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Tillstånd till vindkraftverksamhet på Vartofta 2:7 i Falköpings kommun 

_____________ 

 

DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen upphäver Miljöprövningsdelegationens vid 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut den 17 juni 2015, dnr 551-41046-

2013, såvitt avser tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk, i beslutet 

benämnt ”Vartofta 1 (verk 1)”. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Genom det överklagade beslutet beviljade Miljöprövningsdelegationen vid Länssty-

relsen i Västra Götalands län (nedan MPD) Eolus Vind Aktiebolag (nedan Bolaget) 

tillstånd till uppförande och drift av ett vindkraftverk – i beslutet benämnt ”Vartofta 

1 (verk 1)” – med en totalhöjd om 175 meter på fastigheten Falköping Vartofta 2:7. 

Genom samma beslut avslogs Bolagets ansökan om tillstånd till uppförande och 

drift av ett andra vindkraftverk inom samma fastighet, se bilaga 1. 

 

YRKANDEN 

Lena Cederbo, Rickard Eskilsson, Henrik Claesson, Inger Claesson, Folke 

Hjalmarsson, Rune Hjalmarsson, Anna-Karin Johansson, Carl-Johan 

Johansson, Lena Johansson, Thomas Johansson, Margareta Jönsson, Lennart 

Moberg, Fredrik Olsson, Emelie Stjern, Inge Wicktorin (Klagandena 1–15) har 

yrkat att mark- och miljödomstolen ska avslå Bolagets ansökan och därvid upphäva 

det överklagade beslutet. 

 

Länsstyrelsen har motsatt sig ändring av det överklagade beslutet. 

 

Bolaget har motsatt sig ändring av det överklagade beslutet. 

 

UTVECKLANDE AV TALAN 

Lena Cederbo och Rickard Eskilsson har till stöd för sin talan anfört bl.a. 

följande. Större hänsyn bör tas till naturen och fågellivet vid Vartoftasjön och 

övriga vattensamlingar. Det förefaller märkligt att man kan konstatera att 

häckningsplats för röd glada och brun kärrhök enbart runt verk 2 och inte runt verk 

1 när de båda platserna ligger så nära varandra. Det bör även tas mer hänsyn till alla 

flyttfåglar som gör uppehåll vid Vartoftasjön. 

 

Henrik Claesson och Inger Claesson har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande. 

De planerar att flytta permanent till sin fastighet Vartofta 2:8, som idag används 

som ett fritidsboende. På grund av sjukdom klarar hon inte höga ljud liksom 
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reflexer och skuffeffekter. Det kan ifrågasättas varför vindkraftverket ska placeras 

så nära bostadsbebyggelse. 

 

Folke Hjalmarsson och Rune Hjalmarsson har till stöd för sin talan anfört bl.a. 

följande. De finner det anmärkningsvärt att Länsstyrelsen kan tillstyrka uppförande 

av ett vindkraftverk med en totalhöjd om 175 meter så nära Vartoftasjön som 225 

meter. 

 

Anna-Karin Johansson och Carl-Johan Johansson har till stöd för sin talan 

anfört bl.a. följande. De har en skogsareal mellan planerat vindkraftverk och deras 

fastighet Kvättak 3:8. Vid avverkning kommer de att påverkas ljudmässigt. Skogen 

är fullväxt och avverkningsbar. De känner även oro inför en eventuell etablering på 

grund av det rika fågel- och djurlivet omkring planerat vindkraftverk. 

 

Lena Johansson och Thomas Johansson har till stöd för sin talan anfört bl.a. 

följande. Den lokaliseringen på Vartofta 2:7 med dess sjöar och sumpmarker måste 

vara en av de sämsta platserna i Falköpings kommun för en vindkraftsetablering. 

Dessutom föreslås de högsta verken i Falköpings kommun (175 meter). I området 

finns en stor mängd närboende samt sjöar och sumpmarker med stort fågelliv. Gräs-

ätande fåglar, rovfåglar samt fladdermöss i stor mängd finns i området. Man kan 

jämföra området med Hornborgarsjön i miniatyr. 

