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Sammanfattning  
Den här uppsatsen behandlar lokaliseringsprincipen för nyetablerade miljöfarliga 

verksamheter i form av vindkraftsanläggningar samt täkter. Uppsatsen består av en fördjupad 

studie av fem rättsfall, där både verksamhetsutövarens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

samt samtliga instansers avgöranden beaktas. Rättsfallen berör tre vindkraftsanläggningar, en 

på Öland, en i Jämtlandsfjällen och en i Kattegatt. Dessutom två rättsfall rörande täkter, båda 

bergtäktsfall, som låg intill Karlstad samt i Härjedalens fjällvärld. 

 

Vindkraftsparken på Öland berörde både riksintressen enligt tredje och fjärde kapitlen 

miljöbalken och tillstånd beviljades. Vindkraftsanläggningen i Jämtland berörde också 

riksintressen enligt tredje och fjärde kapitlet samt värdefulla växter och den beviljades också 

tillstånd. Den sista vindkraftsanläggningen var i Kattegatt och berördes av riksintressen enligt 

tredje kapitlet miljöbalken. Bolaget fick inte tillstånd eftersom det inte var utrett att torsken 

levde i området. Det första bergtäktsfallet intill Karlstad låg i närheten av ett riksintresse 

enligt tredje kapitlet samt att det fanns fornlämningar intill etableringen, men verksamheten 

beviljades. Bergtäktsfallet i Härjedalen berördes av riksintresse enligt fjärde kapitlet 

miljöbalken samt att kommunens översiktsplan var starkt emot etableringen vilket medförde 

att bolaget inte beviljades tillstånd.  

 

I den avslutande analysen berörs syftena bakom en MKB och hur de är uppfyllda i de belysta 

rättsfallens MKB:er samt hur domstolen bedömer syftena och därmed lokaliseringen. Min 

slutsats av analysen är att det borde finnas tydligare lagstiftning angående innehållet i MKB:n, 

speciellt att den ska innehålla en samlad bedömning av de miljöeffekter som verksamheter 

kommer att orsaka. Dessutom att samtliga miljöfarliga verksamheter borde krävas på 

ekonomisk säkerhet för efterbehandlingen av verksamheten. 
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1 Inledning 
Fram till för inte så länge sedan utnyttjade vi naturens resurser utan att direkt bry oss om vilka 

följder det fick. Utvecklingen under de senaste 100 åren har medfört en industrialisering som 

har satt många spår i naturen. Antarktis har minskat vilket höjer havsnivåerna och forskning 

visar att isarna smälter allt mer vilket kan få förödande konsekvenser. Medeltemperaturen har 

stigit på jorden samt att flera tropiska stormar och jordbävningar skadar stora delar av vår 

jord. Ett flertal forskare hänvisar förändringarna i naturen som en direkt orsak till vårt 

levnadssätt. Mellan 1990 och 2000 ökade storstäderna och infrastrukturen i EU med 800 000 

hektar, vilket är en ökning på 5,4 procent.
1
 Samhällets elförbrukning har samtidigt stigit och 

prognoser visar att den kommer fortsätta att öka.
2
 För några år sedan började problemen 

uppdagas och internationella överenskommelser skrevs mellan länderna. Vi skulle minska 

våra utsläpp och förhindra att nya och flera skador uppkommer på naturen, vi skulle tänka på 

framtiden. Ett stort problem är att vi fortfarande har samma levnadssätt och den standarden 

som vi har vant oss vid. Det betyder att vi kommer att behöva anlägga verksamheter och 

använda de resurser som finns i naturen för att bygga vidare på våra städer och förse oss med 

den energi som våra dagliga liv behöver. När en ny verksamhet ska etableras måste det göras 

på en plats som är lämplig, så att vi kan beakta framtidens behov samtidigt som vi tillgodoser 

dagens. Bedömningen av lokaliseringen (lokaliseringsprincipen) är en av de viktigaste 

punkterna när en ny verksamhet eller åtgärd ska prövas,
 
då valet av platsen har en stor 

inverkan på miljön.
3
 För att bedömningen ska vara möjlig gör verksamhetsutövaren en 

utredning av lokaliseringen i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Utredningen ska 

beskriva och bedöma de olika miljökonsekvenser som etableringen kan medföra. Något som 

ska beaktas är hållbar utveckling vilket lyfts fram i lagmotiven till miljöbalken där det anges 

att om det råder tveksamheter om vad som ska ske på en viss plats ska det som mest sannolikt 

gynnar hållbar utveckling väljas.
4
 

1.1 Syfte 
Mitt syfte med uppsatsen är dels att övergripande beskriva vilka krav som finns när det gäller 

lokaliseringen av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. Dels att göra en fördjupad 

studie av praxis när det gäller kraven vid en lokaliseringsprövning och hur den beskrivs i 

sökandes MKB. Denna fördjupning kommer att ske genom att prövningar som rör 

                                                 
1
 Kan MKB stärka demokrati och bidra till hållbar utveckling?, s. 166. 

2
 EN18 Electricity Consumption, European Environment Agency, (9/2 2013), http://www.eea.europa.eu/data-

and-maps/indicators/en18-electricity-consumption 
3
 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 219. 

4
 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 29 f. 
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vindkraftverk och täktverksamheter granskas mer ingående då även bolagets ansökan med 

tillhörande MKB studeras. Slutligen ska domstolens bedömning av fallen i uppsatsens 

fördjupade studie sammanfattas och diskuteras i jämförelsen med gällande rätt, med 

utgångspunkt i syftena bakom en MKB. 

1.1.1 Avgränsningar 

I uppsatsens fördjupade studie av praxis granskas mål som prövats av Mark- och 

miljööverdomstolen (MMÖD). Målen rör fall där nya markområden ska tas i anspråk samt 

ansökningsärenden som påbörjades efter miljöbalkens införande, 1999. MMÖD var tidigare 

benämnd Miljööverdomstol (MÖD), och mark- och miljödomstol (MMD) var tidigare 

benämnd miljödomstol (MD),
5
 därför används i uppsatsen båda förkortningarna. 

 

Den fördjupade studien utgörs av fem rättsfall, av vilka tre behandlar vindkraftsetableringar, 

två landbaserade och ett havsbaserat och de två övriga rättsfallen rör täktverksamhet. 

Geografisk spridning har varit ett viktigt kriterium vid valet av rättsfall. Det ena landbaserade 

vindkraftsfallet gäller Öland och det andra de svenska fjällen. Det ena rättsfallet som berör 

täktverksamhet är lokaliserat intill en större stad och det andra i de svenska fjällen. 

Ambitionen är att den här geografiska spridningen ska täcka in en stor del av Sveriges 

skiftande naturförhållanden. Jag har valt att enbart studera fem rättsfall på grund av ramen för 

denna uppsats tid- och resursutrymme. 

1.2 Metod och material 
I uppsatsens första del används lagtext, förarbeten, praxis samt doktrin för att fastställa 

gällande rätt. Det görs utifrån den rättsvetenskapliga metoden. I den andra delen, som är den 

fördjupade studien, görs en kvalitativ undersökning av praxis och tillhörande MKB. Med en 

kvalitativ metod ges goda möjligheter att analysera och besvara frågan ”varför lokaliseringen 

godtas/avvisas?”. Till skillnad från den kvantitativa metoden, som istället besvarar frågan 

”hur ofta domstolen godtar/avvisar lokaliseringen?”. I valet av kvalitativ metod ges möjlighet 

att studera ämnet djupare och mer ingående, därigenom ökar validiteten i uppsatsen. 

Nackdelen är dock att generaliserbarheten minskar. Uppsatsens fördjupade studie kommer 

sedan leda till en sammanfattning och diskussion om vilka krav som ställs på MKB och vilka 

lokaliseringar som godtas/avslagits. 

 

                                                 
5
 Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar. 
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Uppsatsen består i huvudsak av två typer av material. Den första utgörs av 

domstolsavgöranden och beslut från MMÖD, MMD och länsstyrelserna samt bolagens MKB. 

I uppsatsens andra del används förarbeten till miljöbalken, samt äldre och senare förarbeten 

och utredningar till balken som exempelvis en utredning om riksintressen och MKB från 2009 

samt förarbeten till miljöskyddslagarna. Därutöver används ett antal övriga domar samt 

doktrin. 

1.2.1 Källkritik 

Vid fastställande av gällande rätt används inom juridiken etablerade rättskällor. De har en hög 

trovärdighet vilket skapar en god grund för analys och diskussion. De MKB som används är 

ansökningshandlingar från företag. Dessa är skrivna i syfte att få tillstånd för verksamheten. 

Således speglar de företagets värderingar och intressen, materialet bör därmed granskas med 

ett kritiskt perspektiv. Ett antal artiklar som jag använder är skrivna av yrkesmän inom 

branschen och kan vara vinklade av egna åsikter samt vilken yrkesroll som skribenterna 

innehar. 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är indelad i tre delar. Den fösta behandlar övergripande regler om 

lokaliseringsprincipen. Den andra delen är en fördjupad studie av prövningar som gjorts av 

vindkraftverk och täktverksamhet. Uppsatsens tredje, och sista del är en sammanfattning och 

diskussion där fördjupningsstudien jämförs med gällande rätt, syftet med MKB och hållbar 

utveckling. 

  



10 (63) 
 

2 Miljöbalkens regler 
Miljöbalken tillkom 1999 och är en sammanslagning av 16 lagar. Tanken bakom 

sammanslagningen var att skapa en gemensam lagstiftning på miljöområdet, för en enklare 

tillämpning samt för att uppnå samhällets övergripande mål om ekologiskt hållbar 

utveckling.
6
 Regeringens vision var att skapa en långsiktigt hållbar hushållning med naturens 

mark- och vattenresurser. Vidare var ambitionen att minska utsläppen till en nivå som inte 

hotar människor och miljön, samt att utforma markanvändningen och samhällsbyggandet för 

kommande generationer.
7
 Ett bakomliggande syfte vid skapandet av miljöbalken var att 

samtliga aktörer i samhället skulle drivas till att skapa egna miljöpolitiska mål. Därigenom 

skulle inte bara myndigheterna ställa krav på aktörerna, utan de skulle även arbeta fram egna 

miljömål.
8
 

2.1 Miljöbalkens mål 
Miljöbalkens övergripande mål om att främja hållbar utveckling finns i portalparagrafen,  

1 kap. 1 § miljöbalken. Målet beskrivs i paragrafen som att nuvarande och kommande 

generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Hållbar utveckling har två 

bakomliggande målsättningar, nämligen att naturen har ett skyddsvärde samt att människans 

rätt att bruka naturen är förenat med ett ansvar. De två målsättningarna innebär att dagens 

samhälle inte ska medföra skador på miljön och utnyttja samtliga naturresurser, utan att 

grundsynen istället ska vara långsiktighet och hållbarhet.
9
 Begreppet hållbar utveckling lyftes 

fram i en FN-rapport från 1987, och definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
10

 

Hållbar utveckling innefattar tre separata delar: ekologisk, social och ekonomisk. Tanken är 

att naturresurser ska fördelas mellan dagens och kommande generationer, men även andra 

innebörder kan inkluderas, såsom rättvis fördelning mellan fattiga och rika.
11

 

 

I portalparagrafens andra stycke beskrivs fem delmål som syftar till att uppnå hållbar 

utveckling. Delmålen ska enligt andra stycket tillsammans med målet om hållbar utvecklingen 

beaktas när samtliga regler i miljöbalken tillämpas. Delmålen omfattar skyddet för 

människors hälsa, bevarandet av värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska 

                                                 
6
 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 185 f. 

7
 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 157. 

8
 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 160.  

9
 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 7. 

10
 WCED, Our Common Future, 1987.  

11
 Miljökonsekvensbeskrivningar som rättsligt verktyg för hållbar utveckling, s. 43 f. 
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mångfalden. Vidare finns två delmål om att använda mark och vatten så att långsiktig 

hushållning tryggas, speciellt genom ekologiska, sociala, kulturella samt samhällsekonomiska 

synpunkter samt att främja kretsloppsprincipen
12

. Delmålen förstärks och utarbetas genom de 

nationella miljömålen och miljökvalitetsmålen.
13

 

2.2 Lokaliseringsprincipen 
När ett mark- eller vattenområde tas i anspråk ska exploatören enligt 2 kap. 6 § miljöbalken 

välja den plats som är mest lämplig. Med mest lämplig menas om ändamålet uppnås med 

minsta intrång och olägenheten för människors hälsa och miljön. Vid miljöbalkens införande 

fanns en hänvisning i bestämmelsen till balkens portalparagraf, men den togs bort 2010.
14

 Det 

syfte och mål som beskrivs i portalparagrafen ska dock fortfarande gälla vid 

lokaliseringsfrågan.
15

 Genom lagändringen 2010 infördes två nya stycken. Det första innebar 

ett förtydligande att hushållningsreglerna i tredje och fjärde kapitlen miljöbalken ska 

tillämpas vid ändrad mark- och vattenanvändning. Det nya tredje stycket innebar att tillstånd 

inte fick ges i strid med kommunens detaljplan eller områdesbestämmelser, men små 

avvikelser får göras om inte syftet med planen motverkas. 

 

Lokaliseringen ska beskrivas och motiveras i verksamhetsutövarens MKB och bedöms sedan 

vid tillståndsprövningen utifrån MKB:n och en lämplighetsprövning. Prövningen innebär att 

ändamålet, intrånget och olägenheterna för människors hälsa och miljön ska vara godtagbara. 

Enligt motiven anses lämplighet föreligga om balkens mål samt bestämmelserna i tredje och 

fjärde kapitlen uppnås.
16

 Bedömningen ska även beakta olika hälso- och miljöfaktorer, som 

vilket ingrepp i naturen etableringen medför samt inverkan för närboende. Faktorer och andra 

intressen står ofta emot varandra vilket betyder att bedömningen innefattar en 

intresseavvägning.
17

 Lämplighetsprövningen bör innefatta alternativa lokaliseringar, vilket 

medför att om en verksamhet har flera platser som är lämpliga ska domstolen välja den som 

gör det minsta intrånget.
18

 Platsen måste vara lämplig i sig och inte enbart i förhållande till 

andra platser. Här framhåller dock lagstiftaren att det måste finnas utrymme för en 

                                                 
12

 Syftar till en ökad återvinning och återanvändning i samhället. 
13

 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 167 och Sexton miljökvalitetsmål,  Naturvårdsverkets hemsida 22/2 2012 (27/1 

2013), http://www.naturvardsverket.se/Start/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmal/  
14

 SFS 2010:902. 
15

 Prop. 2005/06:182, s. 125. 
16

 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 219. 
17

 Den svenska miljörätten, s. 123. 
18

 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 220. 

http://www.naturvardsverket.se/Start/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmal/
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skälighetsavvägning, då det annars kan leda till orimliga krav.
 
Avvägningen ska därför göras i 

enlighet med skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken.
19

 

2.3 Andra bestämmelser med relevans till lokaliseringsprincipen 

2.3.1 Skälighetsbedömningen 

I 2 kap. 7 § miljöbalken regleras skälighetsbedömningen, som innebär att kravet på 

lokaliseringen inte får vara orimligt. Det är verksamhetsutövaren som ska bevisa att kraven på 

lokaliseringen ska sänkas och är orimliga och att beviskraven är för höga.
20

 Bedömningen går 

ut på att skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått ska jämföras med kostnaderna för 

åtgärderna. Till största delen består rimligheten i att det ska vara ekonomiskt möjligt och 

godtagbart att genomföra de försiktighetsmått och skyddsåtgärder som reglerna uppställer. 

Nivån på vad som är rimligt anser lagstiftaren ligger vid miljöbalkens mål. Betydelse för 

skäligheten har graden och arten av påverkan samt miljökvalitetsnormer.
21

 Regeln om 

miljökvalitetsnormer återfinns i 5 kap. 2 § miljöbalken och anger gränsvärden eller riktlinjer 

för olika föroreningar eller störningar. Gränsvärdet ska ange dels vad människor ska kunna 

utsättas för utan olägenheter, men även vad miljön kan belastas med utan fara för påtaglig 

olägenhet. De olika värdena anger vad som är tillåtet att förorena eller störa. Normerna kan 

finnas för hela landet eller för avgränsade områden och även vissa typer av områden.
22

 

2.3.2 Bevisbördan 

I 2 kap. 1 § miljöbalken regleras bevisbördan som innebär att det är verksamhetsutövaren vid 

tillståndsärenden som ska visa att etableringen inte kommer att medföra några olägenheter för 

människors hälsa eller miljön. Nivån på bevisbördan är inte reglerad i lag, utan bestäms 

utifrån omständigheter i det enskilda fallet, alltså utifrån verksamhetens art och omfattning.
23

 

Hur strakt beviskravet ska vara avgörs av en rimlighetsbedömning och då får 2 kap. 7 § 

miljöbalken stor betydelse.
24

 

2.4 Grundläggande hushållningsregler 
De grundläggande hushållningsreglerna skyddar användningen eller bevarandet av olika 

mark- och vattenområden och regleras i miljöbalkens tredje kapitel. Områdena i kapitlet är 

                                                 
19

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 19.  
20

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 24 f .  
21

 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 232-233. 
22

 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 253. 
23

 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 210. 
24

 Den svenska miljörätten, s. 106.  
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antingen skyddsvärda eller utsedda till riksintresse, områden som kan men inte har blivit 

utsedda till riksintressen är istället skyddsvärda. 

 

Områden som är skyddsvärda är begränsade till regionala eller lokala intressen och ska anses 

vara av allmän betydelse. Skyddsvärda områdena ska bevaras så långt möjligt, mot åtgärder 

som påtagligt kan påverka det angivna skyddsvärda ändamålet. Vid en etablering i området 

ska det ske en avvägning mellan det skyddsvärda ändamålet och etableringen. Medför 

etableringen god hushållning kan den tillåtas även om påverkan skulle bli påtaglig. Uttrycket 

”så långt möjligt” innebär enligt motivet att det ska göras en avvägning mellan det intresse 

som paragrafen skyddar och motstående intressen. Vid bedömningen ska hänsyn tas till 

praktiska och ekonomiska konsekvenser som följer av det skydd som ges i paragrafen. I första 

hand är syftet att ge utrymme åt samhällsekonomiskt hänsynstagande, men även konsekvenser 

för enskilda individer beaktas. Rent ekonomiska hänsynstaganden får inte stå i strid med det 

skydd som paragrafen ger, om det inte överensstämmer med god hushållning i 

inledningsparagrafen.
25

 ”Påtagligt kan påverka”, innebär enligt förarbetena, att bagatellartad 

påverkan inte ska beaktas. Påverkan ska även ha bestående negativa inverkningar på det 

aktuella intresset eller mycket stor negativ inverkan under en kortare period.
26

 Störningarna 

som uppkommer ska vara märkbara, det bör även finnas en koppling till etableringen samt att 

omfattningen av påverkan bör vara av en viss betydelse.
27

 För att ett område ska klassas som 

riksintresse ska det vara av stor vikt för hela landet eller den specifika regionen samt att 

området ska vara begränsat.
28

 Ett riksintresse uppkommer genom att den 

förvaltningsmyndighet som ansvarar för intresset bedömer att platsen ska vara av riksintresse, 

enligt 2 § hushållningsförordningen
29

. Beslutet är inte rättsligt bindande utan vid en 

tillståndsprövning ska domstolen göra en egen bedömning av området.
30

 Har ett område fått 

skydd i form av ett riksintresse ska det ses som en stoppregel vilket betyder att det inte ska 

ske någon avvägning mellan ändamålet och åtgärden. Det finns två undantag när etableringar 

får ske inom ett riksintresse. Det första är om påverkan inte är påtaglig och det andra om det 

är pågående markanvändning. 

