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Summary 
The goals of the Swedish Parliament are that by the year 2020 it will be 
possible to produce 30 TWh of electricity by wind power. The localization 
of wind power plants is a very important part to fulfil the expansion goals. 
The local planning is a tool to meet this goal at the same time as the 
municipality in the approval process can protect areas not considered 
suitable for wind power through its municipal veto.  
 
There are areas that perhaps are more appropriate than others for the 
establishment of wind power. Even if an area holds a protection of natural 
values it may be subject for establishment, if it is of such size that an 
establishment does not bring significant harm to the habitats that are 
protected. Both many interested parties and the Parliament strongly advise 
wind power plants not to be located in an area that is of national interest due 
to its nature values. Despite of that, establishments have taken place in areas 
of national interest, because one considered that this interest could be 
reconciled with energy interests. National interests in wind power has been 
identified by the Swedish Energy Agency (Sw. Energimyndigheten), but 
before an establishment takes place in these areas, an inventory of the 
species in the area has to be made so that the wind power plants are not 
likely to harm any red listed species. In some cases there are more risks than 
in others to allow establishment in close proximity to sensitive areas, which 
have a protection, just because the area also happens to be of national 
interest for wind power. Utgrunden in Kalmar strait is such an example. 
How much wind power affects a sensitive nature that is specially protected 
remains unclear and requires further research. However, there have been 
several reports showing that the effects are marginal for plants, animals, and 
humans. The disturbances that affect the environment when a wind power 
plant is established are, except view changing of the landscape, noise, 
shadows and reflexions. However, it seems that most species are not to any 
great extent affected when the plant is running, but the biggest disturbances 
are when the plant is established and built. Most scientists, however, are of 
the opinion that it is not appropriate to establish wind power plants in the 
breeding areas for birds, at sea where there are fish species that are highly 
sensitive, or near sensitive vegetation.  
 
With regard to disturbances in the form of noise the plants with current 
technology only make a swishing sound through the rotating blades. 
Because of that guidelines have been set up for a recommended minimum 
distance to built-up areas so that the sound and the shadows will not be 
obvious. What bothers people most is the changing view of the landscape. 
Many of us cannot understand that it is due to ourselves that it is required a 
changed view of the landscape. Establishments may not be allowed at the 
expense of natural values that already are vulnerable and require protection 
from exploitation. 



 2 

Sammanfattning 
Riksdagens utbyggnadsmål innebär att det till år 2020 ska vara möjligt att 
producera 30 TWh el genom vindkraft. Lokaliseringen av vindkraftverk är 
en mycket viktig del i uppfyllandet av riksdagens utbyggnadsmål. Den 
kommunala planeringen är ett verktyg för att kunna uppfylla detta mål. 
Detta samtidigt som kommunen i tillståndsprocessen kan skydda områden, 
som inte anses vara lämpliga för vindkraft genom sitt kommunala veto. 
 
Det finns områden som är mer lämpliga än andra för etablering av vindkraft. 
Även om ett område innehar ett skydd för naturvärden, kan det bli föremål 
för etablering, om det är av sådan storlek att en etablering inte medför 
påtaglig skada för de levnadsmiljöer som skyddas. Att placera vindkraftverk 
i ett område som är av riksintresse på grund av dess naturvärden, har starkt 
avråtts av olika myndigheter, men också av riksdagen. Trots detta har 
etablering skett i riksintressanta områden, eftersom man har ansett att 
riksintresset har gått att förena med energiintresset. Riksintressen för 
vindkraft har pekats ut av Energimyndigheten. Innan etablering sker i dessa 
områden måste dock en inventering av arterna i området göras för att 
vindkraftverken inte ska riskera att skada några hotade arter. I vissa fall tas 
det större risker än i andra, då man låter etableringar ske i nära anslutning 
till känsliga områden, som besitter ett skydd, bara för att området också 
råkar vara av riksintresse för vindkraft. Utgrunden i Kalmarsund är ett 
sådant exempel. Hur mycket vindkraften påverkar känslig natur, som är 
speciellt skyddad, är fortfarande oklart och kräver mer forskning. Det har 
dock kommit flera rapporter, som visar att påverkan är marginell för både 
flora, fauna och människor. De störningar som kan uppkomma och påverka 
miljön, när ett vindkraftverk är på plats är förutom förändrad landskapsbild, 
buller, och skuggreflexer. 
  
Det mesta pekar dock på att de flesta arter inte påverkas i någon större 
utsträckning, när själva verket är i gång, utan att den största störningen 
ligger i själva etableringen och byggnationen av verket. Samtidigt säger de 
flesta forskarna att det inte är lämpligt att placera vindkraftverk i 
häckningsområden för fåglar, till havs där det finns fiskarter som är mycket 
känsliga eller nära känslig vegetation.  
  
Vad gäller störningar i form av ljud, avger verken med dagens teknik oftast 
endast ett svischande ljud genom de roterande rotorbladen. På grund av 
detta har man satt upp riktlinjer för rekommenderat avstånd till bebyggelse 
för att ljudet och skuggorna inte ska bli lika påtagliga. Det som stör 
människan mest är den förändrade landskapsbilden. Många kan inte förstå 
att det är på grund av oss själva, som det krävs en förändrad landskapsbild. 
Etablering får dock inte ske på bekostnad av naturvärden, som redan är 
utsatta och kräver skydd från exploatering. 
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Förkortningar 
BSPA  Baltic Sea Protected Area 
dBA  Decibel A 
dB  Decibel 
Fågeldirektivet Ministerrådets inom EU direktiv av den 2 april 

1979 (79/409/EEG) som rör bevarande av vilda 
fåglar 

Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter  

HELCOM  Helsinki Commission 
Hz  Hertz 
IBA- områden Important Bird Areas 
kW  Kilowatt 
MB  Miljöbalken (1998:808) 
MKB  Miljökonsekvensbeskrivning 
MKB-direktivet Rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning av 

inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt 

MPA  Marine Protected Area 
m/s  Meter per sekund 
MW  Megawatt 
MWh  Megawattimme 
MöD  Miljööverdomstolen 
OSPAR Convention for the protection of the marine 

environment of the north-east Atlantic (från 
ministermötena i Oslo och Paris 1992) 

PBL  Plan- och bygglagen (1987:10) 
SEA-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/42/EG om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan 

SOF  Sveriges Ornitologiska Förening 
TWh Terrawattimme 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Vindkraften är en förnyelsebar energikälla och tillgodoser därför viktiga 
krav för en hållbar utveckling. Energin från vindkraft uppstår genom att 
vindens rörelser gör att energi bildas och omvandlar vindenergi till elektrisk 
energi. Att vindkraften är förnyelsebar går hand i hand med kraven på 
hushållning med resurser i 2 kap. 5 § Miljöbalken (MB). Vindkraften i sig 
bidrar inte till växthuseffekten och inte heller till övergödning och 
försurning, vilket leder till att en långsiktig god hushållning tryggas. Ett av 
hoten mot den biologiska mångfalden är klimatförändringarna. Den kemiska 
miljön och medeltemperaturen påverkar mer den biologiska mångfalden än 
ljud och skuggor, även om ljudet kan ifrågasättas. Vindkraften är viktig för 
att negativ förändring av den biologiska mångfalden ska hejdas. 1
 

  

I ett bra vindläge har ett modernt vindkraftverk tjänat in energin för 
tillverkningen av verket efter ca 3-4 månader. Detta motsvarar ungefär 1% 
av energiproduktionen under hela verkets livslängd, vilket beräknas vara ca 
25 år. Miljömålen är en ledning vid tillämpningen av begreppet hållbar 
utveckling. Vid vindkraftsetablering ska särskild hänsyn tas till miljömålen 
om ”hav i balans och en levande skärgård och kust” samt ”storslagen 
fjällmiljö”. Det finns även andra miljömål som ska beaktas såsom ”rikt 
odlingslandskap” och ”god bebyggelse” m.m. Samtidigt bidrar 
användningen av vindkraft till att uppfylla vissa av de nationella miljömål, 
som satts upp genom bland annat minskade utsläpp av förorenande ämnen. 
Placeras vindkraft på ett olämpligt ställe kan väsentliga naturvärden gå 
förlorade. Detta behöver inte ske, om områdena beaktas vid lokaliseringen 
av verket och dess utformning. En del i att uppfylla miljömålen är därför att 
ha en bra planering och god hushållning. För en hållbar utveckling är 
markanvändning och samhällsbyggande viktiga komponenter.2

1.2 Syfte och frågeställningar 

  

Vindkraften utvecklas snabbt i både Sverige och runt om i världen. Bara i 
Sverige ökade den installerade effekten av vindkraft med 512 MW från 
2008 till 2009.3

                                                 
1 Wizelius T. Vindkraft i teori och pratkik 2:a uppl. 2007 s 284 ff, Wizelius T. m.fl.: 
Vindkraftens miljöpåverkan - Utvärdering av regelverk och bedömningsmetoder 2003-2005 
s 15. 

 Diskussionen i media kretsar ofta kring vindkraftens 
effektivitet som förnyelsebar energikälla men också kring problemen, som 
uppkommer i och med att vindkraftverken kan placeras intill irriterade 

2 SOU 1999:75 s 30 ff, SOU 1998:152 s 23 ff, Naturvårdsverket: Utökad marin inventering 
och placering av vindkraft i marint skyddade områden 2009 s 3 och 26, Rubensson S. 
Miljöbalken- nya miljörätten 4:e uppl. 2008 s 56. 
3 Global installed wind power capacity 2008/2009. 



