandevis lång tid. 

Eftersom det förekommer kungsörnsbon strax utanför det tillståndsgivna området, 

och då kungsörnarna regelmässigt väljer ut alternativa boplatser runt ett befintligt 

bo, kan det inte anses för otroligt att det kan etableras en boplats för kungsörn inom 

tillståndsområdet under anläggningstiden. Trots bolagets åtaganden i frågan anser 

mark- och miljödomstolen att det är relevant att i ett särskilt villkor föreskriva om 

skyddsavstånd till kungsörnsbon. Villkoret ska vara uppfyllt vid den tidpunkt när 

grundläggningen för respektive vindkraftverk påbörjas. Villkoret utesluter inte 

möjligheten att, i samråd med expertis, vidta lämpliga åtgärder för att påverka 

kungsörnen att välja boplatser utanför vindkraftsområdet. Med den formulering av 

villkoret som framgår av domslutet uppfyller villkoret gängse krav på tydlighet och 

kontrollerbarhet.  

 

När det gäller yrkat villkor till skydd för kungsörnens flygrörelser anser mark- och 

miljödomstolen att det inte finns tillräckligt kunskapsunderlag som motiverar en 

sådan inskränkning i tillståndet. Även om det är känt att kungsörnen är beroende av 

stora revir och livsmiljöer som är gynnsamma för dess speciella sätt att flyga är 

nyttan av s.k. flygkorridorer inte belagd. Överklagandet ska därför avslås i denna 

del. 

 

Naturvårdsverket har också yrkat på ett villkor för skydd för tjäder. Tjädern är 

upptagen i EU:s fågeldirektiv, lista 1, men är inte nationellt rödlistad. I Vindvals 

rapport anges att riskerna för påverkan från vindkraft på populationer av skogshöns 

och ripor är nästan obefintlig, men att lokal påverkan möjligen kan förekomma. 

Vidare betonas att det finns behov av bättre kunskap om betydelsen av störningar 

vid spelplatser för tjäder och orre. I rapporten rekommenderas ett skyddsavstånd om 

en kilometer runt spelplatser som nyttjas av mer än fem tjädertuppar. Rekommen-

dationen syftar till att minimera riskerna och tjäna som utgångspunkt för vidare 

studier av lokala förhållanden. I rapporten anges vidare att tjäderns spelplatser finns 

i uppvuxen skog. Dessa miljöer utpekas därför som viktiga att skydda. Av under-
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laget till ansökan framgår att det i Markbygden, inom etapp 1, finns liten andel av 

äldre skog kvar och att stora arealer i stället består av ungskogar i olika stadier och 

medelålders skötta skogar. Vidare anges att skogsmarken är hårt brukad. Detta 

uppges vara förklaringen till att det inom området endast identifierats spelplatser 

som besöks av fåtalet tjäderhanar.  

 

Vid en samlad bedömning anser mark- och miljödomstolen att det inte finns skäl att 

i villkor slå fast ett skyddsavstånd för tjäderns spelplatser. Anledningen är framför 

allt att det saknas tillräckligt kunskapsunderlag som visar på vindkraftens påverkan 

på tjäder och att det är osäkert vilka effekter ett sådant villkor skulle medföra i ett 

område med hög andel brukad skogsmark. Möjligheten att en större tjäderspelplats 

skulle etableras under byggtiden måste bedömas som låg. Inte heller tjäderns 

skyddsvärde motiverar den föreslagna inskränkningen i tillståndet då planerad 

verksamhet, även om den är omfattande, inte kan anses utgöra ett hot mot artens 

fortlevnad. Svårigheten att inventera arten medför också att det blir svårt att följa 

upp och kontrollera ett sådant villkor. Överklagandet ska därför avslås i denna del. 

 

Enligt mark- och miljödomstolens uppfattning vore det värdefullt om vindkrafts-

anläggningens påverkan på kungsörn och tjäder i nu behandlade delar studeras inom 

ramen för det program som bolaget ålagts att genomföra genom villkor 5 i rege-

ringens beslut. Utfallet av programmet kan då ge ett bättre beslutsunderlag inför 

prövningen av kommande etapper.   

 

Villkorsreglering av bolagets övriga åtaganden 

De åtaganden som bolaget i övrigt har gjort är tydligt redovisade och inte av den 

karaktären att de behöver föreskrivas som särskilda villkor. Det är därför tillräckligt 

att skyldigheten att efterleva dessa åtaganden följer av det allmänna villkoret. 

Naturvårdsverkets yrkande ska därför avslås i denna del. 
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UMEÅ TINGSRÄTT DOM 

2012-09-25 
M 116-12 

Mark- och miljödomstolen  
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 16 oktober 2012.  

 

 

 

Helén Leijon   Åsa Larsson  

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Helén Leijon, ordförande, tekniska 
rådet Åsa Larsson samt de särskilda ledamöterna Bertil Brånin och Anders 
Lindström. Domen är enhällig. Föredragande har varit beredningsjuristen Magnus 
Norberg. 

31



Bilaga 1







































































 Bilaga  

  INFORMATION  1 (1) 

   

  
  

 
 

 

 

www.domstol.se  

D
V
 4

2
7
, 

2
0
0
8
-1

1
 

   

Hur man överklagar – dom i mål som har överklagats till 
mark- och miljödomstolen

Den som vill överklaga mark- och miljö-
domstolens 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 finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
Mark- och miljööverdomstolen fordras att 
prövningstillstånd meddelas. Mark- och miljö-
överdomstolen lämnar prövningstillstånd 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 rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas av 
högre rätt, eller  

4. 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 miljö-
överdomstolen 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, da-
tum för domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomsto-
lens 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. 

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