                                                 
25

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 30. 
26

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 30. 
27

 Kammarrätten i Sundsvall, dom den 5 april 2007, mål nr 2319-2320-05. 
28

 Den svenska miljörätten, s. 144. 
29

 Förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. 
30

 Miljöbalken en kommentar, s. 3:5. 
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2.4.1 Skyddsvärda områden 

Inledningsparagrafen i tredje kapitlet miljöbalken anger att mark- och vattenområden ska 

användas för de eller det ändamål som är lämpligast vad gäller beskaffenhet, läge och 

föreliggande behov, 3 kap. 1 § miljöbalken. Bestämmelsen omfattar samtliga mark- och 

vattenområden i Sverige, även de som inte specifikt anges i kapitlet.
31

 I paragrafens första 

mening framgår det att en avvägning ska göras mellan att bevara mark- eller vattenområdet 

eller att ta det i anspråk för ett visst ändamål.
32

 Bestämmelsen innebär även att en gemensam 

användning av området är möjlig. Det skulle kunna ske när två intressen gemensamt använder 

området eller att bedöma var inom området som olika intressen bäst kan lokaliseras.
33

 Vid 

intressekonflikter ska företräde ges till långsiktig användning samt att allmänna intressen går 

före enskilda.
34

 Vid bedömningen ska alltid portalparagrafen till miljöbalken tillämpas, det 

övergripande målet om att främja en hållbar utveckling och delmålen i paragrafens andra 

stycke.
35

 Portalparagrafen i miljöbalken har även domstolen hänvisat till och motiverat 

vindkraftsanläggningar då de anses främja hållbar utveckling. Detta kan exemplifieras med en 

vindkraftsetablering i Bohuslän, området var inte av riksintresse men av kulturhistoriskt 

intresse samt hade en orörd landskapsbild.
36

 Domstolen ansåg i sina domskäl att eftersom 

vindkraften främjar en hållbar utveckling och att de motstående intressena inte var tillräckligt 

starka kunde en etablering tillåtas. 

 

I 3 kap. 1 § miljöbalkens andra mening betonas det att företräde ska ges till användning som 

medför god hushållning, vilket innebär att det ska göras en avvägning mellan intresset att 

bevara en naturresurs för framtiden mot att den tas i anspråk.
37

 Vid bedömningar enligt andra 

meningen har kommunens planer stor inverkan, finns det en detaljplan eller 

områdesbestämmelse ska den användas. Översiktsplanen har även stor betydelse och speciellt 

argumentation och kvaliteten i beslutsunderlaget,
38

 (se vidare avsnitt 2.6.2). 

 

Ett skyddsvärt intresse enligt tredje kapitlet miljöbalken är orörda områden, som regleras i 

andra paragrafen. Bestämmelsen avser att skydda områden från större anläggningar som 

skulle påverka rörelsefriheten negativt, ge upphov till väsentliga störningar eller ha en 

                                                 
31

 Den svenska miljörätten, s. 142.  
32

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 29. 
33

 Den svenska miljörätten, s. 146. 
34

 Den svenska miljörätten, s. 147. 
35

 Den svenska miljörätten, s. 146. 
36

 MÖD 2005:66. 
37

 Den svenska miljörätten, s. 146. 
38

 Prop. 1885/86:3, s. 154.  



15 (63) 
 

betydande inverkan på landskapsbilden.
39

 Vid bedömningen har även den tidigare 

utvecklingen i området betydelse, samt vilken begränsning i framkomlighet som etableringen 

skulle medföra.
40

 Det ska även tas ställning till om exploateringen istället kan ske vid ett 

område som redan är påverkat av exploateringar.
41

 

 

Skydd för områden som är känsliga ur ekologisk synpunkt återfinns i 3 kap. 3 § miljöbalken. 

Med känsliga ur ekologisk synpunkt menas områden med instabila produktionsförhållanden 

eller där omständigheter för återväxt är ogynnsamma. Det kan vara områden som har 

utrotningshotade djur och växter, eller att området är särskilt ömtåligt och samtidigt inrymmer 

särskilda ekologiska värden. Ett viktigt syfte med bestämmelsen är att bevara en biologisk 

mångfald samt skydda små betydelsefulla områden. Bestämmelsen tar sikte på små 

områden.
42

 

2.4.2 Intressen som kan utgöra riksintressen 

Skydd för rennäring, yrkesfiske samt vattenbruk regleras i 3 kap. 5 § miljöbalken. Yrkesfiske 

ska enligt förarbetena ges en vid tolkning, begreppet ska omfatta de som försörjer sig 

väsentligt på fiskeri. Riksintresset omfattar vissa fångstområden för de fiskarter som har en 

betydelse för näringen, exempelvis områden som har väsentlig betydelse för produktionen av 

fiskarterna, som lek- och uppväxtområden.
43

 Vattenbruk omfattar biologisk produktion i 

vattenområden, exempelvis odling av fisk.
44

 Skyddet för rennäringen omfattar områden som 

behövs i renskötseln.
45

 Om ett område ska utses till riksintresse beaktas behovet av 

sammanhängande betesområden, tillgång till alternativa betesområden under de olika 

årstiderna samt flyttleder. Särskilt ska betydelsen av vinterbetesmark beaktas.
46

 

 

Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden samt övrig fysisk miljö som från 

en allmän synpunkt har ett natur- och kulturvärde eller med hänsyn till friluftslivet skyddas. 

Bestämmelsen ger skydd åt miljöer som inte kan återskapas eller ersättas om de förstörs. 

Riksintresse anses föreligga om områdets värden har få motsvarigheter i landet.
47

 När det 

gäller kulturmiljövården omfattar den områden som är viktiga i landets historia, som 

                                                 
39

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 30. 
40

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 30. 
41

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 30. 
42

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 30 f.  
43

 SOU 2009:45, s. 92. 
44

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 32. 
45

 SOU 2009:45, s. 91. 
46

 Prop. 1985/86:3, s. 161. 
47

 SOU 2009:45, s. 95. 
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sevärdheter för allmänheten. Kulturmiljön omfattar exempelvis, bebyggelse, fornminnen samt 

landskapsbilden. Naturvården kan inkludera områden som belyser viktiga skeden av natur- 

och kulturlandskapets utveckling, är ostört, innehåller en stor mångfald eller har unik och 

hotad fauna och flora. Skyddet kan exempelvis ligga i att bevara ett rikt fågelliv eller en 

ovanlig flora. Bevarandet av friluftslivet kan omfatta tillgång till bad, vandringsmöjligheter i 

obebyggda områden, fritidsfiske, camping samt möjligheter till naturnära sporter. Skyddet 

ligger i att skapa förutsättning för naturupplevelser samt tillgänglighet för allmänheten.
48

 

Bestämmelsen skyddar även behovet av grönområden i och intill tätorter. Påtaglig påverkan 

anses föreligga om en etablering medför att området förlorar sitt värde som riksintresse, även 

om etableringen är kortvarig. Vid bedömningen om en etablering kan förekomma ska 

områdets specifikt känsliga delar beaktas. Dessutom hur stor del av riksintresse som berörs 

samt områden intill riksintresset som kan påverka negativt på områdets värden.
49

 I ett rättsfall 

från 2006 ansåg MMÖD att en täktverksamhet kunde utvidgas i ett område av riksintresse för 

både naturvård och friluftsliv eftersom bolaget skulle bevara och restaurera närliggande 

områden.
50

 Kompensationen ansåg MÖD medförde att någon påtaglig påverkan inte 

inträffade på naturvården och friluftslivet. 

 

I 3 kap. 7 § miljöbalken återfinns en skyddsregel för mark- och vattenområden som innehåller 

värdefulla ämnen eller material. Bestämmelsen ska hindra att annan användning försvårar en 

utvinning. Syftet med paragrafen är att ge skydd åt utvinningen av material som i framtiden 

kan behövas och som bedöms som värdefulla från ett samhällsekonomiskt perspektiv.
51

 För 

att ett område ska klassas som riksintresse krävs det att fyndigheten är väldokumenterad samt 

att området är avgränsat.
52

 Bestämmelsen omfattar förekomsten av olika icke förnybara 

resurser och inte de som är allmänt förekommande som exempelvis skog.
53

 En liknande 

bestämmelse finns i 3 kap. 8 § miljöbalken där skydd ges åt områden som är särskilt lämpliga 

för olika nödvändiga anläggningar i samhället. Bestämmelsen skyddar marken mot andra 

motstridiga intresse och som skulle kunna hindra framtida anläggningar på platsen.
54

 

Exempelvis kan områden av riksintresse för vindbruk utses om det har goda 

                                                 
48

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 33. 
49

 Naturvårdsverkets författningssamling,  NFS 2005:17. 
50

 MÖD 2006:49. 
51

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 33.  
52

 SOU 2009:45, s. 162. 
53

 Den svenska miljörätten, s. 141. 
54

 Den svenska miljörätten, s. 143. 
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vindförhållanden.
55

 Angående vindkraften har riksdagen antagit planeringsmål för vindkraft, 

som innebär att 2020 ska 30 terawattimmar (TWh) komma från vindkraft varav 10 TWh ska 

vara havsbaserat.
56

 2011 producerade vindkraften 6,1 TWh i Sverige vilket motsvarar 4,4 % 

av den totala energianvändningen i Sverige.
57

 Utöver det här målet har Sverige genom sitt 

åtagande i EU ett mål på att förnybar energi 2020 ska vara 49 % av Sveriges 

energiproduktion.
58

 

2.4.3 Avvägning mellan riksintressen 

Om två riksintressen står emot varandra ska företräde ges åt de eller det intresse som har det 

ändamål som på lämpligast sätt främjar en långsiktig hushållning med mark, vatten och andra 

fysiska miljöer, enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Avvägningen ska göras utifrån 

portalparagrafen och Sveriges internationella åtaganden.
59

 MMÖD har konstaterat att en 

avvägning enbart blir relevant om etableringen befaras medföra påtaglig påverkan på ett av 

ändamålen av riksintresse.
60

 Enligt paragrafens andra stycke har riksintressen enligt fjärde 

kapitlet företräde framför riksintressen i tredje kapitlet. Om ett område omfattas av 

riksintressen enligt både tredje och fjärde kapitlet anser MMÖD att prövningen först ska ske 

enligt reglerna i fjärde kapitlet och om den prövningen medför att det inte finns några hinder 

för etableringen görs en prövning enligt tredje kapitlet.
61

 

2.5 Speciella hushållningsregler 

De speciella hushållningsreglerna i miljöbalkens fjärde kapitel, skyddar nyttjandet av vissa 

angivna geografiska områden i landet. Samtliga är av riksintresse och ska därmed skyddas 

mot andra konkurrerande anspråk.
62

 Reglerna omfattar områden som är av riksintresse för 

natur- och kulturmiljövård och/eller friluftsliv från exploateringar och andra ingrepp som 

påtagligt kan påverkan områdets bevarandevärden. En uppräkning av områdena finns i 4 kap. 

2 § miljöbalken och innefattar bland annat Öland och hela fjällvärlden. Områden som skyddas 

särskilt är Natura 2000-områden som anses vara områden med särskilda skydds- och 

bevarandeintressen och som regleras i 4 kap. 8 § miljöbalken samt nationalstadsparken i 

Stockholm enligt 4 kap. 7 § miljöbalken. 

                                                 
55

 Riksintresse för vindbruk, Energimyndighetens hemsida, 26/7 2011 (11/2 2013), 

http://energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/Riksintresse-vindbruk-/ 
56

 Prop. 2008/09:163, s. 12. 
57

 Vindkraft, regeringens hemsida, 24/8 2012 (11/2 2013), http://www.regeringen.se/sb/d/12245 
58

 Prop. 2008/09:163, s. 20. 
59

 Den svenska miljörätten, s. 149. 
60

 MÖD dom 2006-09-27 i mål nr M 1664-04 och MÖD 2006:49. 
61

 MÖD 2001:37. 
62

 Miljöbalken en kommentar, s. 4:2. 
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Exploateringen i ett område som omfattas av fjärde kapitlet får ske om två kriterier uppfylls. 

Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken är det första att ingreppet inte medför något hinder på områdets 

bevarandevärden, som exempel obrutna kustområden, friluftslivet och speciellt det rörliga 

friluftslivet.
63

 Det andra kriteriet är att exploateringen inte påtagligt får påverka områdets 

natur och kulturvärden. Vid bedömningen om en exploatering ska få ske, ska både egenskaper 

från verksamheten och området beaktas. Det innebär att både miljöföroreningar och andra 

störningar ska beaktas samt de faktiska fysiska ingreppen som sker i miljön om etableringen 

tillåts.
64

 I motiven framgår det även att bedömningen ska ske utifrån de samlade natur- och 

kulturvärden som finns i hela det berörda området.
65

 Det belystes i ett rättsfall från 

regeringsrätten, där en större bro skulle anläggas genom Höga kusten.
66

 Bron ansågs medföra 

ett stort lokalt ingrepp men det var ingen påtaglig påverkan för riksintresset som helhet. 

 

I 4 kap. 1 § 2 st. miljöbalken finns det ett generellt undantag för utvecklingen av befintliga 

tätorter och det lokala näringslivet, exempelvis behovet av trafikleder, tillväxt i befintliga 

näringsgrenar eller uppkomsten av nya verksamheter som medför tillräckliga 

sysselsättningstillfällen för befolkningen.
67

 Om en exploatering ska få ske krävs det att övriga 

regler i miljöbalken beaktas och specifikt om området är skyddat av riksintresse enligt tredje 

kapitlet.
68

 Det medför att tredje kapitlet blir ett skyddsnät för de exploateringar som godkänns 

genom andra stycket, eftersom undantaget enbart omfattar fjärde kapitlet. De geografiska 

bestämda områdena i fjärde kapitlet ska inte ges ett svagare skydd än vad som kan uppnås 

med tillämpningen av tredje kapitlet.
69

 Sista stycket i 4 kap. 1 § miljöbalken innehåller ett 

undantag för ämnen och mineraler som omfattas av riksintresse enligt 3 kap. 7 § miljöbalken. 

För utvinning i områden som omfattas av fjärde kapitlet måste fyndigheten vara av mycket 

stor betydelse ur näringspolitiska eller sysselsättningsmässiga synpunkter.
70

 För Natura 2000-

områden samt nationalstadsparken gäller särskilda regler och för att en etablering ska få ske i 

områdena, krävs det särskilda tillstånd enligt reglerna i balkens sjunde kapitel om naturskydd, 

4 kap. 7-8 §§ miljöbalken. 

                                                 
63

 Den svenska miljörätten, s. 151. 
64

 Prop. 1985/86:3, s. 171. 
65

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 36. 
66

 RÅ 1993 not. 550.  
67

 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 36. 
68

 Den svenska miljörätten, s. 154.  
69

 Den svenska miljörätten, s. 155.  
70

 Prop. 1985/86:3, s. 93. 
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2.6 Kommunens påverkan 

Det finns fyra olika kommunala planformer i plan- och bygglagen
71

. De är regionalplanen 

översiktsplanen, detaljplanen samt områdesbestämmelser.
72

 Det är enbart de två sistnämnda 

som är juridiskt bindande, vilket innebär att de är frånstyrande och inte tillstyrande vid en 

lokaliseringsbedömning.
73

 

2.6.1 Detaljplan och områdesbestämmelse 

Planernas funktion är att reglera lokaliseringen och utformningen av byggnader och 

anläggningar i nuläget och i framtiden. Detaljplaner krävs vid sammanhållen bebyggelse, 

samt för byggnader och anläggningar som orsakar betydande inverkan på omgivningen eller 

ska lokaliseras i ett område där det råder stor efterfrågan på marken, exempelvis 

industriområden samt områden intill tätorter. Planen kan vara mycket specifik i placeringen 

av olika byggnader, vägar samt bestämma höjd och annan utformning. 

Områdesbestämmelsens syfte är att inom begränsade områden i glesbebyggelse stärka 

översiktsplanens riktlinjer eller att tillgodose riksintressen. 

2.6.2 Översiktsplan och regionalplan 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, enligt 3 kap. 1 § 

plan- och bygglagen. Syftet med översiktsplaner är att ge vägledning vid beslut om 

användning av mark- och vattenområden samt hur området ska utvecklas. Vid planläggningen 

ska kommunen beakta om området används för det ändamål som är lämpligast vad gäller 

läge, beskaffenhet samt behov, dessutom ska företräde ges åt användning som medför god 

hushållning.
74

 Vid upprättandet av en översiktsplan ska kommunen tillämpa 

hushållningsreglerna i tredje och fjärde kapitlen miljöbalken, enligt 2 kap. 2 § plan- och 

bygglagen. MMÖD har i ett flertal domar ansett att översiktsplanen är viktig vid 

bedömningen av lokaliseringen, under förutsättning att den är aktuell och välmotiverad.
75

 

Naturvårdsverket har även skrivit i en rapport att om lokaliseringen saknar stöd i kommunens 

översiktsplan blir lokaliseringen svårare att godkänna.
76

 Vid en tillståndsprövning av 

vindkraftverk på en fastighet i närheten av Uddevalla, hade kommunen antagit en ny 

översiktsplan under handläggningen. Planen medgav etablering på den aktuella platsen men 

var restriktiv för etableringar på andra platser. MÖD ansåg därmed att då kommunen enbart 

                                                 
71

 Plan- och bygglag (2010:900). 
72

 Den svenska miljörätten, s. 455. 
73

 Den svenska miljörätten, s. 462.  
74

 2 kap. 2 § plan- och bygglagen samt 3 kap. 4 § plan- och bygglagen.  
75

 MÖD 2005:66 och MÖD 2008:41. 
76

 Val av plats för vindkraftsetableringar, s. 11.  



20 (63) 
 

hade godkänt den aktuella platsen var bolagets utredning tillräcklig och etableringen kunde 

godkännas.
77

 Att kommunens översiktsplan ändras under ärendets gång har dock i andra fall 

inte ansetts få betydelse, eftersom sökanden måste ha rimliga förutsättningar om 

lokaliseringen, även om den nya planen inte tillstyrkte vindkraftsanläggningen.
78

 Domstolen 

betonade att om det förekommer nya omständigheter som förändrar de faktiska 

förutsättningarna för tillståndet kan de ändra utgången i högre instans. Enligt en undersökning 

från Sveriges kommuner och landsting kan innehållet i översiktsplaner förekomma i andra 

dokument såsom strategier, program och liknande handlingar.
79

 MMÖD har ansett att andra 

dokument än översiktsplaner inte hade samma tyngd vid en tillståndsbedömning.
80

 I fallet 

stred etableringen av en vindkraftspark mot kommunens policy för vindkraft men inte mot 

översiktsplanen och domstolen ansåg att översiktsplanen hade stor betydelse medan policyn 

kunde likställas med ett yttrande. 