 6 

grannar osv. Det som har varit mycket uppmärksammat den senaste tiden är, 
om vindkraften utgör ett hinder för flygtrafiken. Ett problem som sällan 
uppmärksammas i någon större utsträckning, är däremot när vindkraftverk 
placeras i eller i närheten av ett skyddat område och vilka effekter det får på 
området och de arter som skyddas. De senaste åren har forskningen ökat 
kring hur dessa skyddade områden påverkas av vindkraftsetablering. 
Dessutom forskas det kring hur pass lämpligt det är med etablering i och 
även exploatering av dessa områden. 
 
Syftet med uppsatsen är att diskutera problematiken när två specifika 
miljöintressen kolliderar och vilka faktorer som gör att ett intresse väger 
tyngre än det andra. Har vindkraften, som förnyelsebar energikälla, en högre 
prioritering än intresset att bevara skyddade och känsliga områden? 
Även om vindkraften i sig bidrar till uppfyllandet av miljömål, så kan den 
samtidigt innebära ett hot för viktiga djur- och växtarter i och med själva 
etableringen. Går det att förena intresset att etablera vindkraft, och därmed 
intresset att minska koldioxidutsläppen, med intresset att bevara områden 
som är befästa med särskilt skydd enligt 4 och 7 kap. MB? 

1.3 Metod och material 
I uppsatsen har traditionell juridisk metod tillämpats i den meningen att 
materialet som ligger till grund för den deskriptiva delen är först och främst 
lagstiftning, förarbeten och praxis. Olika myndigheters rapporter och 
utredningar har också varit en stor del tillika naturvetenskaplig forskning 
som rör naturens påverkan. Beskrivningen av gällande rätt i den deskriptiva 
delen av uppsatsen är central för att kunna se problematiken vad gäller 
vindkraft i skyddade områden. Lagstiftningen på området och hur den 
tillämpas kan ibland vara helt motstridigt. I uppsatsen kommer gällande rätt 
att tydliggöras, framförallt när tillämpningen av lagstiftningen ibland kan 
verka motstridig i förhållande till hur tillämpningen egentligen var tänkt.  
 
I framtagandet av rättsfall har urvalet varit relativt enkelt, eftersom det inte 
finns så många som handlar om den problematik som behandlas i uppsatsen. 
Det har främst varit fall från Miljööverdomstolen som har behandlats, men 
det finns även fall från regeringsrätten och beslut från regeringen. Vid 
urvalet gällande vilka rättsfall som skulle få en plats i uppsatsen har jag valt 
att ta med fall som belyser både när tillstånd har beviljats och när de har 
avslagits. I några av fallen har detta dock inte varit möjligt, då har jag valt 
det fall som varit mest relevant i förhållande till frågeställningen. 
 
Genom att ha studerat vindkraften, inte bara ur ett juridiskt perspektiv utan 
även energitekniskt, har förståelsen ökats kring de bakomliggande problem 
som finns. 
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1.4 Avgränsningar 
Vindkraft är ett stort område och kan diskuteras ur olika infallsvinklar. 
Därför har det varit viktigt att avgränsa till ett speciellt område, nämligen att 
främst diskutera vindkraften i förhållande till skyddade områden och de 
frågor som följer av det. Avgränsningar kommer även att göras vad gäller 
behandlandet av skyddade områden. Endast områden som har betydelse för 
vindkraftsetablering kommer att behandlas. Hur exempelvis flygtrafiken 
påverkas eller hur Försvaret påverkas kommer därför inte att diskuteras.  
När det kommer till kommunens vetorätt för tillståndsplikitga vindkraftverk, 
kommer ingen längre utredning att göras. Internationell rätt kommer inte 
heller att behandlas. Även om EU-rätten idag är en alltmer relevant 
rättskälla, kommer den endast att beröras i samband med Natura 2000-
områden av naturliga skäl. 

1.5 Disposition 
Efter det inledande kapitlet kommer i kapitlet 2 en redogörelse kring 
vindkraften som miljövänlig och förnyelsebar energikälla samt en 
redogörelse för riksdagens utbyggnadsmål samt vad dessa innebär och hur 
de ska uppnås.  
 
Kapitel 3 handlar om vindkraften och dess påverkan. Hur påverkas miljön 
och hur påverkas människor, fåglar, fladdermöss, däggdjur och den marina 
miljön av vindkraftverken? 
 
Kapitel 4 handlar om vindkraftsetablering och den fysiska planeringen. Här 
behandlas vilka verktyg kommunen kan använda sig av för att planera sina 
områden och på så sätt även hjälpa till att uppnå riksdagens utbyggnadsmål. 
Kommunen kan genom sina planer redogöra för lämpliga områden för 
vindkraft. För vissa vindkraftverk krävs också antingen tillstånd eller en 
anmälan/bygglov. I kapitlet finns också en redogörelse för de nya 
prövningsreglerna som trädde i kraft år 2009. 
 
Kapitel 5 handlar om skyddade områden.  I Sverige har vi olika 
skyddsområden som har olika skyddssyften. I kapitlet redogörs för vad de 
innebär och om de har ansetts vara lämpliga för vindkraftsetablering eller 
inte. 
 
Uppsatsen avslutas med en analys av rättsläget och diskussion kring den 
problematik som finns med vindkraft och skyddade områden. 
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2 Vindkraft - en förnyelsebar 
energikälla 

2.1 Miljövänlig energi 
Vinden är, som det framgår av inledningen till denna uppsats, en resurs som 
aldrig tar slut. Att ta tillvara vindens energi för att producera el, gör 
vindkraften till en förnyelsebar energikälla. Vinden i sig lämnar inga spår 
efter sig i form av kemikaliska utsläpp, vilket gör att användningen av 
vindkraft främjar den hållbara utvecklingen och den biologiska mångfalden.  
Själva vindkraftverket är ofta i sin helhet återvinningsbart, vilket gör att 
vindkraftverket i princip inte lämnar efter sig några restprodukter. Det 
behövs dock olja till växellådan om verket är en sådan typ att växellåda 
finns. Oljan byts vart tredje till vart femte år och i samband med det behövs 
det också avfettningsmedel. Det ska ändå poängteras att det är en relativ 
liten mängd olja som behövs. Verket består av ett torn tillika ett nav, gjort 
av stål som kan återvinnas efter de beräknade 25 levnadsåren för ett 
vindkraftverk (det finns även andra typer av torn men stål är det vanligaste). 
Rotorbladen består ofta av glasfiberarmerad polyester som går till 
återvinning eller deponi. Även andra material från vindkraftverket kan 
återvinnas. Platsen där vindkraftverket har stått återställs så gott som 
möjligt. Till havs krävs ingen återställning av havsbotten eftersom den 
jämnas ut naturligt med tiden.4

2.2 Riksdagens energipolitik 

 Se Bilaga A för vidare beskrivning kring 
jämförelser och begrepp som rör vindkraft. 

2.2.1 Riksdagens utbyggnadsmål 
Syftet med dagens energipolitik är att göra det lättare att etablera 
förnyelsebara energikällor samtidigt som användningen av fossila bränslen 
ska minska och hållas på en låg nivå. Genom att främja användandet av 
förnyelsebar energi hoppas man kunna öka sysselsättningen och samtidigt 
förbättra miljön. Detta framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjandet av el producerad från 
förnyelsebara energikällor.5

 
 

I enlighet med rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001, har 
riksdagen beslutat att Sverige ska öka användningen av förnyelsebar energi 
med 10 TWh från år 2002 till år 2010 och med 17 TWh till 2016. I samband 
med beslutet 2001 beslutades också att det ska finnas ett planeringsmål för 
                                                 
4 Sammanställning av rapport från Svensk vindenergi m.fl. Vindkraftverk- kartläggning av 
aktiviteter och kostnader för nedmontering och återvinning 2009, Vindkraft på land- 
Branschfakta från naturvårdsverket 2:a utgåvan december 2006 s 12. 
5 SOU 2008:86 s 41 ff. 
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vindkraft, som innebär att det ska finnas planmässiga förutsättningar 
motsvarande 10 TWh för vindkraftsproduktion till 2015. Det huvudsakliga 
styrmedlet för detta är elcertifikatsystemet som infördes 2003. Under 2008 
presenterade Energimyndigheten, i en rapport, ett förslag om ett nytt 
planeringsmål för vindkraften. Det innebar att till år 2020 ska det vara 
möjligt att producera 30 TWh el genom vindkraft. Från dessa 30 TWh ska 
20 TWh komma från landbaserad vindkraft och 10 TWh från havsbaserad 
vindkraft. Det krävs att det byggs 3000-6000 vindkraftverk för att uppnå 
målet. Det krävs också en yta på ca 1500-3000 km2 för att bygga dessa verk 
beroende på i vilket vindläge verken placeras. Detta förslag har nu också 
fastställts.6

2.2.2 Elcertifikatet och dess funktion 

 

Lag (2003:113) om elcertifikat är till stor del en följd av ovan nämnda 
direktiv och har till syfte att främja produktionen av förnyelsebar energi. I 
praktiken innebär detta att varje producent av förnyelsebar energi erhåller ett 
certifikat för varje MWh el som produceras. I 1 § i lagen om elcertifikat 
framgår det att elproducenter har rätt att bli tilldelade certifikat av staten. 
Det föreligger också en skyldighet för vissa elanvändare och elleverantörer 
att köpa elcertifikat, som motsvarar användningen respektive försäljningen 
av el, också kallat kvotplikt. Den som inte innehar de certifikat, som krävs 
vid den årliga avstämningen, tvingas betala en kvotpliktsavgift.  
Producenterna av el får genom försäljning av elcertifikaten en extra intäkt, 
vilket leder till mer stabila ekonomiska förutsättningar för förnyelsebar 
energi. Vindkraft, vattenkraft och solenergi är energislag som bland andra 
omfattas av certifikatet. Systemet med elcertifikat är konstruerat på så sätt 
att det kan stimulera utbyggnaden av förnyelsebar energi, men systemet kan 
också begränsa utbyggnaden om så skulle behövas.7