 

MPD anser att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven och därför kan god-

kännas. Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar inte alternativ lokalisering, vilket 

föreskrivs av 6 kap. 7 § miljöbalken. Någon fågelinventering redovisas inte heller, 

bara en fågellista som bygger på observationer och uppgifter från Artportalen. Det 

framgår att observationer är gjorda under ett fåtal gånger under några timmar, det-

samma gäller fladdermusinventeringen. Artportalen är irrelevant när det gäller 

Vartoftasjön eftersom den bygger på uppgifter från fågelintresserade som ytterst 

sporadiskt besöker sjön. Miljökonsekvensbeskrivningens slutsats att området är 

trivialt ur fågelsynpunkt är fel, området är synnerligen exklusivt för fåglar, inte 

minst för röd glada och brun kärrhök som häckar i området. I Naturvårdsverkets 
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rapport 6467, Vindkraftens påverkan på fåglar och Fladdermöss – Syntesrapport 

framhålls bl.a. följande. ”Rovfåglar, hönsfåglar, måsar, trutar och tärnor kolliderar 

oftare än vad som kan förväntas med utgångspunkt från deras antal. Fåglar som 

häckar, rastar eller övervintrar, det vill säga spenderar längre tid inom ett visst 

område, löper större risk att kollidera med vindkraftverk än de som enbart passerar 

området under flyttning. Kollisionsfrekvensen minskar vanligen inte med tiden, vil-

ket innebär att fåglar inte lär sig att hantera faran. Under häckningstiden är stör-

ningsavståndet vanligen ringa eller otydligt, men mer påtagligt för vadare än för 

andra fåglar. Det är också mer uppenbart under andra årstider”. 

 

Vartoftasjön är belägen i ett område som regionalt är fattigt på sjöar och våtmarker. 

Sjön utövar därmed en dragningskraft på ett tämligen stort antal fåglar sett till både 

individ- och artantal under häckningstid, varav många är rödlistade och hotade. 

Vartoftasjön måste därför anses besitta höga ornitologiska naturvärden. 

 

MPD har gett tillstånd till verk 1 och avslagit verk 2 med motiveringen att en 

skyddszon på 1 km ska tillämpas runt häckningsplatser för röd glada och brun kärr-

hök. Meningen med rödlistning av fåglar är att de ska skyddas så att en etablering 

kan ske i ett ostört område för att arten ska öka i antal. Det borde vara påtagligt att 

nya etableringar i området är önskvärt och därför bör denna skyddszon även gälla 

skogsmark runt omkring Vartoftasjön vilket då även innefattar det nu tillstånds-

givna verket, verk 1. 

 

I området finns också ett stort antal fridlysta fåglar som häckar och skaffar föda, 

dessa är fredade enligt jaktlagen och jaktförordningen. Med vetskap om att verken 

kommer att döda en ansenlig mängd fåglar under sin livstid så är placering av ver-

ken vid en fågelsjö minst sagt olämplig. 

 

Falköpings kommun har i en egen vindkraftsutredning angett att Vartoftasjön med 

omnejd är ett område där stor restriktivitet bör tillämpas. Två km från sjön finns 

idag fyra ”enstaka verk uppförda efter särskild prövning”. Vidare hänvisas till ett 

yttrande från Falbygdens Fågelklubb och Skaraborgs naturskyddsförening där den 
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föreslagna lokaliseringen med två verk i närheten av Vartoftasjön bedöms vara yt-

terst olämplig. 

 

Margareta Jönsson har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande. Alla vill ha en 

levande landsbygd och varför då placera ut enskilda vindkraftverk. Det får folk att 

försvinna från landsbygden och påverkar även det rika fågellivet vid sjön negativt. 

Vindkraftverket har belagts med driftsrestriktioner vilket tyder på att miljön är 

mycket känslig. 

 

Lennart Moberg har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande. Av följande skäl 

bör tillståndet upphävas. Avståndet till Vartoftasjön är bara 400 meter, inte 650 me-

ter. Avståndet till Barnasjön är endast 165 meter. Avståndet till närmaste bostad är 

625 meter vilket ger en marginal för ljudpåverkan på 5 meter. Nästa bostad ligger 

på ett avstånd om 670 meter. Det finns även anledning att anta att skyddsvärda fåg-

lar och fladdermöss störs, likaså en skyddsvärd människobefolkning i närområdet. 