 

Regionalplan är en möjlighet för flera kommuner att upprätta en gemensam plan för ett 

område, och regleras i sjunde kapitlet plan- och bygglagen. Planen har en liknande funktion 

som översiktsplanen och ska ange riktlinjer för den kommande markanvändningen. 

2.7 Tillståndsprocessen 
Definition av miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap. 1 § miljöbalken och omfattar tre olika 

störningar. Den första innefattar utsläpp i mark, vattenområden eller grundvattenområden. 

Den andra störningen omfattar andra utsläpp och föroreningar som uppkommer vid 

användning av mark, byggnad eller anläggning och som kan medföra olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Den sista störningen reglerar andra immissioner som kan 

medföra olägenheter för omgivningen, som exempelvis buller. 

 

Enligt 9 kap. 6 § miljöbalken krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan för att bedriva 

miljöfarlig verksamhet. De verksamheter som faller in under tillstånds- eller 

anmälningsplikten regleras i miljö- och hälsoskyddsförordningen
81

. Det finns tre olika klasser 

av miljöfarlig verksamhet, A- och B-verksamheter som är tillståndspliktiga samt C-

verksamheter som är anmälningspliktiga. Vid prövning av tillstånd för A-verksamheter är 
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MMD första instans och för B-verksamheter är det länsstyrelsen. C-verksamheter är 

anmälningspliktiga till den kommunala nämnden som verksamheten är kopplad till. 

 

Tillståndsprocessen inleds med samråd, med de som verksamheten berör, vilka kan vara 

länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda sakägare, enligt 6 kap. 4 § miljöbalken. 

Samrådet ska belysa lokaliseringen, omfattningen, utformningen och miljöpåverkan av 

verksamheten. Enligt motivet är det viktigt att samrådet och utformningen av MKB:n 

förekommer på ett tidigt stadium, samtidigt som verksamhetsutövaren undersöker tekniska 

och ekonomiska frågor, det vill säga innan verksamhetsutövaren har tagit avgörande beslut 

om hur verksamheten ska bedrivas.
82

 

 

Vid prövningen av etableringen kontrolleras först att MKB:n uppfyller bedömningskraven, 

enligt 6 kap. 9 § miljöbalken. Om MKB:n är ofullständig kan prövningsmyndigheten begära 

att den ska kompletteras.
83

 Att MKB:n godkänns är nämligen en processförutsättning, enligt 

22 kap. 1-2 §§ samt 19 kap. 5 § miljöbalken. Om ingen komplettering sker kommer ärendet 

att avvisas. Ett exempel är NJA 2009 s. 321, där sökanden enbart hade en lokalisering och 

dessutom inte motiverat varför andra alternativ valts bort, vilket medförde att MKB:n var 

ofullständig och ärendet kunde inte prövas. När MKB:n godkänts fortsätter bedömningen av 

etableringen genom att lokaliseringen ska prövas samt hela ansökan i förhållande till de 

övriga reglerna i miljöbalken. Meddelas tillstånd kan det även förenas med olika villkor för 

verksamheten, som hur den ska genomföras eller olika åtgärder som verksamhetsutövaren 

måste vidta, enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. 

2.7.1 Miljökonsekvensbeskrivningar 

Av 6 kap. 1 § miljöbalken framgår det att en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet 

enligt nionde kapitlet miljöbalken för att anlägga, driva eller ändra en verksamhet eller åtgärd 

ska innehålla en MKB. Den ligger sedan till grund för bedömningen av ansökan för den 

miljöfarliga verksamheten.
84

 

 

Det finns två syften med en MKB enligt 6 kap. 3 § miljöbalken. Det första innebär att 

verksamhetsutövaren ska identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som 

verksamheten kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, kulturmiljön, klimatet 
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och landskapet. Det gäller både angående hushållningen av mark och vatten samt den fysiska 

miljön i övrigt men även angående hushållning av material, råvaror och energi. Det andra är 

att skapa ett dokument som möjliggör en samlad bedömning av de effekter som verksamheten 

medför på människors hälsa och miljön. I motiven framhålls vikten av att ansökan innehåller 

ett samspel mellan effekterna som uppkommer i ett större miljöperspektiv och inte enbart 

själva verksamheten i sig.
85

 Avsikten är att medverka till att kunskapsluckor upptäcks samt till 

att öka kunskapen och insikten om miljö-, hälso- och naturresursfrågor och därmed bidra till 

en begränsad miljöpåverkan.
86

 Motiven betonar även att tillstånd för verksamheter som 

kommer att påverka miljön ska innehålla en bedömning hur verksamheten ska medverka till 

att uppnå miljömålen och en hållbar utveckling.
87

 I en rapport från Naturvårdsverket 

framhålls det även att undersökningen måste innehålla en helhetsbedömning för att resultatet 

ska bli en samhörighet mellan det tidigare geografiska området och den nya etableringen.
88

 

Miljöpåverkan kan ses som en fysisk förändring av miljön och förändringen kan leda till en 

miljöeffekt, som exempelvis en förändring av miljökvaliteten. Miljöeffekten kan i sin tur ge 

upphov till en miljökonsekvens, vilken kan vara positiv eller negativ. Beskrivningen av 

miljökonsekvenserna innefattar därmed en värdering av de berörda intressena och av 

effekternas betydelse.
89

 

2.7.2 Bedömning av miljökonsekvensbeskrivningar 

Kraven på innehållet i en MKB återfinns i 6 kap. 7 § miljöbalken. I det första stycket anges att 

MKB:n ska innehålla de uppgifter som behövs för att syftena i kapitlets tredje paragraf 

uppfylls. Den beskrivning som omfattar syftena ska göras oberoende av den miljöpåverkan 

som verksamheten kan medföra, dock ska kraven anpassas efter verksamhetens art och 

omfattning. Antas en verksamhet medföra betydande miljöpåverkan ska MKB:n även 

innehålla beskrivningar av de fem punkter som finns uppräknade i paragrafens andra stycke. 

Den första punken innefattar en beskrivning av verksamheten där lokaliseringen, 

utformningen samt omfattningen ska redovisas. Den andra punkten kräver en redovisning av 

hur skadliga verkningar ska undvikas, minimeras eller avhjälpas. Här bör en redovisning 

angående hänsynsreglerna i andra kapitlet miljöbalken beskrivas. Det ska även beskrivas hur 

verksamheten ska undvika att överträda en miljökvalitetsnorm enligt femte kapitlet 

miljöbalken. Enligt tredje punkten ska det redovisas vilken inverkan och vilka konsekvenser 
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som verksamheten kommer att medföra på dels hushållningen av mark och vatten samt andra 

naturresurser dels på människors hälsa och miljön. Påverkan avser arten, styrkan och 

räckvidden som störningarna kommer att orsaka. Med människors hälsa och miljö avser 

motiven även andra än direkta påverkningar som verksamheten kan medföra, exempelvis 

ytterligare trafik i området samt avstånd till närliggande bostäder.
90

 Avsikten med 

hushållningen av mark och vatten avser områden med riksintresse, energianvändning samt 

återvinning av material.
91

 Med andra resurser avses i motiven befintliga anläggningar och 

utnyttjandet av dem.
92

 

 

Den fjärde punkten kräver en redovisning och motivering av platsen för verksamheten samt 

alternativa lokaliseringar och placeringar. Den miljöpåverkan som uppkommer i och med de 

olika alternativen ska också beskrivas.
93

 Är det möjligt ska alltid alternativa platser redovisas. 

Lagstiftaren anser dock att alternativa platsen inte måste redovisas om det inte finns andra 

lämpliga platser beroende på verksamhetens karaktär, exempelvis om det avser en specifik 

fyndighet.
94

 Alternativa lokaliseringar bör dock redovisas om en viss fyndighet kan utvinnas 

på andra platser.
95

 I motiven betonas att försvarspolitiska, militärstrategiska och ekonomiska 

skäl kan medföra att endast en rimlig lokalisering föreligger. I en rapport från 

Naturvårdsverket skrivs det att ett flertal MKB inriktar sig på att motivera och förstärka 

argumenten för huvudalternativet istället för att väga för och nackdelar mellan flera olika 

alternativ. Rapporten visar även att de flesta ansökningar innehåller alternativa platser i 

närheten av huvudalternativet.
96

 MMÖD har konstaterat att området för alternativa platser inte 

måste vara större än en kommun.
97

 Nollalternativet, att ingen verksamhet påbörjas, ska även 

redovisas samt de konsekvenser som det medför. Vidare ska undersökningen innehålla 

uppgifter om verksamhetens omfattning och utformning samt en beskrivning av de åtgärder 

som verksamhetsutövaren planerar för att undvika, minimera eller avhjälpa de skadliga 

följderna.
98

 Den sista punkten anger att MKB:n ska innehålla en icke-teknisk sammanfattning, 

vilken innebär en beskrivning utan tekniska och andra komplicerade detaljer.
99
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3 Fördjupad studie av praxis – vindkraft 

3.1 Vindkraftverk på Öland 

Ett företag ansökte om att få uppföra fyra vindkraftverk på nordöstra Öland.
100

 Intill den 

planerade etableringen fanns ett område av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken. Dessutom omfattades kusten som låg ungefär en och en halv kilometer från 

etableringen av skydd för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Öland omfattades även i sin 

helhet av riksintresse enligt fjärde kapitlet miljöbalken för områdets natur- och kulturvärden. 

Ett flertal närboende motsatte sig ansökan då de ansåg att vindkraftverken bland annat skulle 

inverka negativt på deras turismverksamhet. 

3.1.1 Bolagets miljökonsekvensbeskrivning 

För att bedöma en lämplig lokalisering genomfördes undersökningar av vindförhållandena vid 

huvudalternativet där det konstaterades att området hade goda vindförhållanden i jämförelse 

med andra platser i Sverige. Lokaliseringen ansågs även lämplig eftersom området var 

glesbebyggt. Landskapet dominerades till största delen av jordbruk, vilket omfattade 

växtodling samt djurhållning. 

 

I MKB:n valde bolaget att först beskriva områdets förutsättningar vad gäller naturmiljöer och 

riksintressen och i ett senare kapitel beröra de miljökonsekvenser som förväntades uppkomma 

på området. Undersökningarna rörde ett område med en radie om tre kilometer från 

etableringen. I området fanns två specifika riksintressen, kulturmiljövård och naturvård samt 

ett Natura 2000-område. Riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 

omfattade ett samhälle ungefär 400 meter öster om etableringen, Egby. Området var av 

riksintresse på grund av sitt öppna odlingslandskap, de mindre byarna med byggnader från 

medeltiden samt för de fornlämningar och gravar som fanns i området. Hela kusten som var 

belägen ungefär två kilometer från etableringen omfattades av riksintresse för naturvård enligt 

3 kap. 6 § miljöbalken, bredvid fanns även ett Natura 2000-område. Vindkraftverken skulle 

bli synliga från båda riksintressena men ansågs inte därutöver ha någon direkt påverkan. För 

djurlivet i området hänvisades det till en utredning av miljödepartementet, som angav att 

varken vilda eller tama djur störs av vindkraftverk. Bolaget hade även tagit in ett yttrande från 

Ölands Ornitologiska förening, som ansåg att det fanns ett flertal fågelarter i området, men de 

kunde inte konstatera några konkreta negativa effekter. Inom riksintresset för naturvård 

konstaterade en undersökning från 1998 att det fanns ett flertal häckande fåglar. Bolaget 
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skulle efter etableringen genomföra en undersökning tillsammans med en ornitolog för att 

inventera fågelpopulationen. 

 

För att beskriva den påverkan som skulle ske på landskapsbilden användes fotomontage. Det 

konstaterades att verken skulle vara dominerande i lanskapet både från Egby men även från 

långt håll, vilket enligt bolaget kunde göra verken till ett landmärke. Området bestod av öppet 

odlingslandskap, men det ansågs inte vara ett större opåverkat område, då det redan fanns 

etablerade vindkraftverk i närliggande områden. Vidare framhöll bolaget att vindkraftverk 

inte bidrar till utsläpp av luftföroreningar och därmed inte till växthuseffekten. 

 

Innan lokaliseringen fastställdes skedde en diskussion mellan bolaget, kommunen och 

länsstyrelsen för att uppnå minsta intrång. Förutom huvudalternativet hade bolaget ett 

placeringsalternativ samt två alternativa lokaliseringar. Huvudalternativet hade verken i en rak 

linje intill Egby medan placeringsalternativet var i en fyrkant. Båda alternativen 

överensstämde med krav och riktlinjer från kommunen och länsstyrelsen angående buller och 

skuggbildningar. Den första alternativa lokaliseringen var att ansluta verken till ett befintligt 

verk norr om huvudalternativet, dock skulle en utbyggnad där vara omöjlig eftersom riktlinjer 

för buller och skuggbildning skulle överträdas. Det sista alternativet var en etablering på norra 

Öland, men där skulle avståndet bli för kort till närboende samt att området enbart hade 

förutsättningar för två vindkraftverk. Nollalternativet innebar att det inte skulle byggas några 

vindkraftverk och att det därmed inte produceras någon förnybar energi, utan att energin 

måste tas från anläggningar som medförde en större inverkan på miljön. Vindkraftverken 

antogs vara brukbara i 25 år och därefter skulle de nermonteras samt att materialet ansågs 

kunna återvinnas. 

3.1.2 Bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen 

Vid prövningen gav länsstyrelsen och MÖD bolaget tillstånd medan MD avslog ansökan. 

 

Länsstyrelsen konstaterade inledningsvis att kommunens översiktsplan varken hindrade eller 

tillstyrkte vindkraftsetableringen utan att kommunen hade olika kriterier som skulle vara 

uppfyllda för vindkraftetableringar. Länsstyrelsen ansåg att den sökta etableringen inte stred 

mot kriterierna och därmed inte heller mot kommunens översiktsplan. Vid bedömningen av 

riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ansåg länsstyrelsen att området 

skulle industrialiseras vilket kunde påverka de kulturhistoriska värdena. Länsstyrelsen ansåg 
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vidare att det därför måste finnas ett tidssamband mellan vindkraftverken och lokaliseringen, 

för att inte påtaglig påverkan skulle uppkomma. Verkens fysiska inverkan på områden skulle 

bli liten enligt länsstyrelsen, men då det saknades ett samband mellan verken och 

omgivningen medförde etableringen viss påverkan på de kulturhistoriska värdena. Det 

uppkom dock inga negativa effekter på de kulturhistoriska värdena enligt länsstyrelsen 

eftersom vindkraftverken inte placerades intill byggnaderna. Länsstyrelsen ansåg vidare att 

etableringen inte medförde sådan negativ effekter på landskapet som helhet att riksintresset 

enligt fjärde kapitlet miljöbalken för turismen och friluftslivet påtagligt skadades. Då inga 

påtagliga skador uppkom ansåg länsstyrelsen att lokaliseringen var lämplig. 

 

Till skillnad mot länsstyrelsen ansåg MD att vindkraftverkens placering skulle få en negativ 

inverkan på de kulturhistoriska värdena. Domstolen hade samma motivering, att etableringen 

inte hade något samband med det omgivande landskapet, men att de skulle bli ett dominerade 

inslag. MD ansåg att det var de öppna småskaliga odlingslandskapen som konstituerade 

riksintresset för kulturmiljövård, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Genom att placera 

vindkraftverken så att kvarvarande områden förblev orörda menade domstolen inte 

motiverade etableringen. Utöver det ansåg MD att vindkraftverken skulle bli synliga från en 

närliggande turistanläggning. Störningarna som verken orsakade i form av buller och 

skuggning skulle inte medföra olägenheter, men den visuella störningen kunde påverka den 

framtida friluftsverksamheten. Lokaliseringen skulle därmed kunna motverka turismen och 

det rörliga friluftslivet i området som skyddades enligt miljöbalkens fjärde kapitel samt 

inverka negativt på riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, vilket 

medförde att domstolen upphävde bolagets tillståndsbeslut. 

 

MÖD ansåg att när ett område omfattas av riksintresse enligt fjärde kapitlet ska bedömningen 

göras utifrån ett helhetsperspektiv. Domstolen konstaterade att det i området redan fanns 

moderna byggnader som kraftledningar, ekonomibyggnader för jordbruket samt andra 

vindkraftverk. Även om vindkraftverken skulle förändra landskapsbilden, innebar det ingen 

påverka på turismen och friluftslivet. MÖD ansåg därmed att etableringen inte skadade Öland 

som helhet vilket medförde att det inte fanns något hinder enligt 4 kap. 1 § miljöbalken. 

Domstolen framhöll även att regleringen i fjärde kapitlet miljöbalken inte motsätter sig alla 

former av etableringar. Under förhandlingen i MÖD fanns det två motstridiga yttranden som 
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inhämtats under handläggningen, från Riksantikvarieämbetet
101

. Det ena hade tagits på 

uppdrag av bolaget som ansåg att vindkraftverken inte skulle inverka negativt på riksintresset 

för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. I det andra yttrandet som domstolen hade 

begärt ansåg myndigheten att etableringen skulle innebära påtaglig påverkan på riksintresset, 

eftersom verken inte tillhörde den karaktär och känsla som fanns i området. Till skillnad från 

det andra yttrandet ansåg MÖD att etableringen inte påtagligt påverkade riksintresset för 

kulturmiljövård. Domstolens motivering var att området redan var påverkat av moderna 

byggnader, vilket medförde att det inte ansågs vara särskilt känsligt för förändringar. Området 

som var orört och som innehöll de största värden skulle dessutom lämnas orört. Domstolen 

ansåg att lokaliseringen kunde godtas eftersom området inte var särskilt känsligt för 

förändringar och riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken inte påtagligt 

skadades av etableringen. 

3.2 Vindkraftspark i Jämtland 
Ett bolag ansökte om att uppföra ett 30-tal vindkraftverk på en fjälltopp i Jämtland.

102
 De 

riksintressen som fanns i området för friluftslivet enligt fjärde kapitlet miljöbalken, låg norr 

om etableringen, där det även fanns en nationalpark och ett Natura 2000-område. 

Lokaliseringen berördes även av riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5 § miljöbalken samt 

att platsen var utsedd som lämplig för vindkraft i kommunens översiktsplan och under 

ärendets handläggning blivit utsedd som riksintresse för vindbruk enligt 3 kap. 8 § 

miljöbalken. Området bestod av naturlandskap, vilket gjorde det till ett större opåverkat 

område som ska skyddas så långt möjligt enligt 3 kap. 2 § miljöbalken. 

3.2.1 Bolagets miljökonsekvensbeskrivning 

Etableringen beskrevs i MKB:n som positiv ur både miljö- och samhällsekonomiska effekter. 