2.2.3 Prioritering av vindkraft 

 

I och med propositionen ”Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett 
livskraftigt vindbruk”(Prop. 2005/06:143) slog regeringen fast nödvändiga 
åtgärder som krävdes för att förbättra förutsättningarna för vindkraft och en 
långsiktig hållbar elproduktion genom detta. Regeringen ville ge vindkraften 
en högre prioritet mot vad den tidigare haft. En av de åtgärder som 
presenterades i propositionen var att underlätta för etableringen genom att 
höja gränsen mellan anmälnings- och tillståndspliktiga vindkraftverk. 
Vindresurserna måste utnyttjas på ett optimalt sätt och av propositionen 
framgår att vindtillgångarna ska tas tillvara på ett sådant sätt att det sker 
ansvarsfullt och med hänsyn till de naturtillgångar som finns i det tänkta 
området. De intressen i miljön som har en särskild myndighet kopplad till 
sig ska ges en stark position vid tillståndsprocessen och även vid 
                                                 
6 Prop. 2001/02:143 s 82 och 98 ff, Prop. 2005/06:143 s 9, Se även Prop. 2002/03:40, SOU 
2008:86 s 45, Sammanfattning av rapporten ER 2007:45, Prop. 2008/09:163, Boverket- 
Planera för vindens kraft. 
7 SOU 2008:86 s 43, Se vidare Wizelius T. Vindkraft i teori och praktik 2:a uppl. 2007 s 
108. 
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planeringsprocessen. Länsstyrelserna ska verka för att främja den hållbara 
utvecklingen och på så sätt stödja utbyggnaden av vindkraften. Vindkraften 
ska också ges en högre prioritet i länsstyrelsens arbete. Av propositionen 
framgår också att om det finns flera olika intressen som är oförenliga i ett 
område, ska det intresse som på ”lämpligaste sätt främjar en långsiktig 
hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt” ges 
företräde. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till ekologiska, sociala, 
kulturella och samhällsekonomiska intressen.8

                                                 
8 Prop. 2005/06:143 s 1- 18, 20, 25, SOU 2008:86 s 82 
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3 Vindkraft och påverkan 

3.1 Begreppet  miljöpåverkan 
Eftersom vindkraften är en förnyelsebar energikälla, påverkar den inte 
miljön negativt genom kemikaliska utsläpp. Vindkraften påverkar däremot 
andra aspekter, som jag har valt att kalla miljöpåverkan. Miljöpåverkan kan 
vara att människans miljö och omgivning påverkas genom att ett 
vindkraftverk placeras i närheten av bebyggelse och bostadshus. 
Vindkraftverket genererar både ljud och skuggor, men framförallt påverkar 
de miljön genom att landskapsbilden förändras. Olika djurarter som t.ex. 
fåglar, renar och fiskar kan påverkas av vindkraftverken, om de placeras i 
populära häckningsområden, betesmarker eller känsliga vattenområden. 

 
Forskningen kring vilken miljöpåverkan vindkraften har samlas i ett projekt 
mellan olika myndigheter, kallat Vindval. På uppdrag av regeringen ska 
bl.a. Naturvårdsverket och Energimyndigheten bedriva forskning om 
vindkraft ur olika infallsvinklar. Projektet syftar till att underlätta 
vindkraftsutbyggnad genom att samla den senaste forskningen och på så sätt 
göra det lättare att ta fram underlag för MKB och tillståndsprocessen. 9
 

 

Nedan följer en genomgång av aktuellt kunskapsläge kring vindkraften och 
dess miljöpåverkan.  
 

3.2 Påverkan på människor 

3.2.1 Ljud 
De störningar som påverkar människan mest, kopplat till vindkraft är ljud, 
skuggor och även en förändrad landskapsbild. Allt detta kan göra att 
människor ställer sig negativa till vindkraftsetablering i ett närliggande 
område. Frågan är om dessa störningar verkligen påverkar människan i det 
dagliga livet eller om det endast är inbillning och ett sätt att angripa en 
etablering för att inte landskapsbilden ska förändras. Vad gäller ljudet från 
vindkraftverk, reagerar människor olika på detta. Det finns studier om 
trafikbuller som visar att buller kan medföra koncentrationssvårigheter och 
sömnproblem. En person som utsätts för konstant buller under en längre tid 
kan också riskera att få allvarliga hälsoproblem som hjärt- och 
kärlsjukdomar. Detta har dock inte visat sig under studier med ljud från 
vindkraftverk. Det som har visat sig är dock att det finns vissa fall där 
människor har visat på ett minskat välbefinnande som går att koppla till 
ljudet från vindkraftverk.10

                                                 
9 Norlin A. Vindkraftens miljöpåverkan - Resultat från forskning 2005-2007 s 5. 

 

10 Wizelius T. m.fl. Vindkraftens miljöpåverkan – Utvärdering av regelverk och 
bedömningsmetoder 2003-2005 s 57 ff,  Prop. 2000/01:130 s 179, se även 
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Det ljud som vindkraftverket genererar kommer från rotorbladen i form av 
impulsljud när rotorbladen passerar tornet på vindkraftverket. Den ljudeffekt 
som sprids från vindkraftverket, också kallat ljudemissionen, ligger normalt 
mellan 95-105 dbA. 11 Detta beror dock på verkets storlek. Rakt under ett 
vindkraftverk med en navhöjd på 60 meter ligger ljudemissionen på 105 
dBA.12

3.2.2 Skuggornas påverkan 

  

Vindkraftverk genererar en skugga som rör sig, vilket kan skapa irritation. 
Reflexer är inte längre något problem, eftersom rotorbladen är 
antireflexbehandlade. Skuggor ger inte upphov till några hälsoproblem. 
Rörliga skuggor kan däremot skapa stressreaktioner enligt en undersökning i 
Tyskland. Skuggor kan däremot vara störande, förståeligt nog mer på 
sommaren än på vintern, eftersom de rör sig 15 grader i timmen, i samma 
takt som solen. Det finns riktvärden som är framarbetade i praxis för 
störningskänslig bebyggelse, vilket innebär att den beräknade skuggtiden 
(baserad på väderprognoser m.m.) inte får överstiga 30 timmar per år. Den 
verkliga skuggtiden bör inte överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om 
dagen. Problemet med skuggor har ofta ansetts blivit tillräckligt avhjälpta 
vid tillämpning av rekommendationerna för minimiavstånd vad gäller ljud 
från verket. Uppskattningen av skuggors utbredning är dock svår att avgöra. 
De kan uppfattas på 1,5 kilometers avstånd, även om de där endast uppfattas 
som diffusa ljusförändringar. På 3 kilometers avstånd uppfattas inte 
skuggorna alls, men detta avstånd kan uppfattas som orimligt 
säkerhetsavstånd vid vissa lokaliseringar. 13

3.2.3 Visuell påverkan 

 

Hur ett vindkraftverk påverkar landskapsbilden bör diskuteras med 
närboende vid en etablering. De fördelar, som vindkraftverket medför i form 
av positiv påverkan på miljön i och med bidragandet till att användningen 

                                                                                                                            
forskningsprojektet av Pedersen E. Human response to wind turbine noise. Perception, 
annoyance and moderating factors 2007 Göteborg universitet. Pedersen, E., Forssén J. 
Persson Waye K. Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk 2009 
Naturvårdsverkets rapport 5956, Se även forskningsprojekt av Pedersen E.Noise annoyance 
from wind turbines- a reveiw 2003. En sammanställning av studien finns i Wizelius T. m.fl. 
Vindkraftens miljöpåverkan – Utvärdering av regelverk och bedömningsmetoder 2003-
2005 s 20. 
11 dBA är måttenheten på det ljud som örat uppfattar. Normalt tal ligger på en ljudnivå av 
65 dBA, en storstadsgata ligger på 75 dBA, ett tyst sovrum ligger på 35 dBA. Se vidare 
Wizelius T. m.fl. Vindkraftens miljöpåverkan – Utvärdering av regelverk och 
bedömningsmetoder 2003-2005 s 22. Wizelius T. Vindkraft i teori och praktik 2:a uppl. 
2007 s 200 f. 
12 Wizelius T. m.fl.: Vindkraftens miljöpåverkan – Utvärdering av regelverk och 
bedömningsmetoder 2003-2005 s 23 f, SOU 1999:75 Bilaga 6 s 195, Wizelius T. Vindkraft 
i teori och praktik 2:a uppl. 2007 s 200 
13 Wizelius T. m.fl. Vindkraftens miljöpåverkan – Utvärdering av regelverk och 
bedömningsmetoder 2003-2005 s 31 f, Vindkraftshandboken – Boverket 2009 s 36 ff. 
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av fossila bränslen minskar, ska vägas mot de nackdelar de närboende 
upplever att verket medför i form av försämrad landskapsbild. I framtiden 
kommer miljön och landskapsbilden behöva förändras för att minska 
klimatförändringarna. En slutsats som dras i Wizelius’ utvärdering om 
vindkraftens miljöpåverkan är att det inte går att utforma några allmängiltiga 
regler för att bedöma vindkraftverkens visuella påverkan på ett landskap. 
Olika människor bedömer landskapet på olika sätt och upplevelser och 
värderingar hos människor förändras med tiden. Det som dock kan 
konstateras är att vindkraftverkets visuella påverkan minskar med avståndet. 
Verket uppfattas som dominant fram till ett avstånd runt 10 gånger verkets 
navhöjd och på ett avstånd på 1 kilometer syns vindkraftverket utan att 
dominera.14

3.2.4 Minimiavstånd 

  