Om tillstånd ges bör även ett belopp reserveras som garanterar omgivande fastig-

heters värde. Lämpligt belopp bör motsvara 10 000 000 kr i 2013 års penningvärde. 

Vad röd glada beträffar finns den inom 1 km från båda verken och bör därför med-

föra att verken ej kan uppföras på angiven plats. 

 

Fredrik Olsson och Emelie Stjern har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande. 

De invänder mot att ett 175 meter högt vindkraftverk ska byggas 600 meter från 

deras sovrumsfönster där deras barn ska få sin sömn för att kunna utvecklas och 

växa. Trots att rekommendationen att ett lägre vindkraftverk med en höjd om 75 

meter inte bör ställas närmare än 1 000 meter från bostadshus (Boverkets Vind-

krafthandbok (2003)). För dem är det då inte rimligt att ett 100 meter högre vind-

kraftverk ska få placeras så nära den plats där deras barn har sin vila. 

 

Enligt Bolagets informationsblad skulle ljudnivån vid deras hus uppgå till 39,8 

dB(A). Eftersom gränsen för hur högt det får låta invid bostadshus är 40 dB(A) är 

marginalen väldigt liten. De önskar att hänsyn tas till åtminstone ytterligare två fak-

torer när det kommer till decibelnivån. För det första har barn i regel känsligare hör-
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sel än vuxna och för det andra finns det inga andra ljud. På landsbygden är allt 

mycket tystare, så bör det i alla fall vara. Prassel i skog och mark är inte lika fre-

kventa som mekaniska ljud och därför borde maxnivån för buller istället sänkas för 

tangeras. Att dålig sömn till följd av buller påverkar utvecklingen hos barn är vida 

känt. Deras barn lider till följd av vindkraftverkets uppförande och drift och riskerar 

att drabbas av försämrad talförståelse, försämrad inlärning och prestation samt fysi-

ologiska stressreaktioner enligt Barnens Miljöhälsoenkät (2003) och Nationell mil-

jöhälsoenkät (1999, 2007), Wind Watch Resource Library (2012), Noise & Health 

Effects of Large Wind Turbines (2014). Det finns många källor som entydigt visar 

att även lågt buller påverkar sömnen negativt och det utsatta barnets hälsa och ut-

veckling likaså. 

 

Inge Wicktorin har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande. Det nu tillståndsgivna 

verket ska uppföras 625 meter från hans bostad. Det framstår som uppenbart att det 

inte ska få byggas ett så stort verk som 175 meter drygt 600 meter från befintliga 

bostäder. Det tas ingen hänsyn till människor som får sin boendemiljö förstörd. 

Värdet på fastigheter som ligger i närheten av vindkraftverk sänks enligt mäklare, 

hur ska detta ersättas? Det finns redan fem vindkraftverk inom ett avstånd av 3–4 

km i östlig riktning och som totalt dominerar miljön där. Dessa verk är byggda på 

mark som endast kan upplåtas för enstaka verk enligt kommunens karta. Det får 

räcka med vindkraft i området. 

 

Bolaget har getts tillfälle att yttra sig och därvid låtit meddela att det inte har något 

ytterligare att tillföra. 

 

Länsstyrelsen har till stöd för sin inställning anfört bl.a. följande. Länsstyrelsen 

ställer sig frågande till Rune Hjalmarssons och Folke Hjalmarssons påstående att 

verket skulle uppföras 225 meter från Vartoftasjön respektive Lennart Mobergs 

påstående att det är 400 meter mellan verk 1 och Vartoftasjön. Enligt Länsstyrelens 

uppgifter är avståndet över 650 meter. 
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Emelie Stjern och Fredrik Olsson påtalar bl.a. att avståndet mellan bostad och vind-

kraftverk bör vara minst 1 000 meter med hänvisning till risken för bullerstörningar. 