Det framhölls att vindkraft bidrar till att minska skadliga utsläpp som orsakar växthuseffekten 

samt försurningar. De ekonomiska effekterna var, enligt bolaget, exempelvis att skidorter 

annars kunde få svårigheter i sin verksamhet, om utsläpp av växthuseffekterna fortsätter. 

Bolaget framförde att vindkraftsparken skulle gynna näringslivet genom att bidra till ökad 

handel, övernattning och aktivitet i området. Turistanläggningarna skulle även erbjudas 

anslutning till den el som producerades från vindkraftverken. 
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I MKB:n valde bolaget att först beskriva de skyddade områdena, olika verksamheter samt 

landskapet, för att därefter i ett nytt kapitel beskriva de konsekvenser som skulle uppkomma. 

De geografiska avgränsningarna i MKB:n beskrevs inte konkret, utan endast effekten av ljud 

och skuggor som bedömdes på en kilometers avstånd. Påverkan på nationalpark eller Natura 

2000-området förekom inte direkt i MKB:n eftersom bolaget ansåg att avståndet på ungefär 

en mil medförde att inga direkta eller indirekta påverkningar skulle uppkomma. 

 

Den valda lokaliseringen var utpekad som lämplig för vindkraftsetableringar enligt 

kommunens översiktsplan med motiveringen att en utbyggnad i området inte påtagligt skulle 

skada riksintressena för rennäring, naturvård, kulturmiljövård eller friluftslivet. 

Vindförhållandena utreddes även av bolaget och det konstaterades att medelvinden översteg 

Energimyndighetens gränsvärden för vad som krävs för att ett område ska bli utsett till 

riksintresse. Bolaget belyste även Jämtlands läns vindkraftspolicy, som angav att kommunen 

skulle ta ställning till lämpliga områden. Bolaget hade genomfört en landskapsanalys, som 

konstaterade att området präglades av skog och fjällmiljö. Genom fotomontage visades det 

hur landskapsbilden påverkades av etableringen. Undersökningarna visade att verken skulle 

bli synliga, exempelvis från nationalparken på vissa enstaka platser. Om tillstånd beviljades 

för etableringen skulle det även genomföras en arkeologisk undersökning innan 

anläggningsarbetet påbörjades. Företagets motivering mot det orörda naturområdet var att det 

fanns en blandad bebyggelse i området, både i en närliggande by samt i anslutning till den 

närliggande vägen. 

 

Etableringen skulle ske inom riksintresset för friluftslivet vilket skyddas i 4 kap. 2 § 

miljöbalken och omfattade större delar av Härjedalen liksom nationalparken samt Natura 

2000-området. Angående turismen ansåg bolaget att området inte var direkt attraktivt, 

dessutom visade undersökningar att etableringar av vindkraftsparker inte skadar turismen. 

Etableringen skulle påverka turismen genom att verken blev synliga, genom buller samt 

genom begränsad framkomlighet. I MKB:n hade bolaget undersökt bland annat ljudnivån och 

skuggor, med standardprogram. Utredningen visade att de inte skulle överstiga Boverkets 

rekommendationer. Det fanns även två skoterleder inom etableringsområdet vilka skulle 

påverkas något. Avseende riksintresset för rennäringen, som skyddas i 3 kap. 5 § miljöbalken, 

utnyttjades området som vinterbete, rastning och flyttning av renarna. Bolaget konstaterade 

att etableringen endast skulle ta i anspråk ett fåtal procent av riksintresset. Utredningar vid 

befintliga anläggningar visade även att vindkraftverken i sig inte påverkade renarna utan att 
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de stördes av människliga faktorer, dock skulle det enligt bolaget ske dagliga driftkontroller i 

området. 

 

I området hade bolaget låtit genomföra en undersökning av geologi och vegetation med fokus 

på fåglar och andra större däggdjur. Undersökningen konstaterade att det i dalgångar och runt 

fjället fanns ett flertal däggdjur men att fjället hade ett sparsamt djurliv. Undersökningen 

visade dock att det fanns ett kungsörnpar, vilka är rödlistade arter som innebär att deras 

framtida fortlevnad är osäker. Bolaget lade även fram ett fåtal studier som visade att 

vindkraftverk inte skadade fågellivet, exempelvis så lär sig fåglar att väja för vindkraftverken. 

För örnparet som levde intill fjället skulle det tas fram ett kontrollprogram som skulle 

undersöka fåglarnas närvarande och häckande intill fjället. Kontrollen skulle påbörjas innan 

etableringen och pågå ett antal år under driften. Utredningen av området visade även att det 

fanns några skogspartier med höga värden men att dessa till största del återfanns utanför 

etableringsområdet. Olika tekniker skulle användas för att minimera påverkan på växtlivet 

samt för att naturen skulle kunna återhämta sig efter avregleringen. Vindkraftverken antogs ha 

en livslängd på minst tjugo år, därefter kunde de nedmonteras utan större skador. Grunden för 

verken bestod av betong och den skulle bilas ner i marken och sedan täckas över med det 

material som fanns i området. Vid avveckling planas vägområdena ut och täckas med material 

samt att uppsatta stängsel och nedgrävda kablar avlägsnas. 

 

För att ta fram de alternativ som fanns i MKB:n gjordes utvärderingar och undersökningar av 

olika platser. Bolaget hade sex alternativa lokaliseringar för vindkraftsparken, samtliga på 

fjälltoppar inom ett närliggande geografiskt område. Huvudalternativet var till skillnad mot de 

andra alternativen utpekat som lämpligt för vindkraft i kommunens översiktplan. Två av 

alternativen hade kommunen i sin översiktsplan ansett vara olämpliga för etablering. De andra 

alternativen hade betydelsefulla naturmiljöer och var placerade närmare nationalparken vilket 

försvårade en etablering. Bolaget hade även tagit fram tre placeringsalternativ för 

huvudalternativet. Där de två första var snarlika och det sista omfattade några färre verk men 

dessa var anpassade efter fågellivet och speciellt kungsörnarna. Nollalternativet innebar att 

området lämnades orört och att el måste produceras från andra energikällor. Motiveringen mot 

ett nollalternativ var möjligheten till arbetstillfällen och produktionen av förnybar energi. 
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3.2.2 Bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen 

Samtliga instanser gav bolaget tillstånd att uppföra vindkraftsparken, men med det 

placeringsalternativet som hade några färre verk och som var mer gynnsamt för fågellivet. 

 

Länsstyrelsen konstaterade att kommunens översiktsplan ansåg att platsen var lämplig för 

vindkraftsutbyggnad, samt att planen var aktuell och relativt välmotiverad. Avseende 

riksintresset för rennäringen konstaterade länsstyrelsen att det saknades forskning på hur 

renarna påverkas av vindkraftverk. Från andra etableringar hade det vistas sig att renar vistas i 

närheten av verken när de var färdigmonterade. Att etableringen påverkade ett litet område av 

rennäringen samt att renarnas anpassning till vindkraftverk på andra platser medförde att 

rennäringen inte var oförenlig med riksintresset för vindbruk. Angående naturområdet ansåg 

länsstyrelsen att områdets geologiska värden låg i dess orörda natur som dessutom var unik 

och av nationellt betydelse. Värdena ansågs av Sveriges Geologiska Undersökning inte gå att 

förena med etableringen. Det eftersom området inte skulle kunna återställas till ursprungligt 

skick samt att etableringen inte gick att förena med skyddsåtgärder. Länsstyrelsen 

konstaterade dock att naturvärdena fanns på andra platser i regionen. Genom att bolaget vid 

etablering skulle beakta vissa växter och områden kunde etableringen genomföras på den 

föreslagna platsen. Angående landskapsbilden konstaterade länsstyrelsen att vindkraftsparken 

skulle vara synlig från de naturskyddsområden som fanns i närheten, men enbart från 

begränsade områden samt när verken var i rörelse. Avståndet på ungefär en mil till 

naturskyddsområdena ansåg länsstyrelsen även vara acceptabelt. För de kungsörnar som fanns 

i området ansåg länsstyrelsen att med de ändringar som bolaget hade genomfört angående 

placeringarna skulle etableringen inte medföra något hinder. För det övriga djurlivet i området 

konstaterade länsstyrelsen att de troligtvis inte skulle besöka vindkraftsparken samt att det 

fanns andra stora områden som var tillgängliga. Länsstyrelsen hänvisade även till riksdagens 

planeringsmål för vindkraft och kommenterade att vindkraften måste byggas ut om målen ska 

nås. Genom att etableringen gick att förena med andra intressen samt att området hade goda 

förhållanden för en vindkraftsetablering medförde det att länsstyrelsen ansåg att platsen var 

den lämpligaste. 

 

Vid prövningen i MD ansåg domstolen att området låg i anslutning till ett område av 

riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. De natur- och kulturvärde som fanns på den 

aktuella platsen gjorde att hela områden fick anses vara av riksintresse enligt 4 kap. 1 § 

miljöbalken. Domstolen ansåg att förutom helhetsperspektivet hade kommunens planer stor 
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betydelse vid bedömningen och enligt översiktsplanen var den aktuella platsen lämplig för 

vindkraftsetableringar. Riksintresset enligt fjärde kapitlet miljöbalken ansåg MD inte påtagligt 

påverkas eftersom de turism- och friluftsaktiviteter som förekom i området inte direkt bedrevs 

på fjället. Angående de geologiska värdena ansåg MD att liknande värden fanns på andra håll 

i området vilket medförde att etableringen inte skadade värdena. Det fanns ett antal örnar i 

området men MD ansåg att den negativa verkan som kunde uppkomma var acceptabel 

eftersom det fanns ett livskraftigt bestånd i området. Vindkraftverken skulle enligt MD utgöra 

en påtaglig påverkan på landskapsbilden. Domstolen menade dock att eftersom platsen ansågs 

lämplig i översiktsplanen samt att området inte var helt oexploaterat skulle en etablering inte 

medföra allt för stora skador. Vid en avvägning mellan att skydda landskapet och tillåta 

etableringen, ansåg domstolen att den förnybara energi som vindkraften bidrar med var en 

godare hushållning än bevarandet av det orörda landskapet. Riksintresset för rennäringen 

skulle enligt MD inte påverkas negativt, eftersom det var en liten markyta som skulle tas i 

anspråk samt att renarna enbart saknade tillträde till området under byggnationen. 

Riksintresset för vindbruk fick av MD ett stort genomslag eftersom det fanns ett nationellt 

planeringsmål. Vid övervägningen mellan riksintressena konstaterade MD att vindkraft var en 

lämpligare användning av marken för att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle. Domstolen 

konstaterade att lokaliseringen var lämplig eftersom de motstående intressena inte utgjorde 

hinder för etableringen, vilket medförde att intrånget och olägenheterna i miljön och för 

människorna var rimliga. I domen fanns det en skiljekatig mening som ansåg att avvägningen 

enligt 3 kap. 10 § miljöbalken skulle göras till fördel för de samtliga skyddsområden som 

fanns i området.  

 

Under förhandlingarna uppkom det yttranden om att alternativredovisningen i MKB:n var 

bristfälliga vilket MD avvisade. Domstolens motivering var att antalet lokaliseringar beror på 

verksamhetens art samt att kravet på alternativ inte ska drivas för långt på grund av 

handläggnings- och ekonomiska skäl. Domstolen menade att de alternativa platserna måste 

finnas i relativt nära geografiskt avstånd annars skulle olika alternativ behöva separata 

utredningar, samt tillhöra olika tillståndsmyndigheter. Handläggningen skulle därmed kunna 

försvåras även om mål kunde sammanföras samt medföra kostnader som inte skulle anses 

vara skäliga.  

 

I domskälen konstaterade MÖD att de två riksintressen om vindbruk och rennäring stod emot 

varandra. Domstolen ansåg att vindkraft, eftersom det var en ren energikälla, bidrar till hållbar 
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utveckling i enlighet med portalparagrafen, 1 kap. 1 § miljöbalken. Utbyggnad av vindkraft 

bidrog även till riksdagens planeringsmål för förnybar energi, samt att platsen var utpekat som 

lämplig för vindkraft i kommunens nya översiktsplan. Planen var inte antagen men den ansågs 

vara viktig vid bedömningen av markanvändningen. Riksintresset för rennäringen ansåg 

MÖD endast skulle påverkas i begränsad mån. Det medförde att vid avvägningen enligt 3 kap. 

10 § miljöbalken fick vindkraften företräde. Domstolen tillade att vindkraft på bästa sätt 

främjade långsiktig hushållningen med marken och överensstämde med 3 kap. 1 § 

miljöbalkens bestämmelser om god hushållning. Vid bedömningen av lokaliseringen gick 

MÖD vidare och bedömde att det oberörda landskapet i området som skulle skyddas så långt 

möjligt enligt 3 kap. 2 § miljöbalken. Domstolen vägde förändringen på landskapet med den 

rena energikälla som vindkraft medförde och ansåg att etableringen inte påtagligt förändrade 

områdets karaktär. Den valda platsen hade även höga geologiska värden i form av formationer 

och företeelser och dessa värden gjorde platsen unik i ett nationellt hänseende. Domstolen 

konstaterade att området inte hade fått ett skydd som riksintresse eller annat formellt skydd 

enligt miljöbalken. Vidare ansåg MÖD att eftersom etableringen endast tog i anspråk en liten 

del av fjällets yta gick den att förena med de geologiska värdena. Bolaget skulle även vidta 

försiktighetsmått vid etableringen, exempelvis vid väggbygget. Etableringen kunde därmed 

förekomma på platsen eftersom de inverkningar som skulle uppkomma motiverades av den 

förnybara energin som vindkraft medförde vilket även främjar hållbar utveckling. 

3.3 Vindkraftspark i Kattegatt 

Ett bolag ansökte om tillstånd för en vindkraftspark i Kattegatt.
103

 Vattenområdet ansågs vara 

särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt på grund av torskbeståndet, enligt 3 kap. 3 § 

miljöbalken. Torsken var hotad i Sverige och även rödlistad, men hade inte fått skydd genom 

riksintresse och området omfattades även av ett område av yrkesmässigt fiske, enligt  

3 kap. 5 § miljöbalken. Dessutom var området utsett till riksintresse för vindkraft enligt  

3 kap. 8 § miljöbalken, samt att kommunens översiktsplan hade utpekat området som lämpligt 

för vindkraft. Etableringen berörde även ett område av riksintresse för friluftsliv och turism 

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

 

 

                                                 
103
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3.3.1 Bolagets miljökonsekvensbeskrivning 

Bolaget hade valt en lokalisering i havet ungefär en mil utanför Falkenberg. Platsen hade 

goda vindförhållanden, som bolaget hade undersökt genom SMHI:s mätmaster. Vindkraften 

skulle även behöva byggas ut i Sverige för att kunna uppnå de uppsatta målen angående 

vindkraften. Området var utsett som riksintresse för vindbruk enligt 3 kap. 8 § miljöbalken, 

men ett fåtal verk skulle placeras utanför riksintresset av byggnadstekniska skäl. För att 

konstatera vindströmmar hade bolaget använt SMHI:s data. De områden som saknade data, 

exempelvis för vågförhållandena hade bolaget gjort en sannolikhetsberäkning. 

 

Riksintresset för turism och friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken påverkades inte mer än 

visuellt, då några verk inte skulle placeras inom området. Ett tiotal verk kunde dock komma 

att placeras inom riksintresset enligt fjärde kapitalet miljöbalken, om inte huvudalternativet 

valdes. Bolaget framhöll att vistelse inom parken kommer vara tillåten men att ljudnivån och 

åsynen skulle kunna vara avskräckande. Dessutom ansåg de att vindkraftsparken skulle kunna 

ses som en turistattraktion och besökas med guidade turer. Det har nämligen förekommit 

turism i anknytning till andra vindkraftsparker. Påverkan för fritidsbåtar antogs bli liten 

eftersom området inte var avsett för fritidsaktiviteter, utan påverkan skulle enbart bli visuell, 

vilket även Falkenbergs båtsällskap intygade. På land längs med kusten fanns det ett område 

av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt naturreservat och Natura 

2000-område. Inga vindkraftverk skulle placeras intill de skyddade områdena, utan påverkan 

skulle enbart bli visuellt. 

 

Ett område av riksintresset för fiskeri låg söder om etableringen, men någon direkt påverkan 

skulle inte uppkomma samt att fiskeriet i området var begränsat. Det övriga yrkes- och 

fritidsfisket som förekom inom etableringsområdet skulle få större negativa effekter, eftersom 

det efter etableringen inte fick ske något fiske inom vindkraftsparken. Bolaget framhöll dock 

att det skulle kunna vara positivt för fisken i området, då den fick förökningsmöjligheter. 

 

Angående djurlivet och till största delen fiskar och därmed torsken i området ansåg bolaget att 

etableringen inte skulle medföra någon större skada. Studier från andra vindkraftsparker 

visade att fiskar levde intill verken i oförändrad eller ökad omfattning. Undersökningar på 

artificiella rev visade även att fiskförekomsten kunde öka vid fundamenten. Enligt en studie 

gjord på uppdrag av bolaget skulle etableringen inte påverka fågellivet i området då de flög 

närmare kusten. Andra etableringar samt undersökningar visade inte heller någon direkt 
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negativ inverkan på fåglar eller fladdermöss. Däggdjur i området kunde störas av driftljudet 

från verken men undersökningar i området visade att det fanns sparsamt med däggdjur som 

säl och tumlare. Ett marinbiologiskt bolag hade även undersökt bottenmiljön på två ytterligare 

platser än huvudalternativet. Samtliga bottenförhållanden var likartade och viktiga ur 

ekologisk synpunkt för deras artrikedom som även var en viktig föda för fiskar. Enligt 

undersökningen ansågs huvudalternativet lämpligast på grund av vattendjupet samt att det där 

fanns färre rödlistade djur. Inverkan på bottenmiljön skulle dock bli något större enligt 

huvudalternativet eftersom botten enbart bestod av lera, i jämförelse med andra alternativ. Det 

kunde förekomma fornlämningar och vrak i havsområdet. Arkeologer hade funnit ett tiotal 

objekt som bedömts som intressanta att undersöka. Skulle någon fornlämning eller liknande 

påverkas av ett verk skulle placeringen justeras. 

 

Bolaget hade genomfört en landskapsanalys som konstaterade att huvudalternativet var mest 

lämpligt på grund av placeringen av verken samt avståndet till kusten. Bolaget framförde även 

att storleken på verken inte hade någon markant betydelse. Undersökningar visade även att 

verk som placerade i mönster blev svårare att uppfatta än verk som placeras i en linje. Bolaget 

anförde vidare att betydelsen på landskapsbilden var subjektiv och påverkan på 

landskapsbilden var oundviklig vid samtliga etableringar. Bolaget ansåg att den visuella 

påverkan skulle ställas i proportion till att vindkraftverk bidrar till mindre utsläpp.  