Av Bilaga 6 till vindkraftsutredningen ”Rätt plats för vindkraften”(SOU 
1999:75) framgår det att Boverkets Allmänna råd 1995:1 ska tillämpas vid 
bedömningar av rätt avstånd från bebyggelse till ett vindkraftverk. De 
beräkningsmodeller som framgår av råden är tagna från Danmark, eftersom 
Sverige saknar egna beräkningsmodeller. Riktlinjer har tagits fram gällande 
skyddsavstånd till vindkraftverk. Riktlinjerna är att skyddsavståndet ska 
vara 700 meter för ett verk som ger 1 MW och 200 meter för ett verk som 
ger 250 KW. Bebyggelsen i närheten av ett vindkraftverk får som mest 
uppmäta ett ljudvärde på 40 dBA för bostäder och 35 dBA för 
fritidsbostäder. Ofta innebär detta att det krävs ett minimiavstånd på 10 
gånger rotorbladets längd, vilket normalt är minst 350 meter från verket.15

 
 

I en dom från 2001 har MöD beviljat tillstånd till uppförande av en 
vindkraftspark med sex verk med en effekt på 1,5 MW vardera, en tornhöjd 
på 45 meter och en rotordiameter på 44 meter. Ett villkor för tillståndet var 
dock att de inte fick placeras närmare än 400 meter från bostäder.16 Samma 
fråga prövades igen 2004. MöD uttalade i detta fall att ”[…] generellt 
angiven avståndsgräns mellan vindkraftverk och bostäder är endast en 
riktlinje för bedömningen.” Det är dock de faktiska förhållandena i det 
enskilda fallet som är avgörande. Kommunens inställning till lokaliseringen 
har stor betydelse. Vindkraftverkets störningar ska bedömas och det är inte 
vindkraftverkets storlek som är av betydelse.17

 
 

Genom forskning har det visat sig att om befolkningen i närområdet till en 
ny vindkraftsetablering har fått deltaga i beslutsprocessen, har detta bidragit 
till att inställningen till vindkraftverk har blivit mer positiv än i fall där 
befolkningen inte har fått vara delaktiga i lika stor utsträckning. Deltagande 
ger ofta en känsla av tillit. Vindkraften som energikälla är dock något som 

                                                 
14 Wizelius T. m.fl. Vindkraftens miljöpåverkan – Utvärdering av regelverk och 
bedömningsmetoder 2003-2005 s 16, 40 ff. 
15 SOU 1999:75 Bilaga 6 s 196 f, Wizelius T. m.fl. Vindkraftens miljöpåverkan – 
Utvärdering av regelverk och bedömningsmetoder 2003-2005 s 42. 
16 Miljööverdomstolens dom 13 februari 2001, Mål nr M 8782/99. 
17 Miljööverdomstolens dom 5 juli 2004, Mål nr M 9178/02. 
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många är positiva till, men inte om det påverkar något naturvärde på ett 
negativt sätt.18

3.3 Påverkan på marin miljö 

 

3.3.1 Havsbaserad vindkraft och störningar 
Tidigare studier kring hur fiskar och andra havsbaserade organismer 
påverkas av ljud har visat att de vänjer sig snabbt vid ljud och vibrationer 
från vindkraftverk. Det finns också studier som visar att abborre, öring och 
mört inte är särskilt ljudkänsliga. Vid testerna kring detta utsattes fiskarna 
för frekvenser mellan 6 och 180 Hz, vilket är det normala ljud som 
dokumenterats vid Utgrunden i Kalmarsund. Idag finns för lite kunskap om 
hur fiskarna använder sig av ljud och om undervattensbuller påverkar 
fiskarnas beteenden. Det finns tidigare studier som visar att fisken har en 
inbyggd kompass som störs av elkablarnas magnetiska fält och att fisken 
ändrar riktning i närheten av dessa för att sedan fortsätta i sin tidigare 
kursriktning. 19

 
  

Resultat av studier visar dock att störningen är som störst vid själva 
byggfasen av vindkraftverken. Samtidigt är miljöförhållandena på den 
aktuella platsen avgörande för vilka störningar som kan uppkomma på det 
marina livet. För att kunna dra generella slutsatser för hur det marina livet 
påverkas av vindkraft måste fler undersökningar göras. Det är så stora 
variationer i den marina miljön på olika platser längs Sveriges kuster, att det 
inte går att dra en generell slutsats. Hänsyn måste tas till ekologiska 
förhållanden, vilka skiljer sig mycket från område till område. Beroende på 
vilket område man befinner sig i, är det olika saker att ta hänsyn till vid 
vindkraftsetablering.20

3.3.2 Fundamentets betydelse 

 

Fundamentet som vindkraftverket är förankrat i är avgörande för hur det 
påverkar den marina miljön. Fundamenten blir nya levnadsmiljöer för 
hårdbottenlevande alger och djur, vilket ökar den biologiska mångfalden. 
Placeringen av vindkraftverk är ofta vertikal mot strömmen, vilket leder till 
att larver och sporer som transporteras med vattnet, fångas upp och kan 
bygga nya levnadsmiljöer. Vindkraftverk på en mjuk botten bidrar till mer 
påtagliga ekologiska förändringar än om det skulle anläggas på en hård 
botten. Mjukbottnade habitat lockar nya arter, vilket gör att de ekologiska 
                                                 
18 Naturvårdsverket: Nu vet vi det här! – Vindkraftens miljöpåverkan – Resultat från 
forskning 2005-2009 s 8 f, s 16, Se forskningsprojektet av Aronsson L och Mels S. ”Lokala 
förankringsprocesser vid vindkraftsetablering” 2009, vid Högskolan i Kalmar. 
Sammanställningen är tagen från Norlin A. Vindkraftens miljöpåverkan - Resultat från 
forskning 2005-2007. 
19 Norlin A. Vindkraftens miljöpåverkan - Resultat från forskning 2005-2007 s 17ff. Se 
även Forskningsprojektet ”Ljudeffekter av vindkraft på rovfisk”. Projektledare är Ulf 
Båmstedt vid Umeå universitet. 
20 Malm T. Hur vindkraftverk påverkar livet på botten en studie före etablering 2006 s 19. 
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förhållandena förändras. För hårdbottnade samhällen kan det ta flera år 
innan de åter har stabiliserats. Forskning visar också att koncentrationen av 
vissa fiskarter har ökat intill fundament, främst småfisk. Vindkraftverk, som 
placeras i stillastående vatten, kan öka nedfallet av organiska material och 
resultera i en syrefattig botten. Det kan även bildas svavelväte vid 
fundamentens bas. Detta kan få negativa konsekvenser för den marina 
miljön.21

3.3.3 Undervattenslivet 

  

Småfiskpopulationen har visat sig inte påverkas negativt av arbeten på 
havsbotten, när fiskarna befunnit sig på ett avstånd på 150 meter, ett dygn 
efter att arbetet avslutades. Det har visat sig att småfisken har ökat i antal 
efter att arbetet avslutats. Det kan konstateras att småfisksamhället påverkas 
marginellt av konstruktionsarbeten. Födointaget påverkas inte negativt av 
undervattensljud vid tester där ljudintensiteten var 70 -120 dB. Inte heller 
stressnivåerna hos fisken ökade. Forskarna tror att detta beror på att vågor 
och andra undervattensljud döljer ljudet från vindkraftverken. Försiktighet 
med hänsyn till fiskar bör dock iakttas så att större undervattensarbeten inte 
görs under känsliga lekperioder för särskilt viktiga fiskarter. Forskningen 
som finns idag tyder på att det marina djurlivet påverkas i en begränsad 
omfattning vid etableringen av vindkraft och när vindkraftverket är på plats. 
Det finns dock för lite vetskap om vilka effekterna blir på det marina 
ekosystemet.22

3.4 Påverkan på djurlivet  

 

3.4.1 Vindkraftens lämplighet i djurområden 
Hur mycket djurlivet påverkas av etableringen av vindkraft har länge varit 
en omdiskuterad fråga. Vindkraftverkens teknik har utvecklats på ett sådant 
sätt att påverkan ska vara så liten som möjligt. Vindkraftsutredningen ”Rätt 
plats för vindkraften” som tillsattes av regeringen för att undersöka 
utbyggnadsfrågor konstaterade att vindkraften inte behöver innebära skador 
på fågellivet. Dock var kunskapsläget mycket begränsat och det framhölls 
att erfarenhet saknades framförallt från större vindkraftsetableringar till 
havs. Enligt utredningen rekommenderades det att tillsvidare undvika 
etablering i fågelskyddsområden, framförallt i områden längs de viktigaste 
flyttfågelstråken, i marina reservat och i de viktigaste 
födosökningsområdena. 23

                                                 
21 Hammar L. m.fl. Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft 2008 s 
34 ff. 

 

22 Hammar L. m.fl. Studier på småfisk vid Lillgrund vindpark. Effektstudier under 
konstruktionsarbeten och anläggning av gravitationsfundament 2008 s 38 f, Båmstedt U. 
m.fl. Effekter av undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk på fisk i Bottniska viken 
2009 Sammanställning finns i Vindkraftshandboken – Boverket 2009 s 61 f , 
Naturvårdsverket: Utökad marin inventering och placering av vindkraft i marint skyddade 
områden 2009 s 30. 
23 SOU 1999:75 s 100 ff. 
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Naturvårdsverket har konstaterat att det finns för lite kunskap om hur 
livsmiljöer påverkas av själva vindkraften och framförallt när det gäller 
kunskapen om de äldre naturreservaten som bildades innan 2005. Innan 
lokalisering sker i dessa områden krävs kompletterande undersökningar. 
Mer kunskap krävs om förekomsten av fisk, fågel och säl, hur djur- och 
växtlivet påverkas, hur närmiljön påverkas och vilka effekter på habitat som 
kan uppkomma av vindkraftverk. Naturvårdsverket anser att en 
vindkraftsetablering inte är lämplig i nationalparker och i kust- och 
skärgårdsområden, eftersom dessa områden har ett syfte att bevaras i 
naturligt tillstånd och lämnas i ett väsentligen oförändrat skick.24