Av bullerberäkningarna framgår att det är möjligt att innehålla bullervillkoret även 

om avståndet till bostäder underskrider 1 000 meter. Av praxis framgår att det 

skyddsavstånd som i praktiken avgjort avståndet mellan vindkraftverk och bostad 

utgörs av det avstånd där 40 dB(A) klaras. Det saknas således skäl till att införa 

skyddsavstånd om 1 000 meter utöver vad som blir resultatet av bullervillkoret. 

 

DOMSKÄL 

Klagandena har framfört en rad invändningar mot det av MPD meddelade tillstån-

det, bl.a. har anförts att lokaliseringen är olämplig med hänsyn till fågellivet vid 

Vartoftasjön. Mark- och miljödomstolen konstaterar att påverkan på fåglar är att se 

som allmänt intresse. De myndigheter som har att bevaka allmänna intressen, i nu 

aktuellt fall länsstyrelsen och kommunen, har inte ansett att påverkan på fåglar varit 

skäl nog att avslå ansökan. De klagande är emellertid boende tillräckligt nära det 

planerade verket för att enligt fast praxis vara klagoberättigade och de har då rätt att 

föra fram även allmänna intressen i sina överklaganden. 

 

Aktuellt skifte av Vartofta 2:7 är i sin helhet belägen inom ett område som är utpe-

kat som riksintresse för naturvården (NRO 14107). Platsen för det tillståndssökta 

verket ligger cirka 650 meter väster om Vartoftasjön.  Av värdebeskrivningen för 

ifrågavarande riksintresse framgår, såvitt är av intresse i målet, att Vartoftasjön är 

en kalkrik och vegetationsrik sjö med höga ornitologiska värden. Fågellivet är rikt 

med åtskilliga häckande arter. Även i Falköpings kommun Naturvårdsprogram, Ob-

jektdel 2, lyfts Vartoftasjön fram som en plats med stora ornitologiska värden. 

 

Vid tillståndsprövning har verksamhetsutövaren att visa att de förpliktelser som 

följer av hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas. Mark- och miljööverdomsto-

len har tidigare (se bl.a. domstolens dom den 29 maj 2012 i mål M 7639-11 och, 

särskilt, rättsfallet MÖD 2013:13) funnit att artskyddsförordningen (2007:845) är att 

se som en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna när det 

gäller skydd av arter. En del i prövningen blir då att med tillämpning av relevanta 
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bestämmelser i artskyddsförordningen bedöma hur de skyddade arterna påverkas av 

den planerade verksamheten. 

 

Enligt 4 § första stycket 4 artskyddsförordningen råder i fråga om vilda fåglar för-

bud att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Paragra-

fen omfattar alla i Sverige naturligt förekommande fågelarter. För vissa av de fågel-

arter som omfattas har i förordningen markerats med ett ”B” utvisande att arten 

ifråga har ett särskilt skyddsvärde. 

 

I den fågelutredning som ligger till grund för föreliggande tillståndsansökan anges 

att Vartoftasjön besitter höga ornitologiska värden. Utredningsmaterialet bygger på 

befintliga data ur Artportalen och på inventeringar genomförda under våren och 

försommaren 2012. Såvitt avser röd glada, trana och brun kärrhök har förekomsten 

av dess arter varit föremål för en fördjupad utredning där Vartoftasjön besöktes vid 

ytterligare ett antal tillfällen under våren och sommaren 2014. På grundval av vad 

som därvid framkom avslog MPD tillståndsansökan avseende verk 2 (det södra ver-

ket). I nämnda fågelutredning anges att storspov har observerats regelbundet i om-

rådet runt Vartoftasjön och vissa år har även spelande individer rapporterats. Vidare 

anges att madmarkerna runt sjön attraherar en del häckande vadare, bl.a. har grön-

bena inrapporterats med häckningsindikationer. 

 

Det område sydost om Falköping som avses med ansökan består av ett intensivt 

odlat, öppet landskap, där det finns få sjöar eller andra biotoper som har samma 

kvaliteter med avseende på ornitologiska värden som Vartoftasjön. 

 

I sammanfattningen av rapporten Fåglar och Naturmiljö (bil. till MKB) framgår 

följande. 