 

Vindkraftsparken hade sammanlagt sex lokaliseringar, huvudalternativet samt ett närliggande 

alternativ, norra och södra, båda med två placeringsalternativ, antingen som en romb eller en 

triangel. Det södra alternativet hade ungefär samma förutsättningar som huvudalternativet 

men alternativet krävde ett intrång i naturreservatet och Natura 2000-området vilket gjorde 

det mindre lämpligt. Utöver dessa två alternativ hade bolaget ytterligare fyra alternativ, tre till 

havs utanför Falkenberg och ett inåt landet. Ett alternativ låg närmare land och innefattades 

helt av området som var utsett för riksintresse för vindbruk. Här skulle etableringen bli 

ungefär 15 verk på grund av närheten till kusten och landskapsbilden. Sjöfarten skulle behöva 

dras in i området, vilket ledde till att bolaget valde att inte gå vidare med alternativet. Det 

fjärde alternativet låg längre ut i havet och omfattades därmed inte av riksintresset för 

vindkraft. Vid detta alternativ var vattendjupet för stort i förhållande till de ekonomiska 

kostnader som det skulle medföra att göra en etablering på platsen. Det medförde att 

alternativet inte utreddes närmare. Det femte alternativet var lokaliserat i den södra delen av 

området av riksintresse för vindkraft och de flesta verk skulle placeras inom området. 
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Området användes för kommersiellt fiske, vilket försvårade en etablering. Ett sjätte alternativ 

var en etablering på land, det alternativet skulle placeras inom riksintresse för kulturmiljö och 

friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt att närheten till boenden försvårade etableringen. 

Nollalternativet medförde att energin måste tas från andra energikällor men havsbotten, 

fisken, övriga djur samt landskapsbilden skulle inte påverkas. 

3.3.2 Bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen 

I rättsfallet gav MD bolaget tillstånd för etableringen medan MÖD avslog ansökan. 

 

MD konstaterade att kommunens översiktsplan utpekade området som lämpligt för 

vindkraftsetableringar samt ansåg att planen var aktuell och väl underbyggd. Vidare 

fastställde MD att vindkraftsanläggningen låg inom ett område som var utpekat som 

riksintresse för vindbruk samt att ett fåtal verk skulle beröra ett område som var av 

riksintresse för yrkesfiske. Domstolen ansåg att då enbart ett fåtal verk skulle placeras inom 

riksintresset för fiskeri, medförde etableringen inga direkta eller indirekta skador på 

yrkesfisket. MD ansåg vidare att området kunde ses som känsligt ur ekologisk synpunkt, men 

även om det förekom torsklek i området medförde inte etableringen någon skada av betydelse 

för torsken eller övrigt växt- och djurliv inom och utanför området. Effekten ansågs inte bli 

större än att den kunde godtas samt att bolaget hade ett antal åtgärder som de skulle vidta för 

att minimera skadorna. Åtgärderna bestod av att etableringen skulle ske under vissa angivna 

månader samt att det skulle användas olika metoder för att skrämma bort fisken vid 

etableringen. Angående riksintresset enligt fjärde kapitlet miljöbalken ansåg MD att 

vindkraftsparken enbart skulle bli synlig och därmed påverka landskapsbilden. Domstolen 

konstaterade att det var svårt att avgöra påverkningarna på turismen men att etableringen i alla 

fall inte påtagit skadade turismen samt att området kunde återställas efter att etableringen 

avvecklats. 

 

MÖD konstaterade inledningsvis att vindkraft var en förnybar energikälla och att den främjar 

det övergripande målet om hållbar utveckling i 1 kap. 1 § miljöbalken. Domstolen 

konstaterade vidare att förnybar energi var ett viktigt krav för att uppnå Sveriges 

internationella åtaganden samt riksdagens planeringsmål för vindkraft. I motsatts till det 

anförde Kammarkollegiet att energin som producerades enbart hade en regional betydelse och 

därför skulle omständigheten att det var en förnybar källa inte få allt för stort genomslag vid 

bedömningen. 
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Angående de två riksintressena i området, för yrkesfisket och vindbruk ansåg MÖD att 

riksintresset för fiskeri inte påtaglig skulle skadats, eftersom enbart ett fåtal verk skulle 

placeras inom riksintresset. Det medförde att någon avvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken 

inte var nödvändig. Riksintresset för vindbruk påpekade domstolen sedan inte var rättsligt 

bindande men att det kunde utgöra ett underlag vid bedömningen enligt tredje kapitlet om 

vilken markanvändning som på lång sikt var lämpligast ur allmän synpunkt. Angående 

skyddsvärdena längts med kusten angav MKB:n att verken enbart skulle bli synliga, vilket 

medförde att etableringen inte var oförenlig med riksintresset enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

 

Området var utpekat som utredningsområde för vindkraft i kommunens översiktsplan samt att 

kommunen nyligen hade detaljplanerat området för vindkraft. MÖD framförde att en aktuell 

och välunderbyggd plan hade stor betydelse vid bedömningen enligt lokaliseringsprincipen 

men att övriga regler i miljöbalken måste vara uppfyllda för att lokaliseringen skulle 

godkännas. Vidare anförde MÖD att situationen i Kattegatt var kritisk när det gällde torsken 

eftersom både svenska och danska regeringarna hade infört fiskefritt område i Kattegatt, för 

att rädda det hotade torskbeståndet. Det utpekade området låg dessutom inom 

etableringsområdet. I ett yttrande från Fiskeriverket anfördes det att etableringen låg inom en 

del av kärnområdet för torsklek samt att torskens vandring och val av lekplats inte var 

klarlagt. Enligt myndigheten kunde inte försiktighetsmått, som att begränsa byggnationen 

under vissa säsonger vara tillräcklig för att skydda beståndet. MÖD konstaterar att området 

var av vikt som lekområde för torsken och därmed var känsligt ur ekologisk synpunkt, enligt 

3 kap. 3 § miljöbalken, och skulle skyddas så långt möjligt. 

 

Angående huvudalternativet hade bolaget framfört att de goda vindförhållandena, vattendjup 

och inverkan på människors hälsa och miljö gjorde området till särskilt lämpligt och även 

borde ses som en särskild fyndighet. MÖD ansåg att en havsetablering eller annan etablering 

med bra vindförhållanden inte kunde jämföras med en viss fyndighet och därför krävdes 

alternativa lokaliseringar. Bolaget hade redovisat fem alternativa lokaliseringar varav fyra 

hade på ett tidigt stadium uteslutits då de var olämpliga. Samtliga alternativ låg inom 

Falkenbergs kommun vilken även tidigare ägde bolaget som nu ansökt om tillstånd, men hade 

nu enbart optionsrätt till vissa vindkraftverk. Av de två rimliga alternativen som även hade 

undersökts närmare krävde det ena intrång i naturreservat och Natura 2000-område. Detta 

medförde att bolaget enbart ansågs ha ett alternativ. Inom det valda alternativet var det inte 

uteslutet att torsken hade lekområden och eftersom torskbeståndet var hotat kunde det inte 
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anses tillräckligt med en lokalisering. MÖD ansåg dessutom att om en lokalisering var 

ifrågasatt ställs strängare krav på sökandes lokaliseringsutredning. Domstolen avslog därefter 

ansökan med motiveringen att enbart granska lokaliseringar inom samma kommun inte var 

tillräckligt samt att det fanns flera andra områden där etableringar kunde förekomma men där 

det inte förekommer torsklek. Domstolen ansåg att bevarandet av torskbeståndet vägde högre 

sett från hållbar utveckling enligt 1 kap. 1 § miljöbalken. Bolaget hade därför inte uppfyllt 

kraven i lokaliseringsprincipen med att uppnå ändamålet med minsta intrång och olägenhet 

för människors hälsa och miljön. 

 

Det fanns en skiljaktig mening i MÖD som ansåg att vindkraftsparken borde tillåtas. Han 

ansåg att antalet alternativa lokaliseringar inte ska tolkas allt för snävt, utan att sökanden 

måste kunna begränsa sig till ett fåtal rimliga alternativ.  
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4 Fördjupad studie av praxis - täktverksamheter 

4.1 Bergtäkt i Karlstad 

Ett bolag ansökte om att få öppna en ny bergtäkt i Karlstad, för att tillverka material till en 

eventuell utbyggnad av E18.
104

 Runt Karlstad fanns ett flertal befintliga täkter samt att den 

planerade etableringen låg intill ett område av riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken som även omfattade fornlämningar. 

4.1.1 Bolagets miljökonsekvensbeskrivning 

Enligt bolagets MKB hade berget på den valda platsen den bästa kvaliteten i regionen som 

även ansågs vara lämplig för vägbygge. Täkten skulle placeras intill gamla E18 med en 

kortare anslutningsväg. Lokaliseringen uppfyllde därmed tillgängligheten till byggområdet, 

vilket bidrog till kortare transporter vilket var både miljövänligare och effektivare tidsmässigt. 

Vid ansökningstillfället fanns ett flertal täkter runt omkring Karlstad som försörjde 

kommunen med material. I översiktsplan framhölls det att kommunen var i behov av material 

från bergtäkter samt att de ville övergå till att enbart använda den formen av material då det 

anses mer miljövänligt. Kommunens översiktsplan hade dock inte pekat ut den aktuella 

lokaliseringen som lämplig för täktverksamhet. En tidigare utredning i området hade visat att 

den högsta kvalitén på bergmaterial återfanns där det pågick täktverksamhet, men en nyare 

undersökning visade att den högsta kvalitén återfanns på den valda lokaliseringen. 

 

Den aktuella platsen låg i närheten av ett samhälle från medeltiden, Väse, som omfattades av 

riksintresse för kulturmiljö, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Samhället bestod av ett flertal 

välbevarade byggnader från bland annat järnåldern samt att området till största del var 

odlings- och beteslandskap. Enligt kommunens översiktsplan skulle riksintresset skyddats mot 

åtgärder som kunde skada de kulturhistoriska värdena. Därmed att nya etableringar skulle 

prövas restriktivt. Samhället gränsade även till en sjö som var av intresse för naturvården, 

landskapsbilden, friluftslivet samt kulturmiljön. Längre bort från området fanns det även 

våtmarker som var av naturvårdsintresse, men avståndet medförde att de inte skulle påverkas 

negativt av täktverksamheten. Bolaget hade lagt om transporterna efter undersökningar av 

samhällets byggnader då de skulle kunna skadas. Intill täkten fanns även ett antal kända 

fornlämningar som omfattades av riksintresse. Fornlämningarna skulle skyddas genom att 

sprängningar skulle ske runt dem, samt att lokaliseringen justerades något för att komma 

längre ifrån dem. Bolaget lät arkeologer undersöka verksamhetsområdet, vilka inte kunde 
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påträffa några fasta fornlämningar. Intill etableringen förekom det arkeologiska vandringar 

samt att området hade ett stort friluftsliv, men de antogs inte ta mer skada än att området 

skulle bli avstängt under verksamhetstiden. De olägenheter som täktverksamheten skulle 

medföra var buller, vibrationer och damm. Bolaget skulle vidta åtgärder för att minska bullret 

för närboende, som bullerdämpande plank samt enbart spränga under lämpliga tider under 

dygnet. Bolaget hade låtit genomföra bullerutredningar kring det planerade täktområdet och 

bullret skulle inte överstiga de riktvärde som Naturvårdsverket angett. 

 

Förutom huvudalternativet hade bolaget två alternativa lokaliseringar. Det första låg i ett 

område som redan bestod av ett antal täkter, men till brytningsområdet krävdes det en ny väg. 

Kvalitén på bergarten var ungefär densamma som huvudalternativet men bergarten borde inte 

användas till husbyggen då den hade en hög radioaktivitet. Området bestod även av en ravin 

som ansågs ha höga naturvärden. Det andra alternativet låg norr om Karlstad och omfattades 

av ett område som var lämpligt för täktverksamhet enligt kommunens översiktplan. Bergarten 

var densamma som det andra alternativet men kvalitén ansågs vara sämre samt att området 

var opåverkat. Transporterna skulle även bli längre samt att de skulle ske genom Karlstad, 

vilket var sämre ur miljösynpunkt. Nollalternativet, att ingen täktverksamhet uppkom, skulle 

bidra till ökade utsläpp av luftföroreningar då materialet måste fraktas från andra täkter. Efter 

avslutad verksamhet skulle området efterbehandlas och topografi skulle förändras något, 

eftersom det skulle anläggas ett vattenområde där verksamheten bedrevs. 

4.1.2 Bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen 

Både länsstyrelsen och MD avslog ansökan medan MÖD biföll ansökan och återförvisade 

ärendet till länsstyrelsen för att de skulle ange de nödvändiga villkoren. 

 

Länsstyrelsen ansåg att den fornlämning som fanns på etableringsplatsen var en del av 

områdets historia och därmed skulle bevaras långsiktigt, vilket inte skulle vara möjligt om 

verksamheten tilläts. Vid en övervägning mellan att bevara fornlämningen och att tillgodose 

behovet av bergsmaterial ansåg länsstyrelsen att bevarandet var viktigare. Länsstyrelsen ansåg 

även att det buller som skulle uppstå för närboende inte kunde anses godtagbart samt att det 

fanns möjlighet att utnyttja befintliga täkter vilket ansågs vara ett bättre miljöalternativ. 

 

Inledningsvis konstaterade MD att de störningar som skulle uppkomma inte var så ingripande 

att de utan vidare medförde att lokaliseringen var olämplig. MD ansåg att då bolagets MKB 
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inte innehöll någon samlad bedömning av de olika alternativen kunde inte domstolen på ett 

tillfredställande sätt bedöma den lämpligaste platsen. Även vid beaktande av skälighetsregeln 

i 2 kap. 7 § miljöbalken tyckte MD att bolaget inte hade uppfyllt den utredningen som krävs i 

lokaliseringsfrågan. MD bedömde därmed att bolagets lokalisering inte visade på den bästa 

platsen för verksamheten. 

 

I domskälen inledde MÖD med att konstatera att desto fler motstående intresset som kunde 

påverkas desto större kravs ställdes det på utredningens omfattning, speciellt när det gällde en 

ny bergtäkt. Lokaliseringsutredningen ansåg MÖD vara seriös och väl genomförd. De 

olämpliga lokaliseringar som hade valts bort, hade valts bort av noggranna och välmotiverade 

anledningar. Det fanns ett flertal andra täkter runtomkring Karlstad men ingen intill den 

ansökta verksamheten. Täktverksamheten ansågs enligt MÖD inte medföra några betydande 

störningar i form av buller eller andra olägenheter. Domstolen konstaterade sedan att området 

inte omfattades av några riksintressen eller områden av särskilt skydd. Det fanns dock en 

gränssten i brytningsområdet och flera andra fornlämningar i närheten. Domstolen ansåg att 

fornlämningarna inte skadades av täktverksamheten, dock kunde MÖD inte besluta om stenen 

kunde flyttas. Om etableringen tilläts skulle det ske ett antal transporter förbi historiska 

byggnader men den ökade belastningen ansåg MÖD vara måttlig och därmed inget hinder. 

Domstolen ansåg därmed att etableringen enbart medförde begränsade skador på de natur- 

och kulturvärden som fanns i området, inte medförde störningar för närboende och hade en 

begränsad påverkan på miljön. 

4.2 Bergtäkt i Härjedalen 

Ett bolag ansökte om att få öppna en bergtäkt i Härjedalen för att få möjlighet att leverera 

berg- och krossmaterial till närliggande områden.
105

 Området omfattades dock av riksintresse 

för turism och friluftslivet enligt fjärde kapitlet miljöbalken och av riksintresse för 

rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. 

4.2.1 Bolagets miljökonsekvensbeskrivning 

I MKB:n beskrevs platsen vara lämplig eftersom den var centralt belägen i förhållande till 

användningsområdet. Det skulle medföra korta transporter samt att berget hade en god 

bergkvalitet, vilken gjorde den lämplig för ett flertal ändamål. Befintliga skogsvägar kunde 

även användas vilket bidrog till en mindre markanvändning. Området bestod av delvis 

avvecklat skogsområde, och annars orört naturlandskap. 
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Riksintresset för turism och friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken avsåg speciellt det rörliga 

friluftslivet då landskapet var orört. Den påverkan som skulle uppkomma var att området 

skulle bli avstängt under verksamhetstiden (tioårsperiod) samt att det skulle förekomma buller 

och damm. Det förekom även jakt i området, men bolaget framhöll att täktområdet var litet i 

förhållande till jaktområdet, vilket medför att jaken inte skulle hindras av verksamheten. 

Områdets vegetation hade inventerats på uppdrag av bolaget och inga känsliga växter hade 

upptäckts. Skogsvårdsstyrelsen hade genomfört kontroller i sina register och databaser men 

inte ansett att täkten skulle beröra några kända områden med speciella eller höga naturvärden. 

Skogsvårdsstyrelsen ansåg att djurlivet var normalt i området och därmed inte skulle beröras 

negativt av en etablering. Kommunens översiktsplan angav att området var lämpat för 

skogsbruk samt rekreationsändamål. 

 

Det fanns bebyggelse intill täktområdet men avståndet mellan dem och etableringen översteg 

rekommenderade riktlinjer. Den påverkan som skulle uppkomma för de närboende var enligt 

bolaget damm och buller från verksamheten och transporterna. Åtgärderna som skulle vidtas 

mot bullret och dammet var att sprängningarna och andra bullerskapande åtgärder skulle ske 

dagtid, samt att bolaget skulle informera närboende innan sprängningarna. 

 

Bolaget hade undersökt områden för att hitta en plats med de bästa förutsättningarna, vilket 

platsen ansågs ha. Bolaget hade av den anledningen inga alternativa lokaliseringar. Skulle 

ingen täkt förekomma på plasten skulle bolaget behöva ta bergmaterial från befintliga täkter, 

som inte ägs av bolaget, vilket medför dyrare priser samt längre transporter. Bolaget 

framförde även i MKB:n att ett avslag kunde bidra till att befintliga täkter måste vidgas och 

det tillsammans med mer utsläpp av växthusgaser från transporter skulle ge en högre 

belastning på miljön. Efterbehandlingen skulle återställa marken till att bli brukbar för 

etablering av skog. Landskapsbilden skulle dock påverkas något då den befintliga sluttningen 

skulle förskjutas. 
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4.2.2 Bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen 

Länsstyrelsen beviljade tillstånd för täktverksamhet medan både MD och MÖD avslog 

ansökan. 

 

Vid bedömningen i länsstyrelsen ansågs det att ingreppet var tillfälligt eftersom området 

skulle efterbehandlas och därmed återställas. Angående lokaliseringen konstaterade 

länsstyrelsen att användning av en befintlig täkt skulle bidra till en mindre miljöpåverkan än 

öppnandet av en ny. De ansåg att det fanns några närboende intill etableringen och de 

skyddsåtgärder som bolaget skulle vidta var tillräckliga för att godkänna lokaliseringen. 

Riksintresset för turismen och det rörliga friluftslivet enligt fjärde kapitlet miljöbalken samt 

riksintresset för rennäringen i 3 kap. 5 § miljöbalken menade länsstyrelsen inte påverkades 

negativt av verksamheten. Det eftersom brytningsområdet var litet samt att bolaget genom 

sina undersökningar hade visat vilka påverkningar som kunde uppkomma och att de var 

godtagbara. 