3.4.2 Kollisionsrisk för fåglar och fladdermöss 

 

Lokaliseringen av vindkraftverk har varit och är en mycket viktig fråga när 
det kommer till påverkan på fågellivet. Det har dock visat sig i flera studier 
att kollisionsrisken för flyttande små- och sjöfåglar är mycket liten. Statistik 
visar att det är 1-2 kollisioner per vindkraftverk och år globalt sett. Vissa 
arter är dock mer drabbade än andra, större rovfåglar är en sådan art. I 
fjällområden har studier i Norge visat bland annat att dalripan har en 
förmåga att kollidera med vindkraftverk, vilket har lett till att 
häckningsbeståndet har påverkats. Det har visat sig att fåglar har ett 
betydligt bättre utvecklat färgseende än oss människor, vilket gör att de kan 
se vindkraftverken, trots den färg de har, på långt håll oavsett vilken tid på 
dygnet det är. Mätningar har visat att 90% av sjöfåglarna riskerar att 
kollidera med vindkraftverken. Det konstateras dock att fåglarna väjer för 
vindkraftverken såväl på dagen som på natten. På natten är 
väjningsavståndet kortare än på dagen. Vid nedsatt sikt flyger småfåglarna 
på högre höjd, vilket troligen kan förklaras med lågt liggande dimma. 25

 
 

Fladdermössen undviker inte vindkraftverken, utan utnyttjar dem som 
viloplats och som plats för att hitta mat i form av insekter, som drar sig till 
vindkraftverken. Att fladdermössen använder navet som viloplats kan 
innebära risker i sig, eftersom det är där generatorn sitter. Fladdermöss 
flyger ofta när vindstyrkan är lägre än 5 m/s och den vanliga starthastigheten 
för ett vindkraftverk ligger på 3-4 m/s. Detta innebär att rotorbladen inte 
roterar så fort. Ett sätt att undvika fladdermössolyckor är att vindkraftverken 
stoppas helt under de perioder då det blåser mindre än 4 m/s och då det 
förekommer mest fladdermusaktivitet. Vindstyrkan har legat runt 0-1 m/s då 
det har observerats mest fladdermöss. Lampor på vindkraftverket attraherar 
insekter och även fladdermöss mer. Om det skulle införas krav på mer 

                                                 
24 Naturvårdsverket: Utökad marin inventering och placering av vindkraft i marint 
skyddade områden 2009 s 28 f. s 34. 
25 Norlin A. Vindkraftens miljöpåverkan - Resultat från forskning 2005-2007 s 26 och 37, 
Se även Pettersson J. Små- och sjöfåglars nattflyttning vid Utgrundens havsbaserade 
vindkraftverkspark – en studie med två lokalradar anläggningar i södra Kalmarsund 2010. 
Sammanfattning av delstudien: Naturvårdsverket: Nu vet vi det här! – Vindkraftens 
miljöpåverkan – Resultat från forskning 2005-2009 s 30 f, Vindkraft på land- Branschfakta, 
2:a utgåvan 2006 s 11 
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belysning av vindkraftverken i annat syfte som t.ex. att synliggöra dem för 
sjöfartstrafik, innebär det en större risk för kollision, eftersom 
insektsmängden ökar genom belysningen. Anledningen till att det är mycket 
insekter vid vindkraftverken är att det sker en värmeutsöndring vilket gör att 
insekterna samlas där. Om populationsnivån börjar påverkas genom ökad 
belysning är denna åtgärd oacceptabel eftersom många utsatta arter då 
riskerar att lokalt dö ut. 26

3.4.3 Utgrunden I 

 

Utgrunden är en plats i Kalmarsund som har ett mycket aktivt fågelliv. 
Många flyttfåglar rör sig i området. Dessutom ligger ett Natura 2000-
område inte så långt därifrån, som skyddar känsliga fåglar. I januari 2000 
kom en dom från MöD i ett fall gällande etablering av 7 stycken 
havsbaserade vindkraftverk vid Utgrunden i Kalmarsund. SOF menade att 
Utgrunden är ett viktigt flyttfågelområde och att det skulle uppkomma 
problem om det byggdes vindkraftverk i detta område. Normalt flög 
fåglarna på högre nivå än vindkraftverken men väderleksförhållanden, 
såsom dimma, kunde medföra att fåglarna färdades på en lägre höjd och 
riskerade att kollidera med vindkraftverken. Detta hade enligt SOF även 
bekräftats genom undersökningar på området 1998. Företaget tryckte på att 
vindkraften är bra ur miljösynpunkt, eftersom den är förnyelsebar och det är 
en inhemsk resurs som kan ersätta fossila bränslen. Statens energimyndighet 
gick på företagets linje och menade att det är nödvändigt med en storskalig 
övergång till förnyelsebara energikällor för att klara av klimatarbetet. Det 
samhällsekonomiska intresset hade företräde i detta fall och tillstånd till 
etableringen meddelades.27

 
   

I vindkraftsutredningen ”Rätt plats för vindkraften” behandlades 
lämpligheten att bygga vindkraftverk i Utgrunden. Detta ansågs som 
olämpligt just på grund av att området inte ligger långt från ett särskilt 
skyddat område enligt fågeldirektivet. Det ansågs att området var så pass 
viktigt att det i eller runt detta område inte fick ske några förändringar, som 
kan påverka livsmiljön. SOF menar att det borde vara en självklarhet att 
undvika de mest utsatta områdena ur ett fågelperspektiv och att det även 
borde vara en tillräcklig grund för avslag på en tillståndsansökan. SOF 
menar att det måste finnas en ”rätt plats” för vindkraften och etablering bör 
undvikas nära fågelskyddsområden och rastområden för fåglar. IBA- 
områden, som pekas ut av Birdlife International, bör också undvikas, 
eftersom dessa områden anses vara viktiga ur ett fågelperspektiv.28

 
 

                                                 
26 Sammanställning av Ahlén I m fl. Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk 
studerade i södra Skandinavien, Wizelius T. Vindkraft i teori och pratkik 2:a uppl. 2007 s 
45, Vindkraft på land- Branschfakta från Naturvårdsverket 2:a utgåvan 2006 s 11. 
27 Miljööverdomstolens dom 17 januari 2000, Mål nr M 833/99. 
28 SOU 1999:75 s 100 ff, Naturvårdsverket: Nu vet vi det här! – Vindkraftens miljöpåverkan 
– Resultat från forskning 2005-2009 s 36 f., Vindkraftshandboken – Boverket 2009 s 62, 
SOF:s policy om vindkraft. 
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Enligt min åsikt är det märkligt att lokaliseringsprincipen inte kommit på tal 
i någon av instanserna. Utgrunden ligger inte långt ifrån vare sig 
Beijershamn eller Ottenby, också känd som Ölands södra udde. Det borde 
ha funnits en bättre placering av vindkraftverken som inte är allt för långt 
bort från den tänkta platsen, även om området inte är ett skyddsområde så 
angränsar det till viktiga fågelområden. I fågeldrektivet framgår det klart 
och tydligt att livsmiljön inte på något sätt får försämras i det skyddade 
området. Det finns en risk att viktiga skyddsområden blir exploaterade och 
att hotade arter därmed riskerar att dö ut. I nuläget finns det betydligt fler 
vindkraftverk än 7 stycken i detta område. Dessutom är ett projekt i 
startgropen med att uppföra ytterligare ca 24 vindkraftverk. Även om risken 
är liten för kollision med verken så finns ändå en risk, en risk som borde ha 
större betydelse än ekonomiska eller energipolitiska intressen. I och med 
borttagandet av förbudet mot vindkraftsetablering kring den Öländska 
kusten kommer vindkraftverk bli en allt mer vanlig syn i området. 
Energiintresset är så pass stort i Kalmarsund eftersom det finns en jämn 
tillgång på vind i området.  

3.4.4 Påverkan på däggdjur 
Rennäring bedrivs på ca 35% av Sveriges yta, en yta som samtidigt är 
väldigt intressant för utbyggnad av vindkraft. Som framgår i avsnittet om 
etablering är det länsstyrelsen som gör avvägningar vid motstående 
intressen, men den kommunala översiktsplanen har en mycket stor 
betydelse. Även om mycket pekar på att däggdjur inte störs av vindkraftverk 
befarar man på bland annat Jordbruksverket att till exempel renarna inte 
kommer tycka att området där vindkraft etableras är lika attraktivt längre. I 
fallet om Glötesvålen fann man att vindkraftsintresset och intresset för 
rennäring gick att förena (Se 5.3.4.2). Det får anses som allmänt känt att 
sälar är känsliga djur när det kommer till störningar i form av ljud och 
rörelser. I utredningen ”Läge för vindkraft” (SOU 1988:32) konstateras 
detta i samband med lokalisering av vindkraft till havs. I Svenska vatten 
finns framförallt tre sälarter, varav två år 1988 var akut hotade. En slutsats i 
utredningen var att vindkraften medför ökad exploatering av ett 
vattenområde och ökar också den mänskliga aktiviteten i området. Verken 
är något beständigt som djuren antagligen kan vänja sig vid, förekomsten av 
sporadiska besök av människor skulle störa djuren mer. Forskning på 
området är mycket knapp, vilket gör att det inte går att säga med säkerhet på 
vilket sätt sälar påverkas. Det har gjorts jämförelser med hur sälar påverkas 
av andra installationer i havet, som visar på att de inte påverkas i någon 
större utsträckning. Det har bekräftats i andra studier att sälarna störs av 
själva byggnadsfasen men inte när vindkraftverken väl är på plats.29