 

"Bland de observerade rödlistade och hotade arterna som regelbundet förekom-

mer vid sjön är det åtminstone 14 arter som i litteraturen angetts uppvisa en för-

höjd känslighet gentemot vindkraftverk, antingen genom kollisioner eller stör-

ning. Vid en genomgång av dessa arter görs bedömningen att det är störning på 
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häckande änder och vadare i området där störst risk föreligger. Även om av-

stånd för när störning sker sannolikt är väldigt situationsspecifikt finns i littera-

turen tillgång till uppmätta artspecifika "störningsavstånd". Planerade vind-

kraftverk ligger inom dessa avstånd sett i relation till Vartoftasjön och dess 

strandmader." 

 

Avståndet från Vartoftasjön är ungefär detsamma för båda de planerade vindkraft-

verken V1 och V2 och de ligger enligt slutsatserna i Fåglar och Naturmiljö båda 

inom störningsavståndet från sjön. Verk 2 har placerats närmre själva boplatserna 

för röd glada och brun kärrhök, som enligt den kompletterande fågelstudien häckar 

vid den sydöstra delen av sjön, men i övrigt finns ur ornitologisk synpunkt ingen 

avgörande skillnad mellan de båda platserna. 

 

Ett lämpligt födosöksområde är emellertid lika viktigt för en framgångsrik häckning 

som en bra boplats. Hela Vartoftasjön och dess närmaste omgivningar liksom 

lövskogsområdet mellan de planerade verken 1 och 2 och kantzonerna till detta ut-

gör sannolikt en viktig del av födosöksområdet för både gladan och kärrhöken och 

kan därmed utgöra en kollisionsrisk. För vadare som grönbena och storspov kan 

verken medföra en störning som gör att de undviker området vilket därmed påver-

kar häckningsframgången. Detta leder till att det kan ifrågasättas om platsen är rätt 

vald. 

 

Storspoven – rödlistad med klassningen sårbar (VU) – är förvisso inte upptagen 

med ett ”B” men har uppvisat en minskande trend i Sverige enligt Naturvårdsver-

kets rapport Populationstrender för fågelarter som häckar i Sverige (rapport 5813). 

Av samma myndighets rapport 6467, Vindkraftens påverkan på fåglar och fladder-

möss, framgår vidare att storsproven löper risk att påverkas negativt av vindkraftse-

tableringar i form av störningar. Även grönbenan, förtecknad med ”B” i artskydds-

förordningen, riskerar att påverkas negativt. I sistnämnda rapport rekommenderas 

en buffertzon om åtminstone 500 meter mellan vindkraftverk och rastnings- och 

häckningslokaler för vadare. I Naturvårdsverkets Handbok för artskyddsförordning-

en (2009:2) betonas vikten av att minimera störningar på känsliga arter genom att 
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från början välja en lämplig plats för störande verksamheter. Det kan konstateras att 

denna hållning ligger väl i linje med miljöbalkens lokaliseringsregel i 2 kap. 6 §.  

 

Med hänsyn till att avståndet mellan det tillståndssökta verket och Vartoftasjön med 

omkringliggande strandmad inte uppgår till mer än cirka 650 meter kan det på goda 

grunder antas att lokaliseringen enligt Naturvårdsverkets rapport 6467 utgör ett hög-

riskläge med stor risk för betydande negativa effekter på fåglar genom förlust av 

värdefulla habitat och hög risk för kollisioner (jämför Naturvårdsverkets rapport 

6467).  

 

Vid ovan nämnda förhållanden är den valda lokaliseringen inte förenlig med art-

skyddsförordningens krav och kan därvid inte heller anses lämplig enligt 2 kap. 6 § 

miljöbalken. Ansökan ska därmed avslås och det överklagade beslutet upphävas. 

 

Vid angiven utgång saknas det anledning för mark- och miljödomstolen att pröva 

övriga i målet framförda invändningar. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 16 februari 2016.  

 

 

 

Peter Ardö   Gunnar Barrefors 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Peter Ardö, ordförande, och 

tekniska rådet Gunnar Barrefors samt de särskilda ledamöterna Börje Andersson 

och Caj Roslund. Föredragande har varit beredningsjuristen Olof Petersson. 
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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.  

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.
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