 

MD lade stor vikt vid landskapsbilden och ansåg att insynen skulle bli markant samt att det 

inte fanns några möjligheter att skymma verksamheten på grund av att lokaliseringen var 

belägen högt på berget. Domstolen ansåg även att ändamålet med verksamheten, inte 

motiverade de intrång som skulle uppstå på landskapsbilden. MD valde därför att inte tillåta 

verksamheten. 

 

MÖD hänvisade i sina domskäl till kommunens översiktsplan som angav att nya täkter som 

inverkade negativt på turism- och friluftslivet inte skulle tillåtas. I material till översiktsplanen 

angavs det att täktverksamhet skulle undvikas på berget, eftersom verksamheten skulle bli 

synlig i det omgivande landskapet. Domstolen ansåg i enlighet med översiktsplanen att 

bolaget hade brustit i sin lokaliseringsprövning enligt 2 kap. 6 § miljöbalken och därmed inte 

redovisat en plats där ändamålet kunde uppnås med minsta intrång för människors hälsa och 

miljön. 
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5 Sammanfattning och diskussion 
Beskrivningen i verksamhetsutövarens MKB ligger till grund för bedömningen av 

lokaliseringen vid tillståndsprocessen. En MKB har enligt 6 kap. 3 § miljöbalken två syften, 

det första är att ta fram ett samlat beslutsdokument för att tillståndsmyndigheten ska kunna 

bedöma om platsen är lämplig. Det andra syftet är att identifiera och beskriva de direkta och 

indirekta effekterna som etableringen kan medföra på människors hälsa och naturen. Vad en 

MKB ska innehålla, anges i 6 kap. 7 § miljöbalken, och är att uppfylla syftena samt om 

etableringen medför betydande miljöpåverkan ska den även uppfylla de fem krav som finns i 

bestämmelsens andra stycke. De relevanta kraven för bedömningen av lokaliseringen är själva 

beskrivningen av verksamheten, hur skadliga följder ska avhjälpas, undvikas eller minimeras. 

Vilka inverkningar och konsekvenser som etableringen medför och motivering av platsen 

med alternativa lokaliseringar är dessutom relevanta. Nedan kommer en genomgång av hur 

det två syftena har genomförts i de MKB:er som studerats i den fördjupade studien samt 

instanserna förhållande och motivering av lokaliseringen och hur fallen förhåller sig till 

varandra. 

 

5.1 Samlat beslutsdokument 

Det första syftet, det samlade beslutsdokumentet, har kritiserats något då dokumenten sällan 

ger en samlad bedömning av lokaliseringen. I en artikel av Hörnberg-Lindgren skriver hon att 

det viktigaste syftet med en MKB är att den innehåller den information som möjliggör ett 

beslut som är mest miljömässigt riktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Beslutsmyndigheten 

måste genom MKB:n kunna förstå hur miljösituationen förändras samt hur verksamheten 

främjar hållbar utveckling.
106

 Ett exempel från den fördjupade studien angående bristen på ett 

samlat beslutsunderlag är vindkraftsparken på Öland. MKB:n saknade en analys eller 

beskrivning av de påverkningar som vindkraftverken skulle medföra på Öland, då hela ön 

omfattas av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Instanserna 

analyserade regeln men inte avsaknaden av bedömningen i MKB:n, vilket därmed medförde 

att det inte ansågs vara något hinder för prövningen. Det framstår som rimligt att instanserna 

kan göra en egen bedömning, då MKB:n innehåller en beskrivning av platsen och 

inverkningarna på närliggande områden. Ett annat exempel är täktverksamheten i Härjedalen 

där MKB:n saknar en bedömning av inverkan på riksintresset för rennäringen enligt 3 kap. 5 § 

miljöbalken. Länsstyrelsen beviljade bolaget tillstånd och angav enbart i sin motivering att 
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någon skada inte skulle uppkomma på riksintresset. Vad en MKB ska innehålla ska dock 

avgöras i varje enskilt fall och innehållet beror på etableringens art och i vilken omfattning 

som den berör människors hälsa och miljön. Det medför att utredningar inte måste göras av 

områdets samtliga naturområden för att en etablering ska godkännas, i alla fall inte vid mindre 

etableringar. Enligt motiven till MKB:n ska undersökningen leda till en ökad kunskap om de 

miljöeffekter som kan uppstå samt förhållandet till hållbar utveckling. Jag anser dock att det 

bidrar till en svårighet att göra en samlad bedömning om någon undersökning saknas, som 

bedömningen av riksintressen i de här fallen. Vid en bedömning av hållbar utveckling krävs 

det ett helhetsperspektiv, vilket enligt min synpunkt inte kan ske om MKB:n saknar 

utredningar. 

 

En annan slutsats som kan dras genom denna fördjupade studien är att dokumenten är 

uppdelade mellan att beskriva området och att bedöma miljöpåverkan. Vid beskrivningen av 

miljöpåverkan delas olika specifika områden upp och vilken inverkan som etableringen 

medför på området respektive djur- och växtliv. Uppdelningen kan antas motverka att 

dokumenten ger ett helhetsperspektiv och som Hörnberg-Lindgren skrev ovan, att 

bedömningen saknar de miljömässiga förändringarna i området. Att det sker en uppdelning 

kan medföra att hela miljösituationen inte uppdagas i MKB:n och därmed medför svårigheter 

att bedöma helheten av miljösituationen vid tillståndsprocessen. Ett helhetsperspektiv är även 

mycket viktigt och en förutsättning för att hållbar utveckling ska kunna uppnås. Domstolarna 

gör dock en samlad bedömning i sina avgöranden vilket medför att upplägget som vuxit fram 

i olika MKB:er är godtagbara. För att underlätta bedömningen och även för att se hela 

miljösituationen borde dokumenten vara tydligare på samlade bedömningar. 

 

Enligt Hörnberg-Lindgren ska en MKB förmedla objektiv och relevant information. Med det 

menar hon, vetenskaplig verifierbar fakta som behandlats på ett vetenskapligt tillförlitligt sätt. 

Även information som är relevant för bedömningen av projektet och som ger en rimlig klarhet 

i projektets påvekan på miljön ur ett hållbart perspektiv.
107

 I samtliga MKB:er som har 

undersökts i de två föregående kapitlen har det funnits en grundlig undersökning av området 

och även i förhållande till andra områden i landet för att motivera lokaliseringen. Vid 

vindkraftsfallen undersöks vindförhållandena och vid täktfallen kvalitén på bergsmaterialet, 

för att finna den bästa platsen. Båda verksamheterna lokaliseras även utanför tätbebyggelse 
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varför avstånd till närliggande bostäder, samt hur glesbebyggt området är har stor betydelse. 

Angående boende finns det ett flertal riktlinjer som ska följas för att etableringar ska få ske. 

Det finns redan fastslagna avstånd och tillvägagångssätt hur mätningarna ska göras, vilket 

betyder att bedömningarna blir objektiva och relevanta. 

 

Fotomontage har i samtliga fall varit det vanligaste sättet att bedöma inverkan på landskapet, 

vilket tyder på att det är ett relevant undersökningsmedel. Det finns inga bestämda regler om 

hur stort område kring etableringen som måste undersökas för att bedöma inverkan på 

landskapet. I två av fallen angavs ett avstånd, vilket var etableringen på Öland som granskade 

en radie av tre kilometer samt etableringen i Jämtland som undersökte en radie på en 

kilometer. I motsats till det här så anger samtliga fall att de inte undersöker vissa angivna 

områden för att de ligger för långt ifrån etableringen och att det därmed inte uppkommer 

någon betydande påverkan. Vindkraftsetableringen i Jämtland undersökte inte påverkan på 

nationalparken eftersom den låg en mil från etableringen och eftersom verken enbart skulle bli 

synliga. Samma resonemang fördes bolaget i MKB:n till vindkraftsanläggningen i Kattegatt 

där inverkan på naturreservatet och Natura 2000-området inte gjordes mer ingående, då 

påverkan enbart skulle bli visuell. Även vid täktverksamheten i Karlstad fanns det områden 

som var skyddsvärda men att avståndet medförde att det inte uppkom några skadliga 

verkningar. Att bolagen inte undersökte påverkningarna närmare var inget som domstolarna 

angav som otillräckligt. Fallen visar på att avståndet från etableringen har stor betydelse samt 

att om påverkan enbart blir visuell medför det ingen påtaglig inverka. I många fall görs det 

inte en mer ingående analys av påverkan än att etableringen blir synlig, vilket enligt min 

mening kan få konsekvenser för riksintresset. Den visuella påverkan kan ha stor inverkan på 

landskapsbilden och därmed påverka närliggande intressen som är i behov av det orörda 

naturlandskapet. I både vindkraftsfallen på Öland och i Jämtland ansåg MÖD att verken inte 

störde de turism- och fritidsaktiviteter som förekom i området, vilket MD vid etableringen på 

Öland ansåg att de gjorde. 

 

Det märks vidare att olika riksintressen har olika betydelse. Vid etableringen på Öland 

stannade undersökningen för det kulturhistoriska landskapet med att konstatera att 

etableringen blir synlig. Det medan riksintresset för naturvård skulle undersökas närmare 

eftersom det innehöll flera skyddsvärda intressen. Den olika synen på riksintressena kan 

medföra att naturvården ses som starkare till skillnad mot kulturmiljön. Det eftersom 

kulturmiljön beröras visuellt om inga byggnader förstörs. Naturvården däremot omfattar 
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växter och djur som generellt berörs mer av en etablering på marken än befintliga byggnader 

intill etableringen. En anledning kan även vara att ett område av kulturhistoriskt värde kan 

återskapas efter att verksamheten eller åtgärden har upphört vilket inte alltid är möjligt för 

olika naturvärden. 

 

Undersökningar på djur- och växtlivet görs oftast genom utredningar från olika föreningar 

samt tidigare studier på platsen. Vid vindkraftsetableringarna används ofta tidigare 

etableringar som exempel på att inga negativa skador kommer att förekomma vid den nya 

etableringen. I vindkraftsfallet i Jämtland baserades domen på undersökningar som visade att 

renar inte störs av vindkraftverk. I ett senare avgörande som var ett samlingsmål av tre 

ansökta vindkraftsparker, kom två sakkunnigutlåtanden samt forskning på vilda renar i andra 

länder att utgöra utgångspunkten för bedömningen av vindkraftens påverkan på de tama 

renflockar som finns i Sverige.
108

 Det som framfördes var att renar inte vill uppehålla sig 

inom en viss zon kring vindkraftverken. Avståndet från vindkraftsparken till önskvärt område 

för renarna beror på parkens omfattning och områdets topografi. Utlåtandena i domen kan ge 

klarhet i den långa problematik som funnits kring rennäringen, då skadeverkningarna inte har 

kunnat fastställas.
109

 Målen visar på att de tidigare utredningarna som använts inte är fullt 

objektiva, vilket även innefattar den utredning och bedömning som gjordes i Jämtlandsfallet. 

Det belyses från flera håll att det finns en problematik kring riksintresset för rennäring, både 

genom att det finns kunskapsluckor i vad som intresset ska skydda men även vem som 

företräder intresset. I rättspraxis har enskilda samebyar beaktat intresset vilket kan medföra att 

det ses som ett enskilt intresse och inte ett allmänt.
110

 Det kan enligt min mening leda till att 

intresset inte beaktas lika starkt vid olika avvägningar eftersom någon faktiskt måste åberopa 

intresset vilket inte är nödvändigt för de övriga reglerna i miljöbalken. 

 

Angående djurlivet och växtarter intill etableringsområdena har bolagen i flera av fallen fått 

villkor om fortsatta undersökningar under etableringen. Vid vindkraftsetableringen på Öland 

skulle bolaget tillsammans med ornitologer undersöka och inventera fågelpopulationen. 

Undersökningen i MKB:n var även gammal, vilket kan ligga till grund för att bolaget själva 

angav att de skulle fortsätta undersöka området. Vindkraftsetableringen i Jämtland hade även 

kontrollprogram och framtida undersökningar som villkor. Det gällde först arkeologiska fynd 
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som inte hade upptäckts men att en grundligare undersökning skulle göras innan 

anläggningsarbetet påbörjades. Bolaget hade även tagit fram ett kontrollprogram för fågellivet 

som skulle påbörjas innan etableringen och pågå under ett antal år. Liknande villkor har även 

förekommit i andra domar och får anses vara ett vedertaget sätt att tillåta etableringar i 

områden där natur eller djurliv inte kan kartläggas innan tillståndsprocessen.
111

 Möjligheten 

att få göra undersökningar efter etableringen kan enligt min mening medföra problem. För det 

första görs bedömningen om lokaliseringen är lämplig vid tillståndet, det finns visserligen 

möjligheter att återkalla tillstånd, men har etableringen påbörjats har skadan på området redan 

uppstått. För det andra om undersökningarna görs efter etableringen och det framkommer att 

det exempelvis fanns känsliga fåglar som skulle kunna skadas av etableringen, kan skadan 

redan ha inträffat. Det kan medföra att djur som örnarna vid vindkraftsetableringen i 

Jämtland, som innan etableringen var rödlistade kan få en lägre status om flera djur försvinner 

på grund av etableringen. Den objektiva aspekten av utredningen är även svår att konstatera 

när den inte kommer att bedömas av domstolen. 

 

5.2 Beskrivning av de direkta och indirekta konsekvenserna 

Det andra syftet för MKB:n i 6 kap. 3 § miljöbalken är att verksamhetsutövaren ska beskriva 

de direkta och indirekta konsekvenserna, samt vid betydande miljöpåverkan uppfylla de fem 

kraven i 6 kap. 7 § 2 st. miljöbalken. De krav som har betydelse för lokaliseringen är, hur 

skadliga verkningar ska undvikas, avhjälpas och minimeras, motiveringen av platsen samt de 

alternativa lokaliseringarna. Det framhålls i en utredning att kraven i 6 kap. 7 § 2 st. 

miljöbalken inte på ett klart sätt kopplar an till syftena i 6 kap. 3 § miljöbalken och därmed 

inte heller till hållbar utveckling i miljöbalkens portalparagraf.
112

 Det kan få negativa 

konsekvenser genom att etableringen inte beskrivs i förhållande till hållbar utveckling. En 

annan negativ konsekvensen kan uppkomma för det andra syftet, att skapa ett samlat 

beslutsdokument, eftersom en granskning av hållbar utveckling behövs för att kunna göra en 

samlad bedömning. Den samlade bedömningen bygger på vad som redovisas i MKB:n, hur 

etableringen motiveras och vilka miljöeffekter som uppkommer, positiva som negativa. Det 

som utelämnas bidrar antingen till att etableringen inte kommer att godkännas eftersom 

MKB:n inte är fullständig eller att bedömningen som görs inte kommer att beakta samtliga 

miljöeffekter. 

 

                                                 
111

 MÖD 2009:18. 
112

 SOU 2009:45, s. 212. 



48 (63) 
 

5.2.1 Minimera, avhjälpa och hindra skador 

Om det vid en etablering går att genomföra åtgärder som främjar miljön och minskar 

miljöeffekterna är det ur min synvinkel något av det viktigaste som verksamhetsutövaren gör 

för att främja hållbar utveckling, vilket även Hörnberg-Lindgren framhåller i sin artikel.
113

 I 

uppsatsen fördjupade studie kan täktfallet i Karlstad lyftas fram, eftersom bolaget valde att 

lägga om sina transporter för att minimera skadorna på de medeltida byggnaderna som fanns i 

närheten. Dessutom justerades brytningsplatsen för att inte skada den fornlämning som fanns 

på brytningsområdet. Vid täktfallet i Härjedalen motiverades platsen med att det fanns 

befintliga vägar som kunde användas, vilket skulle innebära en mindre markanvändning. Om 

etableringen i Kattegatt skulle stöta på fornlämningar skulle placeringen av verken justeras för 

att motverka att historiska föremål skadades. Vindkraftsetableringen i Jämtland justerade även 

antalet verk och placeringarna för att skydda det örnpar som levde intill etableringen. Att 

skador som etableringarna medför kan minimeras, undvikas eller avhjälpas är ur min 

synpunkt det viktigaste vid en ny etablering, eftersom den alltid kommer att göra inverkningar 

i naturen. Desto mindre inverkningar som uppkommer desto bättre är etableringen för 

framtiden. Finns det ett framtidstänk kommer automatiskt hållbar utveckling att beaktas. 

 

5.2.2 Motiveringen av lokaliseringen 

Betydelsen vid bedömningen om lokaliseringens lämplighet, är om etableringen sker inom 

områden som är skyddsvärda eller av riksintresse enligt miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. 

De skyddsvärda områdena i tredje kapitlet ska skyddas så långt möjligt mot påtaglig 

påverkan, vilket betyder att etableringar enbart får ske efter en avvägning. Vid bedömningen 

har samhällsekonomiska aspekter stor betydelse, men tyngst väger god hushållning. För att en 

etablering ska få ske i ett område av riksintresse enligt tredje och fjärde kapitlen miljöbalken, 

får inte etableringen medföra påtaglig påverkan. Det innebär att bestående negativ inverkan 

eller tillfällig stor negativ inverkan inte får förekomma på riksintresset. Både 

vindkraftsetableringar och täktverksamheter är tillfälliga verksamheter som får tidsbestämda 

tillstånd. Båda verksamheterna tilläts inom olika skyddsområden, vilket kan medföra att 

täktverksamheter som bedrivs i ungefär tio år samt vindkraftverk som är brukbara i ungefär 

30 år, inte i sig medför tillfälligt stor inverkan. Tillfälliga etableringar kan förekomma 

eftersom områdena kan återställas efter avslutad verksamhet. Ur bevarandesynpunkt av 

områdena kan det ses som en lång period och därmed negativt.  Kraven på återsällande ger 
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samhället en möjlighet att utnyttja verksamheten och naturen för att sedan återskapa den, 

vilket kan ses som det mest långsiktiga och lämpligaste. 

 

De specifikt angivna riksintressena i fjärde kapitlet miljöbalken med sina natur- och 

kulturvärden, och speciellt det rörliga friluftslivet i 4 kap. 2 § miljöbalken, väger enligt lagen 

tyngre än de som regelras i tredje kapitlet. I en utredning som gjordes 2009 ansågs det att 

reglerna i fjärde kapitlet borde ges ett tydligare företräde, vilket dock inte gick vidare till 

lagstiftning.
114

 I de flesta domar undersöks etableringens överensstämmande med reglerna i 

fjärde kapitlet, finns det där inget hinder, görs en bedömning enligt tredje kapitlet.
115

 I 

uppsatsen fördjupade studie omfattades vindkraftsetableringarna på Öland, i Jämtland samt 

täktverksamheten i Härjedalen av riksintresse enligt fjärde kapitlet miljöbalken, samt att 

vindkraftsparken i Kattegatt hade ett riksintresse intill etableringen. 

 

För etableringar inom ett riksintresse enligt fjärde kapitlet miljöbalken ska det göras en 

helhetsbedömning av det skyddade området, för att avgöra om påverkan blir påtaglig. 