                                                 
29 Prop 2005/06: 143 s 20, SOU 1998:152 s 33, SOU 1988:32 s 87, SOU 1999:75 s 105. 
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4 Vindkraft och fysisk 
planering 

4.1 Hushållningsbestämmelserna 
Samhällets grundläggande synsätt om god hushållning av mark- och 
vattenområden och hur motstående intressen ska vägas mot varandra speglas 
i hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB. Bedömning av 
markanvändning ska grundas på vad som är bäst ur allmän synpunkt. 
Miljöbalkens 3 och 4 kap. ska tillämpas tillsammans med andra 
markanvändningslagar som till exempel Plan- och bygglagen (PBL). Detta 
är ur miljösynpunkt mycket betydelsefullt, eftersom det finns goda 
möjligheter att hävda naturvård och friluftsliv mot andra motstående 
intressen. Hushållningsbegreppet kan tolkas på olika sätt. Det kan dels 
innebära att ett naturområde har ett egenvärde och därmed inte kan förenas 
med vindkraftsetablering. Det kan också innebära hushållning med naturens 
resurser eller att försvåra användandet med ändliga resurser.30

4.2 Lokalisering av vindkraft 

 

4.2.1 Lokalisering enligt MB 
När miljöbalken trädde i kraft gavs lokaliseringsprincipen en större plats 
framförallt i samband med platslokaliserad verksamhet. Lokaliseringen ska 
vara lämplig ur miljösynpunkt och hushållningsbestämmelserna ska 
tillämpas vid bedömning om lämplighet. Verksamheter och åtgärder som tar 
mark i anspråk mer än tillfälligt måste enligt 2 kap. 6 § MB välja en plats 
med hänsyn till 1 kap. 1 § samt 3 kap. och 4 kap. MB. Detta innebär att 
platsen måste vara lämplig och inte innebära allt för stort intrång och 
olägenhet på människors hälsa och miljön. Om lokaliseringskravet inte är 
uppfyllt, kan detta innebära att verksamheten inte får bedrivas. Även om den 
inte kan bedrivas på en annan plats på grund av att det finns speciella 
naturresurser i området. Lokaliseringen får inte heller strida mot detaljplan 
eller de områdesbestämmelser som finns för ett område. Vid 
vindkraftsetablering är 3 kap. och 4 kap. MB särskilt aktuella eftersom det 
inte är helt ovanligt att en vindkraftsetablering på något sätt påverkar ett 
känsligt område.31

 
  

I vindkraftsutredningen ”Läge för vindkraft” redovisades förutsättningar för 
lokalisering av vindkraft. Den huvudsakliga uppgiften med utredningen var 
att bedöma var det var lämpligt att placera stora vindkraftverk. Av 
utredningen framgår att det finns vissa områden som ska vara undantagna 
                                                 
30 Rubensson S. Miljöbalken- nya miljörätten 4:e uppl. 2008 s 50 f , SOU 1999:75 s 75. 
31 Vindkraft på land- Branschfakta från naturvårdsverket 2:a utgåvan 2006 s 13, SOU 
1996:103 s 243, Bengtsson B. Speciell fastighetsrätt 10:e uppl. s 159. 
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från storskalig exploatering och utbyggnad. Dessa områden är 
naturskyddsområden, betydelsefulla våtmarksområden och områden som är 
skyddade enligt fornminneslagen. Riskintressen är dock de områden som 
har ansetts vara mest värdefulla. Det är bland annat Öland, Östergötlands 
skärgård och Bohuslän som ska vara helt befriade från utbyggnad. Öland har 
legat i något av en gråzon vad gäller vindkraftsetablering, eftersom Öland 
inte kan befrias helt från vindkraftsetablering ur ren hushållningssynpunkt. 
Vindtillgångarna på ön är, liksom på Gotland, mycket stora. Restriktionerna 
kring Ölands kust har dock tagits bort i och med lagändringen år 2009, vilket 
framgår av 4 kap. 3 § 2 stycket och 17 kap. 4 a § MB.32

4.2.2 Lokalisering och 
miljökonsekvensbeskrivning 

 

Vid etablering och lokalisering av vindkraft måste hänsyn tas till att 
exploatering endast får ske om det inte uppstår påtaglig skada eller stora 
intrång på ett områdes natur- och kulturvärden. Enligt 6 kap. MB är syftet 
med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att beskriva de effekter som en 
verksamhet kan medföra både direkt och indirekt. Det kan handla om 
effekter på växt- och djurliv, på människor och på miljön i övrigt. 
Miljökonsekvensbeskrivningen innebär också en samlad bedömning av hur 
verksamheten kommer att påverka människors hälsa och miljön. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa alternativa platser, detta 
framgår av 6 kap. 7 § MB. Biotoper anses vara särskilt viktiga i marina 
miljöer och ska därför visas extra hänsyn vid etablering av havsbaserad 
vindkraft. Vid etablering i fjällandskap krävs hänsyn till naturens 
produktionsförmåga, till den biologiska mångfalden och andra naturvärden 
på lång sikt. För att bedöma om vindkraftsetablering skulle vara förenligt 
med naturintressen i ett speciellt område krävs det utförlig analys och en 
utförlig beskrivning av områdets värde. Bestämmelserna om MKB har 
under de senaste åren genomgått stora förändringar som en del i arbetet att 
implementera EU-rätten i svensk rätt. Miljökonsekvensbeskrivningen har 
genom detta fått en viktig roll vid lokalisering av vindkraftverk. Platsen ska 
uppfylla de krav i MB som framgår av avsnittet om hänsynsregler och 
lokalisering ovan. 33

4.2.3 Begreppet pågtaglig skada 

   

Att påtaglig skada uppkommer på ett område i samband med en etablering 
innebär att skadan är bestående och har en negativ påverkan på det som 
skyddas i ett specifikt område. Det kan också innebära en tillfällig påverkan, 
men att den är av ett större slag. Vid bedömning om påtaglig skada 
föreligger eller inte måste utgångspunkten vara de naturvärden som finns i 
området.34

                                                 
32 SOU 1998:152 Bilaga 1, SOU 1988:32 s 93 f, 112, Hagberg M. Nya regler för prövning 
av vindkraftverk 2009 s 5. 

 

33 Vindkraft på land- Branschfakta från naturvårdsverket 2:a utgåvan 2006 s 13, 4 kap. 1 § 
MB, SOU 1999:75 s 32 f, och s55, SOU 2008:86 s 86 och 89. 
34 Rubensson S. Miljöbalken- nya miljörätten 4:e uppl. 2008 s 55. 
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4.2.4 Etablering av vindkraft och betydelse av 
alternativ lokalisering i MKB 

4.2.4.1 Löddeköpingefallet 
Ett fall från 2002 visar hur viktigt det är med en alternativ lokaliseringsplan 
i en MKB. Två vindkraftverk skulle placeras så att det i viss utsträckning 
skulle förändra landskapsbilden kring Löddeköpinge. Trots att området 
redan var exploaterat, i och med Barsebäcks kärnkraftverk och 
kraftledningar, och naturvärdet inte skulle skadas påtagligt, avslog man 
ansökan om tillstånd. Vad gäller lokalisering ställs höga krav på sökandens 
lokaliseringsutredning, särskilt i områden som har starka 
bevarandeintressen, då det finns risk för att påverka landskapsbilden och när 
det råder stor konkurrens om marken. I detta fall ansågs 
lokaliseringsutredningen vara mycket knapphändig och MöD kunde därför 
inte medge att de utpekade områdena var lämpliga för vindkraft. De som 
ansökt om tillstånd hade inte visat ”[…]att den valda platsen medför att 
ändamålet med vindkraftverksamheten kan vinnas med minsta möjliga 
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad.” Lokaliseringen hade inte 
heller stöd i detaljplaneringen. MöD har vid flera tillfällen konstaterat att 
”[…]det är ett oavvisligt krav att ansökan innehåller utredning om 
alternativa lokaliseringar när lokaliseringen är starkt ifrågasatt”.35

4.2.4.2 Andra fall 
 

Avslag på tillståndsansökningar har också gjorts i andra fall på grund av att 
MKB:n varit bristfällig. I dessa fall går man på samma linje som fallet i 
Löddeköpinge. Det fastslås att det måste finnas alternativa lokaliseringar 
angivna i MKB:n för att lokaliseringen ska vara förenlig med MB. 
Lokaliseringen måste uppfylla kravet på lämplighet enligt 2 kap. 6 § MB. 
Att den alternativa platsen är begränsad inom en viss kommun är inget 
hinder enligt 3 och 4 kap. MB.36

4.3 Vindkraft i översiktsplan och 
deltajplan 

  

4.3.1 Allmänt 
Som tidigare redovisats ovan ska 3 och 4 kap. MB beaktas vid 
vindkraftsetablering. Samtidigt sker också en prövning av lämpligheten att 
etablera vindkraftverket i ett område som är känsligt ur naturvårdssynpunkt, 
detta för att etableringen kan ske med minsta möjliga intrång och olägenhet. 

                                                 
35Miljööverdomstolens dom 18 januari 2002, Mål nr M 1391/01, Se även 
Miljööverdomstolens dom 31 oktober 2001, Mål nr M 9450/99 och fallet om Mollösund 
(5.3.4.4). 
36 Regeringens beslut 18 mars 2004, Regeringens beslut 18 juni 2003. 
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I både översiktsplanen och detaljplanen kan det föreskrivas om företeelser 
som kan påverka miljön, vilket även innefattar föreskrifter med åtgärder för 
att motverka störningar på miljön.37

4.3.2 Kommunens översiktsplan 

  

En översiktsplan ska finnas i varje kommun och den omfattar hela 
kommunens yta. Syftet med översiktsplanen är att få en överblick över hur 
kommunen planerar sin mark ur ett långtidsperspektiv på 10-20 år. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan är riktlinjer som kan bli 
bindande genom en överföring till områdesbestämmelser, vilket framgår av 
1 kap 3 § PBL. Länsstyrelsen kan inte ingripa mot en översiktsplan, men 
däremot kan den ingripa när planeringen kommer ner på en mer detaljerad 
nivå genom detaljplanen. Enligt 4 kap. 9 § PBL ska länsstyrelsen bevaka 
statens intressen vid översiktsplaneringen. Länsstyrelsen ska också 
kontrollera att hushållningsreglerna och miljökvalitetsnormerna följs. Det är 
dock kommunen som slutgiltigt avgör innehållet i planen. I översiktsplanen 
avvägs motstående intressen men det krävs att den är uppdaterad, annars går 
det inte göra en bedömning av vad som väger tyngst.38

4.3.3 Översiktsplanens betydelse vid 
vindkraftsetablering 

 

4.3.3.1 Översiktsplanen och lokalisering av 
vindkraftverk 

Genom att i översiktsplanen behandla etablering av vindkraft finns en 
beredskap och kunskap om vilka övriga intressen som finns i kommunen. 
Vid framtagandet av översiktsplanen kan kommunen väga olika intressen 
mot varandra vad gäller bevarandevärden för att därmed kunna peka ut 
lämpliga platser för vindkraft. Lokaliseringen av ett vindkraftverk kan på så 
sätt påverkas genom översiktsplanen. Vid etablering av vindkraft ska 
hänsyn tas till skyddade områden. Försvarsintresset och farleder för sjötrafik 
anses ha extra tyngd vid planering av havsbaserade vindkraftverk. 
Havsbaserade vindkraftverk kan synas även från en grannkommun och 
därmed påverka landskapsbilden. På grund av detta finns ofta även 
framtagna planer som inkluderar havsmiljön i en kommun. Hur ingående 
denna plan är, varierar från kommun till kommun vad gäller 
förutsättningarna för vindkraft. 39

                                                 
37 Michanek G m.fl. Den svenska miljörätten 2:a uppl. s 453, Energimyndigheten: 
Klassificering av vindkraft som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, Rapport 
ER18:2004 s 26. 

 

38 Vindkraftshandboken – Boverket 2009 s 96 ff, Michanek G m.fl. Den svenska 
miljörätten, 2:a uppl. s 451. 
39 Boverket- Vindkraft till havs- Möjligheter och brister vid planering och projektering 
2010 s 15, 20 f, 30. 
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4.3.3.2 Översiktsplanens betydelse vid 
tillståndsprövning 

Ett fall som visar hur viktigt det är med en välutformad översiktsplan vid 
vindkraftsetablering är ett fall från 2005. Kommunen i Sotenäs antog en ny 
översiktsplan under målets handläggning, där det framgick var i kommunen 
det var lämpligt med vindkraft och att det i övrigt rådde stor restriktivitet 
gällande vindkraft i kommunen. Fallet visade att en aktuell och 
välunderbyggd översiktsplan har stor betydelse vid bedömningen om var det 
är lämpligt att placera vissa verksamheter som kräver tillstånd. Området 
som var föremål för etablering var av kulturhistoriskt intresse och 
etableringen skulle medföra påverkan på landskapsbilden, men området är 
inte försett med något områdesskydd. MöD menade att det finns ett allmänt 
intresse att bygga ut vindkraften för att främja en hållbar utveckling. 
Motstående intressen till etableringen var inte av sådan art att de skulle 
utgöra ett hinder för etablering på den aktuella platsen. Tillståndsansökan 
överensstämde med översiktsplanens redovisade områden som var lämpliga 
för vindkraft.40

 
 

Ett annat fall från 2009 handlade om lokaliseringen av en gruppstation med 
vindkraftverk som stred mot kommunens vindkraftspolicy,41 men som inte 
stred mot översiktsplanen. MöD ansåg även i detta fall att översiktsplanen är 
ett viktigt dokument vid lokaliseringsprövningen. Vindkraftspolicyn har 
däremot ingen större tyngd och kan jämföras med ett yttrande från 
kommunen, eftersom den inte har förankrats på samma sätt som en 
översiktsplan.42

4.3.4 Detaljplan och vindkraftverk 

 

I detaljplanen regleras den fysiska miljön och hur den ska förändras inom ett 
speciellt område, vilket framgår av 5 kap. 1- 15 §§ PBL. Det ska visas 
hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Kommunen ska samråda 
med länsstyrelsen och andra myndigheter enligt 5 kap. 20 § PBL vid 
utarbetandet av förslag till detaljplan. Andra sakägare som berörs av planen 
ska också beredas tillfälle att yttra sig genom ett samråd.43

 
  

Innan lagändringen 2009 fanns det i 5 kap. 1 § PBL fyra olika kriterier för 
när det krävdes en detaljplan. Detaljplan krävdes för sammanhållen 
bebyggelse, enstaka byggnad som kunde medföra betydande inverkan på 
omgivningen, enstaka byggnad som skulle etableras i ett område med stor 
efterfrågan och om bebyggelsen som skulle förändras eller bevaras.  
När det kom till vindkraftverk kunde en grupp vindkraftverk klassas som 
antingen ”ny sammanhållen bebyggelse” eller så medför de en ”betydande 

                                                 
40 Miljööverdomstolens dom 1 november 2005, Mål nr 2966/04.  
41 Vindkraftspolicy är ett verktyg som kan användas av kommuner som inte har utsett 
lämpliga vindkraftsområden i sin översiktsplan. Policyn är inte juridiskt bindande men kan 
ändå vara väsentlig vid vindkraftsetablering. Se vidare SOU 2008:86 s 65. 
42 Miljööverdomstolens dom 10 mars 2009, Mål nr M 4784/08. 
43 SOU 2008:86 s 72. 
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inverkan på omgivningen”. Sedan lagändringen krävs numer en 
lämplighetsprövning av uppförande av vindkraftverk. Om de ska uppföras i 
ett område med stor efterfrågan från andra verksamheter krävs en detaljplan. 
Detta gäller också om flera fastighetsägare med angränsande områden vill 
uppföra vindkraftverk.44

 
 

För de områden där det inte finns någon detaljplan, och där det inte heller 
behövs, kan områdesbestämmelser utfärdas för att syftet med 
översiktsplanen ska kunna uppnås eller för att bevara riksintressen, vilket 
framgår av 1 kap. 3 § 3 stycket PBL. Avsikten med områdesbestämmelserna 
är att säkerställa syftet med översiktsplanen och att skydda eventuella 
riksintressen. Genom områdesbestämmelserna överför man riktlinjerna i 
översiktsplanen till juridiskt bindande bestämmelser.45

4.3.5 Detaljplan och kravet på MKB vid 
vindkraftsetablering 

 

Om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska reglerna i 
6 kap. MB tillämpas angående miljöbeskrivningar och MKB. Detta framgår 
av 5 kap. 18 § 2 stycket PBL. Beror miljöpåverkan på verksamhetens art, 
storlek eller lokalisering ska MKB upprättas. Enligt 6 kap. MB ska en 
miljöbedömning göras av en myndighet eller kommun, som upprättar eller 
ändrar en plan eller ett program, om detta innebär betydande miljöpåverkan. 
Detta som ett led i främjandet av den hållbara utvecklingen. Om ett 
vindkraftverk kan antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt 
kommunens bedömning, ska en miljöbedömning göras av den plan som 
följs t.ex. detaljplan. Där ingår även upprättandet av en MKB. 
Kommunens markplanering har stor tyngd vid vindkraftsetablering i 
skyddade områden som har ett speciellt bevarande värde.46

 

 Kraven på MKB 
är viktiga, vilket kan illustreras i fallet RÅ 2005 ref. 44, där en detaljplan 
upphävdes på grund av att man inte tillräckligt hade utrett den planerade 
exploateringens påverkan på en fridlyst art som fanns i området. 

Samma sak gäller när en detaljplan kan komma att påverka ett Natura 2000-
område. Då kan planen falla in under SEA-direktivets och MKB-direktivets 
tillämpningsområden. Detta innebär att det finns ett krav på att en 
miljöbedömning ska göras, enligt 6 kap. 11 § MB, om planen innehåller 
verksamheter som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB. Denna 
miljöbedömning måste göras om planerna kan innebära betydande 
miljöpåverkan. Av utredningen ”Prövning av vindkraft”(SOU 2008:86) 
framgår att EU-domstolen har kommit fram till detta och menar att ”[Med] 
hänsyn särskilt till försiktighetsprincipen anses en sådan risk föreligga när 
det på grundval av objektiva kriterier inte kan uteslutas att planen eller 
projektet kommer att ha en betydande påverkan på det berörda 
                                                 
44 Vindkraftshandboken – Boverket 2009 s 100 f, SOU 1999:75 s 48, PBL 5 kap. 1 § 2 
stycket p 2. 
45 Vindkraftshandboken – Boverket 2009 s 103. 
46 SOU 2008:86 s 70, 6 kap. 11 § MB, Energimyndigheten: Klassificering av vindkraft som 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, Rapport ER18:2004 s 19. 
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området”.47Detta har haft betydelse för ett avgörande i Regeringsrätten som 
handlade om rättsprövning. Regeringsrätten upphävde regeringens beslut 
om ett antagande av en detaljplan. Upphävandet skedde på grund av att det 
saknades en MKB som skulle ha upprättats vad gällde frågan hur ett Natura 
2000-område påverkades av kommunens planer. Det var inte uppenbart att 
avsaknaden av en MKB inte hade betydelse för avgörandet.48

4.4 Tillstånd och anmälan 

 