Helhetsbedömningen lyftes fram av MÖD vid etableringen på Öland, samt att MD vid 

etableringen i Jämtland hänvisade till MÖD:s domskäl från Ölandsetableringen. Motiveringen 

av helhetsbilden vid etableringarna i Jämtland och på Öland var att det redan fanns moderna 

byggnader, vilket gjorde att områdena inte var särskilt känsliga. Det fanns även andra 

områden som turismen utnyttjade mer och även var mer lättillgängliga. Intill etableringen 

skulle det uppkomma olägenheter i form av buller och visuella störningar men då de inte 

översteg angivna riktlinjer ansågs de inte vara påtagliga. Av domarna kan det utläsas att vid 

bedömningen läggs det stor vikt på olika värden i området samt helhetsbilden. Till skillnad 

mot högsta instans ansåg MD vid Ölandsetableringen att det rörliga friluftslivet skulle ta 

skada om etableringen tilläts, eftersom verken ansågs störande och sakna relevans i området. 

När en exploatering ska få ske enligt fjärde kapitlet miljöbalken ska egenskaper hos 

verksamheten och platsen beaktas. Inte bara miljöföroreningar som kan uppkomma utan även 

ingreppet i miljön som blir följderna av etableringen.
116

 Vid täktverksamheten i Härjedalen 

skulle området vara avstängt under brytningstiden samt att det skulle förekomma buller och 

damm, vilket medförde påtaglig skada på riksintresset. Det kan ses som självklart att inverkan 

på turismen blir mer påtaglig vid täktverksamhet eftersom området blir avspärrat vilket inte 
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förekommer vid vindkraftsetableringar. MÖD framhöll även vid Ölandsetableringen att 

riksintresset enligt fjärde kapitlet inte motsätter sig samtliga etableringar. Det kan då betyda 

att riksintresset medför att skyddsvärdet i form av natur- och kulturvärden inte skadas i hela 

området, vilket då kan motsäga MD:s motivering. Har riksintresset även andra områden med 

mer specifika bevarandeintressen kan etableringen ske på minde skyddsvärda områden. Ur ett 

hållbarhetsperspektiv kan det anses viktigt att mer skyddsvärda områden inom ett skyddsvärt 

område bevaras, specifikt om det området besitter de egenskaper som ligger till grund för 

riksintresset. 

 

Vindkraftsetableringen i Jämtland ansågs av MD tillhöra området av riksintresse för turism 

och friluftsliv enligt fjärde kapitlet miljöbalken samt att MKB:n ansåg att etableringen 

omfattades av riksintresset, däremot berörs det inte av MÖD. Domstolen avgör själv vad som 

ska innefattas i bedömningen men det kan ses som något underligt att domstolen väljer att inte 

ens beakta riksintresset. Avsaknad av bedömning tolkar jag som att domstolen anser att 

riksintresset inte berörs av etableringen, vilket i sig kan motivera en avsaknad av 

bedömningen. 

 

Riksintressena enligt tredje kapitlet miljöbalken är inte juridiskt bindande, utan domstolen gör 

en egen bedömning av områdets skyddsvärde.
117

 En problematik som medföljer är att 

domstolen inte alltid klart visar hur de resonerar kring riksintressen, i jämförelse med den 

motiveringen av den ansvariga myndigheten. I uppsatsens fördjupade studie har exempelvis 

domstolen valt att inte beakta yttranden från andra myndigheter angående bedömningen av 

riksintressena och därmed gjort sina egna. Vid vindkraftsetableringen på Öland inkom det ett 

yttrande om att riksintresset för kulturhistoria enligt 3 kap. 6 § miljöbalken skulle skadas om 

etableringen tilläts. MÖD ansåg att området inte var känsligt och därmed kunde etableringen 

tillåtas. Vindkraftsetableringen i Jämtland hade även ett yttrande angående naturvärden, som 

angav att naturen inte skulle kunna återhämta sig om etableringen tilläts, men MÖD ansåg att 

växterna fanns på andra platser och därmed inte var skyddsvärda. Till skillnad mot de här två 

fallen beaktades yttrandet om torsken vid etableringen av vindkraftsparken i Kattegatt. 

Betydelsen i de tre fallen kan vara att utredningarna i de två första rättsfallen var mer utförliga 

och omfattade även de specifika skyddsintressena. Vid Kattegattfallet angavs det i MKB:n att 

det inte fanns någon fara för torsken, eftersom den inte förekom på platsen. Yttrandet kan ha 
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gjort domstolen osäker vilket kan bidra till ytterligare försiktighet. Angående hållbar 

utveckling har aktsamhet en stor betydelse eftersom det annars kan uppkomma stora skador 

på miljön som det kan vara svårt att åtgärda i efterhand. Här framkommer det även hur stor 

betydelse som ansökans egna utredningar kan ha vid en bedömning. Det måste beaktas att det 

är verksamhetsutövaren som ligger bakom MKB:n, någon som vill få tillstånd, vilket medför 

att den kan vara något vinklad. Även om den innehåller undersökningar och uttalanden så kan 

de vara tagna för att motivera etableringen. Bevisbördan ligger dock på verksamhetsutövaren 

vilket betyder att undersökningarna måste vara relevanta och objektiva, annars finns det en 

risk att domstolen avvisar ansökan. Att värdesättningen av MKB:n sätts högre än yttranden 

från myndigheter kan dock medföra att olika värden förstörs. Vid domstolens avgörande får 

det dock antas att de gör en bedömning av de fakta som finns för området. Yttrandet angående 

torsken fick även betydelse eftersom de svenska och danska regeringarna ingick en 

överenskommelse angående skyddet för torsken vilket även innefattade ett fiskeförbud i 

området. 

 

Vid bedömningen av skyddsvärda områden, eller områden av riksintresse enligt tredje kapitlet 

miljöbalken har även här intressets helhet stor betydelse. Vid exempelvis 

vindkraftsetableringen i Jämtland fanns de skyddsvärda växterna även på andra platser i 

området, samt att de inte hade fått något formellt skydd enligt miljöbalken. Det gjorde att 

växterna inte direkt beaktades på den specifika platsen även om de hade höga naturvärden. Ett 

motivuttalande anger att domstolen anser att områden som har fått skydd i form av ett 

riksintresse är mer skyddsvärt än områden som inte har fått något formellt skydd.
118

 Dessutom 

har MMÖD ansett att områden som inte har fått något skydd inte är lika skyddsvärda och kan 

inte själva motverka en etablering.
119

 Ur en hållbarhetssynpunkt kan det resoneras att växterna 

finns kvar på andra platser och därmed inte skadades. Ska det däremot ske en ny etablering i 

samma område kan ett liknande resonemang skada naturvärdena. Det kan medföra att växter 

skadas och i värsta fall blir utrotningshotade. I motsats till det här fallet gjorde domstolarna 

bedömningen vid vindkraftsparken i Kattegatt att området var känsligt på grund av 

torskbeståndet och borde skyddas så långt möjligt. Vilket MMÖD även gjort i tidigare 

domar.
120

 Skillnaden i de båda fallen var att bolaget vid etableringen i Kattegatt inte hade 

visat på att torsken inte skulle ta skada eller redan fanns i området. I Jämtlandsfallet hade 

                                                 
118

 SOU 2009:45, s. 88. 
119

 MÖD dom 2008-11-19 i mål nr M 2210-08.  
120

 MÖD 2007:55. 



52 (63) 
 

bolaget istället genom undersökningar visade att naturvärdena fanns på andra platser i 

området. 

 

Att enbart en liten del av det skyddsvärda området skadas har även betydelse. Vid 

täktetableringen i Härjedalen skulle täkten påverka ett jaktområde, vilket i MKB:n inte ansågs 

vara ett problem eftersom området som togs i anspråk var mycket litet i förhållande till hela 

området. Vid etableringen i Kattegatt ansåg MÖD att då enbart ett fåtal vindkraftverk skulle 

placeras inom riksintresset för fiskeri kunde ingen påtaglig skada uppkomma. För 

täktverksamheten i Karlstad fördes det samma resonemang för turismen eftersom området 

skulle bli avstängt under en period samt att det fanns andra kringliggande områden som kunde 

användas för turism. Samma resonemang fördes även vid riksintresset för rennäringen enligt  

3 kap. 5 § miljöbalken vid vindkraftsetableringen i Jämtland. MÖD ansåg att det enbart vara 

ett begränsat intrång, eftersom etableringen berörde en liten del av riksintresset samt att det 

fanns andra användbara områden. I målet vägdes riksintresset för vindbruk mot rennäringen 

och vindbruk fick företräde, då det främjar riksdagens utbyggnadsmål samt att vindkraften 

bidrar till en allmänt god hushållning av naturen. Den slutsatsen har även förekommit i 

tidigare avgöranden.
121

 Riksintresset för vindbruk fick genomslag i domen även om det 

tillkom efter ansökningstillfället. MÖD valde att beakta riksintresset men har i tidigare fall 

valt att exempelvis inte beakta ändrade översiktsplaner. Förarbetena anser att översiktsplaner 

ska vara ett verktyg vid bedömningen av riksintressena. Angående riksintressena så är det 

även upp till domstolen att beakta om området ska klassas som riksintresse och kan vara en 

anledning till att ett sådant ändrat förhållande beaktas. Riksintresse för etableringen och i det 

här fallet för vindbruk kan få stor betydelse för om etableringen beviljas, speciellt när det 

finns motstridiga intressen. Vid vindkraftsetableringen på Öland fanns det flera motstridiga 

intressen men inget positivt intresse, alltså inget rikintresse för vindbruk enligt miljöbalken. 

Etableringen beviljades vilket kan ha berott på att etableringen var liten, enbart fyra 

vindkraftverk. Ett likande resonemang har tidigare förts av MMÖD,
122

 men vid en etablering 

med två ytterligare verk medgavs inte tillstånd.
123

 Det kan antyda att mindre etableringar inte 

medför någon skada på riksintressets helhet. 
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Enligt Michanek och Zetterbergs tolkning har domstolen tidigare angivit att en förnybar 

resurs kan vara mer förenlig med hållbar utveckling än skyddet för natur- och 

kulturmiljövärdena.
124

 Det som är intressant med domstolens jämförelse mellan vindkraften 

och rennäringen är att de jämför rennäringen med den förnybara energikällan som vindkraft 

medför och inte helheten av etableringen. Jämförelsen kan som det beskrivs av författarna 

betyda att rena energikällor får företräde vid etableringen just eftersom de är förnybara 

energikällor. Ur en hållbarhetssynpunkt är förnybara energikällor bra för miljön och för 

framtiden, men bedömningen om verksamheternas lokalisering anser inte jag kan jämföras 

enbart med vad verksamheten kan producera. Vid ansökan om etableringen i Kattegatt lades 

även stor vikt vid att platsen var utsedd till riksintresse för vindbruk. I en artikel framförs 

även synpunkter på att politisk påverkan på tolkningen av miljöbalken blir för långtgående.
125

 

Artikeln bygger på ett rättsfall där regeringen tillät att uppföra ett 30-tal vindkraftverk i ett 

Natura 2000-område. Det författaren framför är att viljan att bygga ut vindkraften inte alltid är 

helt problemfri och även om det är en förnybar energikälla kan inverkan på miljön bli 

markant. Författaren avslutar med en fingervisning om att tillståndet lämnas över till 

regeringen för prövning finns det större chanser att få ett tillstånd. Vid båda etableringarna på 

Öland och i Karlstad fanns det liknande motstridiga intressen. En stor skillnad i 

motiveringarna ligger i att vindkraft som skulle förekomma på Öland är en förnybar energi 

och främjar hållbar utveckling till skillnad från täktverksamheter. Jag motsäger inte att 

vindkraft som en förnybar energikälla är positiv sett ur hållbar utveckling, men det får inte 

väga över motiveringen att en miljöfarlig verksamhet ska etableras på platsen. 

 

Både vindkraftsetableringen på Öland och täktverksamheten i Karlstad, låg intill ett område 

av riksintresse för kulturhistoria enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Motiveringen för etableringen 

på Öland var att det fanns moderna byggnader samt att delar av området som var mest 

känsliga lämnades orörda. Betydelsen av att det fortfarande fanns orörda områden inom 

riksintresset blev stor i båda fallen, vilket även konstaterades i tidigare domar.
126

 Att området 

hade moderna byggnader har även fått betydelse i senare avgöranden.
127

 I förarbetena till 

skydd för kulturmiljön framförs det att skyddet omfattar områden som är viktiga i landets 

historia samt för landskapsbilden. Kulturhistoriska landskap ska enligt motiven inte tas i 

anspråk om skadan som uppstår inte kan återskapas. I båda domarna fick bolagen 
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återställningskrav som villkor för tillståndet, vilket kan antas att instanserna anser att området 

kan återfå sin tidigare karaktär efter att verksamheten avslutas. Domarna antyder enligt min 

mening att områden av kulturhistoria därmed kan tillåta flera etableringar eftersom området 

kan återskapas. Motiveringen att det redan finns moderna byggnader, finns det även belägg 

för i förarbetena till 3 kap. 2 § miljöbalken. Där står det att bedömningen ska göras utifrån 

områdets utveckling och etableringar ska ske intill redan berörda områden. Positiva följder 

blir att andra områden lämnas orörda och kan bygga upp och bevara djur- och naturvärden. 

Negativa följder kan bli att djur- och naturvärden som finns intill tidigare etableringar kan 

skadas och även försvinna om flera etableringar uppkommer. Ur en hållbarhetssynpunkt får 

inte allt för många orörda områden försvinna, då det kan skada ekosystemet och växt- och 

djurlivet. Samtidigt får inte ett område som tidigare ansågs vara orörda förlorat sitt 

skyddsvärde, för att flera etableringar har uppkommit i området. 

 

I 6 kap. 3 § miljöbalken anges det att MKB:n ska innehålla en bedömning av klimatpåverkan. 

Vid vindkraftsetableringarna hänvisas det i samtliga fall till att vindkraft är en förnybar 

energikälla som därmed inte bidrar till växthuseffekten. Den är mest gynnsam för framtiden 

och därmed hållbar utveckling. Dessutom anges det i vindkraftsfallen att nollalternativet 

kommer att medföra att energi måste tas från andra energikällor som är mindre miljömässiga 

och som sprider farligare ämnen. Rättsfallen om täkter belyser till största delen 

brytningsplatsens lokalisering till verksamheten då det medför kortare transporter och därmed 

mindre utsläpp. Exempelvis vid täktfallet i Karlstad skulle ett av alternativen kräva transport 

genom tätbebyggelse vilket var sämre ur miljösynpunkt och därmed sämre för 

klimatpåverkan. I täktfallen hänvisas det även till att utbrytning av berg för tillveckning av 

vägar och hus är mer miljömässig än att använda naturtillgången naturgrus och därmed bidra 

till hållbar utveckling. Att klimatpåverkan berörs i handlingarna är viktigt för att lyfta fram 

dem vid den senare bedömningen, eftersom klimatfrågan enligt min mening är mycket central 

vid bedömningen om en verksamhet främjar hållbar utveckling. 

 

5.2.3 Alternativa lokaliseringar 

I en rapport från Naturvårdsverket skrivs det att en analys av ett större geografiskt område 

ökar förutsättningar för att finna den lokaliseringen som innebär minsta påverkan på 

människor och miljön.
128

 Ansökningsprocessen ska dock inte gå utöver vad som omfattas av 
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skälighetsbedömningen, att undersökningen ska vara ekonomiskt möjlig. Vilket framhölls av 

MD i Jämtlandsfallet. Uttalandet får antas få bäring genom att liknande resonemang har 

godtagits samt att MÖD inte anmärker på varken uttalandet eller de alternativa 

lokaliseringarna. Uttalandet innebar att det inte kan krävas av bolaget granskar flera olika 

platser i Sverige, utan att det kan räcka med ett geografiskt område som exempelvis en 

kommun. Annars uppstår det för stora kostnader och olägenheter, vilket betyder att alternativa 

lokaliseringar ska vara ekonomiskt- och samhällsekonomiskt genomförbara. Vid etableringen 

i Kattegatt omfattade alternativen en kommun. MÖD ansåg att eftersom den valda 

lokaliseringen var känslig och starkt ifrågasatt, krävdes det mer av verksamhetsutövaren 

angående alternativa lokaliseringar, vilket även konstaterats i tidigare avgöranden.
129

 

Områdets känslighet får därmed antas ha stor betydelse vid bedömningen av hur många 

alternativa lokaliseringar som krävs i MKB:n. Till skillnad från det här fallet hade 

etableringarna på Öland, i Jämtland samt i Kalstad en kommun som geografiskt område och 

deras undersökningar godtogs. I Kattegattfallet ägdes bolaget tidigare av kommunen, vilket 

domstolen påpekade och även beaktade i bedömningen. Enligt min mening är det förståeligt 

att det kan vara olämpligt att ett tidigare kommunalägt bolag enbart beaktar lokaliseringar i 

den egna kommunen, eftersom det kan uppkomma jävsituationer. 

 

En problematik enligt Naturvårdsverket är att verksamhetsutövaren lägger fokus på 

huvudalternativet, och använder de alternativa lokaliseringarna som motivering till 

huvudalternativet. Dessutom utesluts alternativa lokaliseringarna i ett tidigt skede eller att de 

inte är genomförbara.
130

 Uppfattningen delas även av Hörnberg-Lindgren.
131

 Ett exempel från 

uppsatsen fördjupade studie är täktverksamheten i Karlstad där bolaget jämförde sitt 

huvudalternativ med de två alternativa lokaliseringarna, som de ansåg var mindre lämpliga. 

Ett annat exempel är vindkraftsetableringarna på Öland och i Kattegatt där de alternativa 

lokaliseringarna inte var genomförbara. Förarbetena framhåller att alternativa lokaliseringar 

ska redovisas om det är möjligt, men inte att de måste vara realistiska. Placeringsalternativ 

ska enligt Naturvårdsverket även beaktas och har stor betydelse, vilket domstolarna 

instämmer i. Samtliga vindkraftsetableringar i min studie hade haft placeringsalternativ vilka 

beaktas lika starkt som de alternativa lokaliseringarna. Exempelvis vid vindkraftsetableringen 

i Jämtland valdes bolagets ena placeringsalternativ, då det var mer lämpligt. Jag anser att 
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alternativa lokaliseringar samt placeringar är ett bra verktyg för att kunna utse den bästa 

platsen. Innehåller MKB:n endast ett realistiskt alternativ blir bedömningen svårare. 

Möjligheten till alternativ måste alltid beaktas samt den ekonomiska aspekten vilket betyder 

att samtliga etableringar inte alltid kan beakta alternativen. Betydelsen av antalet alternativ 

och placeringar beror på storleken och omfattningen av verksamheten. Det anses enligt mig 

rimligt att beakta en kommun eller liknande geografiskt område. En problematik kan vara att 

när alternativen finns i närheten av varandra kommer de automatiskt att jämföras, vilket enligt 

förarbetena inte är avsikten. Vid en avvägning anser dock jag att det är mer rimligt att 

verksamhetsutövaren behöver granska ett avgränsat geografisk område än att det i vissa 

ansökningar förekommer en jämförelse. 

 

Vid vindkraftsetableringen i Kattegatt anförde bolaget att det råder svårigheter att få tillstånd 

på andra platser i området vilket gjorde att vindförhållandena skulle kunna likställas med 

”särskild fyndighet”. MÖD ansåg att vind inte är en särskild fyndighet samt att området var 

ifrågasatt vilket medförde att högre krav ställs på utredningen samt alternativa platser. 

Dessutom framhåller förarbetena att särskild fyndighet inte utesluter att alternativa platser ska 

redovisas. I en artikel som berör Kattegattfallet skrivs det att om en etablering inte kan ske på 

en annan plats blir lokaliseringsfrågan mer fokuserad på om verksamheten kan tillåtas eller 

inte.
132

 Författaren anser att om det inte finns rimliga alternativ så ska möjligheten för att få 

tillstånd öka. I en annan artikel anges det att eftersom det finns ett fåtal riksintressen för 

vindbruk i Västsverige bör samtliga få tillstånd för utbyggnad, eftersom samtliga alternativ 

förr eller senare kommer att tillståndsprövas.
133

 Det eftersom Sverige måste bygga ut 

vindkraften för att uppnå de uppsatta utbyggnadsmålen. Författaren anser att först kommer 

vindkraften byggas på alla lämpliga platser, för att sen ske på platser som är lämpliga men 

som gör ett större intrång i naturen, som i det aktuella målet. Jag anser inte att resonemanget 

som författarna för är långsiktigt hållbart, vid alla etableringar måste naturvärden av olika slag 

beaktas och sker det inte kan det få förödande konsekvenser på miljön. Vi kan inte förstöra 

miljön och djurlivet enbart för att riksdagen har antagit ett utbyggnadsmål. Vindkraft är en 

förnybar energikälla som i sig främjar hållbar utveckling, men att bygga ut den på känsliga 

området överväger inte enligt min mening den skada som uppkommer för framtiden. 

Kammarkollegiet förde ett liknande resonemang i Kattegattfallet där de ansåg att riksdagens 

utbyggnadsmål och internationella åtaganden inte kan väga allt för tungt vid bedömningen. 
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Skälighetsbedömningen har också stor betydelse av antalet lokaliseringar. Det finns inte heller 

några bestämmelser i förarbetena om hur många alternativa lokaliseringar som en MKB ska 

innehålla, utan det är upp till domstolen att avgöra i varje enskilt fall. Att domstolen väljer att 

i fallet avvisa ansökan på grund av för få och för outredda alternativ kan ses som något 

långtgående. Vilket den skiljaktiga meningen vid etableringen i Kattegatt anförde och menade 

att sökanden inte kan utreda alla tänkbara alternativ, utan får avgränsa sig till ett fåtal, rimliga 

alternativ. 

 

Genom att vårt rättssystem har en grundprincip som grundar sig på likabehandling, ska lika 

fall behandlas lika. Nivån måste baseras på den omfattning som etableringen har och 

motsvara vad som är skäligt, men samtidigt beakta naturförhållandena. Ansökningsprocessen 

genomförs dock av det sökande bolaget vilket medför att omfattning bestäms av sökanden. 

Det medför att om en etablering ska genomföras kan sökanden finna vägledning i tidigare 

godkända MKB:er för att få en uppfattning om hur omfattande den geografiska 

undersökningen måste vara. Betydelse har även lokaliseringens karaktär samt verksamheten, 

men gäller liknande förutsättningar ska en bedömning av tidigare fall kunna ge en indikation 

på hur utfallet ska bli. 

 

Vid täktverksamheten i Karlstad fanns det ett flertal andra täkter i området men en utökning 

var enligt bolaget inte möjlig. Länsstyrelsen ansåg till skillnad från MÖD att utnyttjandet av 

befintliga täkter ska ske i första hand innan en ny etablering tillåts. Vid 

bergtäktsverksamheten i Härjedalen hade bolaget inga alternativa lokaliseringar, utan enbart 

att använda befintliga täkter vilket även skulle medföra längre transporter samt eventuellt att 

täkterna måste utökas. MÖD ansåg vid täktfallet i Karlstad att för att få uppföra en ny 

bergtäkt krävs en noggrann lokaliseringsutredning, samt om motstående intressen kan 

påverkas medför det större krav på omfattningen och kvalitén på utredningen. MD ansåg att 

bolaget inte hade visat att platsen var den lämpligaste enligt lokaliseringsprincipen. MÖD 

däremot ansåg att undersökningen var seriös och väl genomförd, eftersom ett flertal 

alternativa lokaliseringar ansågs olämpliga och därmed valts bort, men valen var väl 

motiverade. Vilket även stärker att betydelsen av befintliga täkter inte har någon direkt 

betydelse. Utredningen för bergtäkten i Härjedalen var inte lika utförlig och därmed kunde 

den inte motivera en ny bergtäkt. 
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5.3 Kommunens betydelse 

Kommunernas planer har enligt praxis stor betydelse vid motivering av lokaliseringen.
134

 

Exempelvis vid vindkraftsetableringen i Jämtland var platsen utpekad som lämplig enligt 

kommunens översiktsplan vilket bolaget starkt framförde och ingick i domstolarna 

motivering. Vid bedömningen av täktverksamheten i Härjedalen vägde kommunens 

översiktsplan tungt och medförde att etableringen avslogs. Det framgår i domskälen från 

MÖD att riksintresset som fanns i området hade en viss betydelse men att det var kommunens 

åsikter som vägde tyngst. Domstolen valde även vid etableringen i Härjedalen att ange att 

eftersom etableringen inte överensstämde med kommunens plan, var inte kriterierna i 

lokaliseringsprincipen uppfyllda. Vid bergtäktsfallet i Karlstad i motsats till Härjedalsfallet 

beaktades inte översiktsplanen. I Karlstad var planen något lindrigare utformat och endast 

allmänt restriktiv mot etableringar medan planen i Härjedalen avstyrde samtliga etableringar 

som kunde påverka turismen och friluftslivet. Vid vindkraftsparken i Kattegatt var området 

detaljplanelagt vilket domstolen valde att inte beakta. Att MÖD valde att inte direkt beakta 

betydelse av översiktsplanen samt detaljplanen är en liten avvikelse från tidigare domar, då 

den var positiv till etableringen.
135

 I en artikel angående målet skrivs det att den här domen 

inte ska ses som en förändring i domstolens praxis utan att domstolen har beaktat de övriga 

bestämmelserna som finns i miljöbalken, vilket även förarbetena uttryckligen har uttalat.
136

 

 

Förarbetena framhåller att kommunernas översiktsplaner ska beaktas när avvägningar ska 

göras enligt hushållningsreglerna i balkens tredje kapitel. Även om området inte har något 

skydd enligt tredje kapitlet vidhåller domstolen att kommunernas planer har stor betydelse. 

Det kan enligt min mening bero på att kommunens översiktsplan, vid uppförandet ska beakta 

reglerna i miljöbalken, vilket betyder att det har gjorts en avvägning om bästa 

markanvändningen. 

 

5.4 Kontroll 

Det kan antas finnas flera olika kontrollbehov vid tillståndsärenden, både under processen och 

under själva verksamheten. Vid införandet av miljöbalken framförde lagstiftaren att de ville 

att verksamhetsutövaren skulle ha en konstant kontroll av sin verksamhet och vilka 
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miljöeffekter som den medförde under verksamhetstiden.
137

 I en artikel av Hörnberg-

Lindgren skriver hon att under tillståndsprocessen bör det ske en extern kontroll av MKB:n. 

Kontrollen borde inte göras av de myndigheter som medverkar i förfarandet, då det är 

olämpligt att samma myndighet är rådgivande och kontrollerande. Kontrollen ska enligt henne 

bedöma hur MKB:n lever upp till en hållbar utveckling.
138

 En kontroll av upplevandet av 

hållbar utveckling skulle kunna vara ett sätt att leva upp till syftet med MKB:n, som hänvisar 

till portalparagrafen och hållbar utveckling. Förutom en kontroll skulle domstolen på ett klart 

sätt redovisa och förklara hur de bedömer och beaktar slutsatser i sökandens MKB. Samma 

resonemang förde Hörnberg-Lindgren i sin artikel eftersom det på ett bättre sätt skulle visa 

hur domstolen resonerar kring hållbar utveckling. 

 

Kontrollen bör medföra att kraven på hållbar utveckling i MKB:n förtydligas samt att det ska 

beaktas under verksamheten. Alltså hur miljösituationen förändras totalt sett, både lokalt, 

nationellt samt globalt. Det eftersom det enligt min mening inte är säkert att 

verksamhetsutövaren kommer att ta ett tillräckligt ansvar för att skydda området. Ansvaret får 

dock inte gå så långt att nationellt ansvar läggs på verksamhetsutövaren.
139

 Det ansvaret ska 

fortfarande ligga på den tillsynsmyndighet som ansvarar för verksamheten. 

 

5.5 Ekonomisk säkerhet 

För tillståndspliktiga täktverksamheter krävs det en ekonomisk säkerhet för efterbehandling. 

Den ekonomiska säkerheten och kravet på efterbehandling säkerställer att området återfår den 

karaktär och utformning som rådde innan etableringen. Övriga tillståndspliktiga verksamheter 

som vindkraftverk kan åläggas efterbehandlingsarbete och säkerhet. I uppsatsens fördjupade 

studie ålades samtliga vindkraftsetableringar efterbehandlingsarbete men enbart etableringen i 

Jämtland fick lämna en säkerhet. Det visar att domstolarna anser att efterbehandlingarna kan 

vara en förutsättning för tillstånd, speciellt i områden där det finns skyddsintressen. 

 

I uppsatsen fördjupade studien har samtliga MKB:er beaktat efterbehandlingen. Vid 

vindkraftsfallen ligger fokus på nedmontering av verket, hur materialet ska återvinnas, samt 

hur marken ska återställas. Vid exempelvis etableringen i Kattegatt skulle inte bottenplattan 

som vindkraftverken stod på tas bort eftersom växt- och djurlivet på havsbotten skulle ha 
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anpassat sig till det nya underlaget. Även i naturen lämnas bottenplattor kvar och täcks över 

med jord och annat material för att naturen ska kunna återgår till ursprungligt skick. När vi 

använder naturen för en verksamhet och även i områden som är känsliga ses det ur min 

synpunkt som nödvändigt att alla delar av verksamheten avlägsnas efter att den avslutas, för 

att naturen på bästa sätt ska kunna återhämta sig. Om det inte skulle vara fallet borde 

undersökningsplikten som följer av MKB, kräva forskning på att naturen och djurlivet mår 

bättre av att materialet finns kvar. Vid täktverksamheter beskrivs det hur marken kommer att 

återställas till liknande naturförhållanden som innan verksamheten. Vid etableringen i 

Härjedalen skulle även efterbehandlingen medföra att marken blev mer brukbar för 

skogsbruk. Enligt min mening borde det därför kunna finnas en regel om att varje miljöfarlig 

verksamhet måste avveckla och därmed återställa platsen till hur den var innan. 

 

Kravet på ekonomisk säkerhet som enbart finns för täkter, härstammar från att täkter medför 

en stor inverkan i miljön. Säkerheten bidrar därmed till att marken ska kunna bli användbar 

efter verksamheten. Avsaknaden av kravet för andra miljöfarliga verksamheter kan tyckas 

något underlig. Även om lagstiftaren vill att samtliga verksamhetsutövare ska ta ett eget 

ansvar för sin verksamhet finns det många risker med det. Tas det risker vid miljöfarliga 

verksamheter kan det få betydelse för framtiden och därmed för den utvecklingen av ett 

hållbart samhälle som vi vill uppnå. Vindkraftverk är även miljöfarlig verksamhet som är 

tillfälliga och därmed får tidbestämda tillstånd. Det finns inget som säkerställer att 

verksamheten kommer att få ett nytt tillstånd efter det befintliga. Att det rör sig om 

tidsbestämda tillstånd talar enligt min mening mer för att tillstånd ska lämnas med krav på 

efterbehandling samt säkerhet för att området ska återställas. Det eftersom verksamheten 

enbart ska finnas på platsen en begränsad tid. Vid bedömningarna i uppsats fördjupade studie 

har även tillstånd givits under förutsättning att området ska återfå sin tidigare karaktär efter 

avslutad verksamhet. 

 

5.6 Slutsats 

I ett flertal MKB är utredningarna och slutsatserna ofta subjektiva vilket inte alltid gör dem 

relevanta och speciellt inte objektiva. Ett exempel är vindkraftsparken i Jämtland där en 

motivering till etableringen var att förnybar energi minskar växthuseffekten som i dagsläget 

höjer temperaturen på jorden och kan försvåra verksamheter i skidanläggningar. 
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Ansökningarna borde därmed kontrolleras skarpare av externa myndigheter och även beakta 

relevant information. Det bör även ske en tydligare bedömning av samtliga miljöeffekter i ett 

större perspektiv, vilket jag i dagsläget saknar. 

 

Jag anser att kravet på efterbehandling kanske inte måste vara lika starkt för övrig miljöfarlig 

verksamhet men jag finner det något underligt att det inte finns någon tvingande reglering. 

Efter att ha studerat ett fåtal ansökningar för vindkraft var det bara en som skulle ta bort 

samtliga material från platsen efter avslutad användning, de andra skulle enbart täcka över 

betongen med jord eller lämna stora delar i havet. Förutom vindkraft finns det ett flertal andra 

verksamheter som inte heller kräver efterbehandling som kanske dessutom medför ännu större 

miljöpåverkan när de är avslutade. Olika värmeverk samt avfallsdeponier är några exempel. 

Att verksamheter eller material finns kvar efter att själva verksamheten är avslutad, vilket jag 

anser är ett miljöhot om inte lokalerna används för liknande eller annan verksamhet. 

Regleringen skulle förenkla sanering av anläggningar samt bevisbördan. 

 

Avslutningsvis är mina slutsatser att det borde finnas en tydligare lagstiftning angående 

innehållet i MKB:n, speciellt att den ska innehålla en samlad bedömning av de miljöeffekter 

som verksamheten kommer att orsaka. Det kan exempelvis ske genom flera kontroller av 

ansökningshandlingarna. Dessutom att samtlig miljöfarlig verksamhet borde krävas på 

ekonomisk säkerhet för efterbehandling efter avslutad verksamhet. 

 

 

  



62 (63) 
 

Källförteckning 
 

Offentligt tryck  

SOU 2005:77 För jag lov? Om planering och byggande 

SOU 2009:45 Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar    

 

Prop. 1885/86:3 Med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. 

Prop. 1997/98:45 Del 1 och del 2 Miljöbalk  

Prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem  

Prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat och energipolitik - Energi 

 

Litteratur  

Alexandersson, Ulf (red.), Val av plats för vindkraftsetableringar: komplement till 

miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken, Naturvårdsverket, Stockholm, 2005 

 

Bengtsson, Bertil (red.), Miljöbalken: en kommentar. D. 1, 1-15 kap., Norstedt, Stockholm, 

2000 

 

Bruntlandskommissiones Rapport, Our Common Future, WCED, 1987. 

 

Hedlund, Anders & Kjellander, Cecilia, MKB: introduktion till miljökonsekvensbeskrivning, 

1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

 

Hörnberg Lindgren, Christina, Miljökonsekvensbedömningar som rättsligt verktyg för hållbar 

utveckling, Juridiska institutionen, Umeå universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, Umeå, 

2005 

 

Hörnberg-Lindgren, Chrisitina, MKB-regler som främjar en hållbar utveckling, i Wallentinus,  

Hans-Georg (red.), MKB: perspektiv på miljökonsekvensbeskrivning, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2007 

 

Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, 3. uppl., Iustus, 

Uppsala, 2012 

 

Söderbaum och Hedlund, Kan MKB stärka demokrati och bidra till hållbar utveckling? i 

Wallentinus, Hans-Georg (red.), MKB: perspektiv på miljökonsekvensbeskrivning, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2007 

 

Artiklar  

Bengtsson, Anders, Vem har rätt att klaga på vindkraftverk? JP Infonet, 2008-06-03 

 

Bengtsson, Björn, Miljööverdomstolen nekar vindkraftspark utanför Falkenberg – analys, I JP 

Miljönet, 2009-03-19 

 



63 (63) 
 

Rubenson, Riksdagens energipolitisk avgörande för vindkraftsbedömningen – analys, I JP 

Miljönet, 2009-10-23 

 

Internetkällor 

EN18 Electricity Consumption, European Environment Agency, (9/2 2013), 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/en18-electricity-consumption 

 

Riksintresse för vindbruk, Energimyndighetens hemsida, 26/7 2011 (11/2 2013) 

http://energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-

vindkraft1/Riksintresse-vindbruk-/ 

 

Sexton miljökvalitetsmål,  Naturvårdsverkets hemsida 22/2 2012 (27/1 2013), 

http://www.naturvardsverket.se/Start/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmal/ 

 

Vindkraft, regeringens hemsida, 24/8 2012 (11/2 2013), http://www.regeringen.se/sb/d/12245 

 

Praxis  

MÖD 2001:37, behandlas på s. 17, 49 

MÖD 2001:38, behandlas på s. 55 

MÖD 2002:7, behandlas på s. 52, 55 

MÖD 2005:66, behandlas på s. 14, 19, 20, 52, 58 

MÖD 2006:49, behandlas på s. 16, 17, 53 

MÖD 2007:47 (dom 2007-12-12 i mål nr 2602-07), behandlas på s. 24 

MÖD 2007:54, behandlas på s. 52 

MÖD 2007:55, behandlas på s. 51 

MÖD 2008:41, behandlas på s. 19, 20, 58 

MÖD 2009:4, behandlas på s. 20 

MÖD 2009:18, behandlas på s. 47 

MÖD 2009:32, behandlas på s. 20, 23 

MÖD 2009:48 (dom 2009-03-05 i mål nr 294-08), behandlas på s. 32 

MÖD 2010:38 (dom 2010-10-14 i mål nr 10316-09), behandlas på s. 27 

 

RÅ 1993 not. 550, behandlas på s. 18 

 

MÖD dom 2006-09-27 i mål nr M 1664-04, behandlas på s. 17 

MÖD dom 2006-08-30 i mål nr M 5701-05, behandlas på s. 38 

MÖD dom 2007-11-22 i mål nr M 6387-06, behandlas på s. 50 

MÖD dom 2007-11-09 i mål nr M 236-07, behandlas på s. 40 

MÖD dom 2007-10-25 i mål nr M 300-07, behandlas på s. 50 

MÖD dom 2008-11-19 i mål nr M 2210-08, behandlas på s. 51 

MÖD dom 2011-11-23 i mål nr M 824-11, behandlas på s. 46 

MÖD dom 2011-11-23 i mål nr M 825-11, behandlas på s. 46 

MÖD dom 2011-11-13 i mål nr M 847-11, behandlas på s. 46 

MÖD dom 2012-05-02 i mål nr M 4774-11, behandlas på s. 53 

Kammarrättens i Sundsvall, dom den 5 april 2007, mål nr 2319-2320-05, behandlas på s. 13 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/en18-electricity-consumption
http://energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/Riksintresse-vindbruk-/
http://energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/Riksintresse-vindbruk-/
http://www.naturvardsverket.se/Start/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmal/
http://www.regeringen.se/sb/d/12245