4.4.1 Miljöfarlig verksamhet 
Vindkraften räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 § MB, 
eftersom den genererar störningar i form av buller och skuggor. För att 
säkerställa kraven på försiktighetsmått används tillstånds- och 
anmälningsförfarande för vindkraftverk såväl som för andra verksamheter. I 
tillstånds- eller anmälningsplikten som framgår av 9 kap. MB ska 
hänsynsreglerna enligt 2 kap. MB beaktas. De miljöfarliga verksamheterna 
som är underkastade en sådan prövningsplikt finns klassificerade och listade 
i en bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Detta för att underlätta för och ge myndigheterna kontroll över 
landets miljöfarliga verksamheter. Verksamheterna är klassificerade från A-
verksamhet till C-verksamhet, där A-verksamheter är de mest 
miljöpåverkande verksamheterna. Tidigare angavs den installerade effekten 
hos vindkraftverk som riktlinje för om det var ett stort eller litet verk och 
om det var anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt. Nu, i och med de 
ändringar som gjorts år 2009 anges totalhöjden, eller som framgår av 
lagtexten, ” vindkraftverk inklusive rotorblad”. Detta innebär att det är 
vindkraftverkets höjd från rotorbladets spets när ett av rotorbladen står 
vertikalt som är avgörande.49

 
 

En anmälan om samråd i enlighet med 12 kap. 6 § MB ska ske när en 
verksamhet inte är anmälningsskyldig eller tillståndspliktig, om denna 
verksamhet kan komma att väsentligen ändra miljön. Detta kan komma 
ifråga när vindkraftverk inte är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga 
enligt 9 kap. MB men ändå kan påverka landskapsbilden eller naturmiljön. 
Detta gäller dock väldigt små anläggningar intill andra byggnader. I 
samband med samrådet informeras berörda myndigheter och de har 
möjlighet att råda verksamhetsutövaren. Myndigheterna kan även i samband 
med samrådet förelägga verksamhetsutövaren att vidta vissa åtgärder för att 

                                                 
47 SOU 2008:86 s 69 f, Sammanfattning av EU-domstolens dom i mål nr C-98/03, 
kommissionen mot Tyskland, REG 2006 s. I-53, punkt 40 och i mål nr C-6/04, 
kommissionen mot Förenade kungariket, REG 2005 s. I-9017, punkt 54. 
48 RÅ 2006 ref.88. 
49 Bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, 
Energimyndigheten: Klassificering av vindkraft som miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken, Rapport ER18:2004 s 17, Hagberg M. Nya regler vid prövning av 
vindkraftverk 2009 s 10. 
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minska miljöpåverkan. Verksamhetsutövaren kan också föreläggas förbud 
för att upprätthålla skyddet av naturen.50

 
 

Från och med den 1 augusti 2009 ändrades reglerna kring prövningen av 
vindkraft. Syftet med ändringen är att underlätta utbyggnaden av 
vindkraften och att effektivisera och underlätta tillståndsprocessen vid 
vindkraftsetablering. Det var regler i både MB och PBL som ändrades för 
att uppnå detta syfte.51

4.4.2 Anmälnings- och tillståndspliktiga 
verksamheter 

 

4.4.2.1 C-verksamheter 
Verksamheter som är anmälningspliktiga(C-verksamheter) ska anmälas till 
kommunen. Förfarandet vid anmälningspliktiga verksamheter är något 
enklare än för tillståndspliktiga verksamheter. Anmälan ska vara skriftlig 
där det framgår vilken typ av verksamhet det gäller och vad den innebär. 
Det ska dessutom finnas en karta över var verksamheten ska förläggas. Det 
ska även i vissa fall finnas med en miljökonsekvensbeskrivning. 
Anmälningsplikt till kommunen enligt MB föreligger om ett vindkraftverk 
har en totalhöjd högre än 50 meter. Är verksamheten tillståndspliktig gäller 
inte anmälningsplikt. Handläggningen ska ske i lämplig omfattning och ska 
dessutom ske i samband med bygglovsansökan. Verksamhetsutövaren kan 
föreläggas att ansöka om tillstånd för verksamheten, om den är av ett sådant 
slag att det medför betydande miljöpåverkan.52

4.4.2.2 B-verksamheter 
 

De verksamheter som klassificeras som B- verksamheter kräver tillstånd 
från länsstyrelsen. Det är länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som har 
hand om handläggningen. Om tillstånd till etablering har getts krävs inte en 
ansökan om bygglov till kommunen, utan det krävs endast att en 
bygganmälan görs. B-verksamheter är enligt bilagan till Förordningen 
(1998:889) bl.a. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans och där 
totalhöjden är högre än 150 meter för vart och ett. Tillståndspliktiga 
verksamheter är även vindkraftverk som står tillsammans, som är sju eller 
fler och har en totalhöjd högre än 120 meter.53

4.4.2.3 Prövning av havsbaserad vindkraft 
 

Verksamheter som är klassificerade som A-verksamheter är som framgår 
ovan de typer av verksamheter som är mest miljöpåverkande. Dessa 

                                                 
50 Naturvårdsverkets handbok 2001:6 om anmälan för samråd 1:a uppl. s 9, 19. 
51 Se Hagberg M. Nya regler för prövning av vindkraftverk 2009 
52 Energimyndigheten: Klassificering av vindkraft som miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken, Rapport ER18:2004 s 21, Bilagan till förordning (1998:899) om 
miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, Vindkraft, 40.100, Vindlov- Nya regler för 
prövning av vindkraftverk.  
53 Hagberg M. Nya regler för prövning av vindkraftverk 2009 s 9, Bilagan till förordning 
(1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, Vindkraft 40.90 och 40.95. 
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verksamheter prövas av miljödomstolen. I dagens läge finns inga 
vindkraftverk som klassas som A-verksamhet. När det gäller havsbaserade 
vindkraftverk eller vindkraftverk i vattenområden, har dessa tidigare 
klassats som A-verksamheter. Nu mer klassas de inte som A-verksamhet 
men kräver dock tillstånd i enlighet med 11 kap. MB och tillståndet prövas 
fortfarande av miljödomstolen enligt 11 kap. 9 b § MB. För att få tillstånd 
till havsetablering krävs det, enligt 11 kap. 6 § MB, att fördelarna med 
etableringen från allmän och enskild synpunkt överväger de kostnader, 
skador och andra olägenheter som verksamheten innebär för naturen. Det 
som eftersträvas är att verksamheten ska vara samhällsekonomisk.54

4.4.3 Kommunens inflytande i 
tillståndsprocessen 

 

4.4.3.1 Vetorätt 
Genom den tidigare omtalade lagändringen 2009 tillkom en ny paragraf (16 
kap. 4 §) i MB, som innebär att tillstånd för vindkraftsanläggningar endast 
får ges om kommunen gått med på etableringen, (detta gäller inte för 
anmälningspliktiga vindkraftverk eller anläggningar som kräver bygglov). 
Godkännandet av etableringen får göras av kommunen själv eller av någon 
som företräder kommunen. Vid samrådet ska kommunen ange sin åsikt i 
ärendet och den har där en möjlighet att lägga in ett veto mot att 
verksamheten inte ska få tillstånd, om inte etableringen kan anses vara 
synnerligen angelägen ur nationell synpunkt. Kommunens veto gäller även 
om etableringen anses vara synnerligen angelägen, om det finns en annan 
plats som bedöms vara lämpligare för verksamheten. Detta veto kan inte 
överklagas. Regeringen ska trots detta fortfarande ha rätt att tillåta en 
gruppstation av vindkraftverk med stöd av 17 kap. 6 § MB, om 
verksamheten anses vara synnerligen angelägen från nationell synpunkt. 55

 
 

Paragrafen har redan varit föremål för prövning i domstol ett flertal gånger. 
Ett fall som slutligen avgjordes hösten 2010 handlade om etablering av en 
vindkraftspark i Säffle kommun. Kommunen utnyttjade sin vetorätt, vilket 
till slut innebar att tillståndsansökan avslogs. I denna dom hänvisade MöD 
också till tidigare praxis ”vilket innebär att bestämmelsen ska tillämpas 
enligt ordalydelsen redan från ikraftträdandet, även om 
ansökningsförfarandet har inletts dessförinnan. Det förhållandet att 
bestämmelsen trädde ikraft efter att bolaget meddelades tillstånd har 
därmed inte någon betydelse för bedömningen eftersom bestämmelsen 
gäller retroaktivt.”56

                                                 
54 Energimyndigheten: Klassificering av vindkraft som miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken, Rapport ER18:2004 s 20. Bengtsson B m.fl. Miljöbalken - en kommentar  

 Diskussionerna kring om huruvida det kommunala 

Del II, 2010, Bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
Vindkraft 40.80. 
55 Se Karnov Internet: Miljöbalken (1998:808) 16 kap. 4 § not 523, Hagberg M. Nya regler 
för prövning av vindkraft 2009 s 9, Energimyndigheten: Klassificering av vindkraft som 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, Rapport ER18:2004 s 39, Prop. 2008/09:146 s 
55, Bengtsson B m.fl. Miljöbalken- en kommentar, Del I 2010. 
56 Miljööverdomstolens dom 9 september 2010, Mål nr M 6883/09. 
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vetot egentligen har någon funktion har varit många. Detta kommer dock 
inte diskuteras vidare här. 

4.4.3.2 Bygglov 
Kommunen har även inflytande över de vindkraftverk som är 
bygglovspliktiga, eftersom det är kommunen som utfärdar byggloven. 
Bygglovsplikten för vindkraftverk infördes av säkerhetsskäl 1982. Det var 
mest på grund av påverkan på omgivningen som ledde till införandet. Enligt 
PBL är vindkraftverk inte en byggnad utan en anläggning, vilket innebär att 
8 kap. PBL ska tillämpas i frågan om bygglov. Enligt 8 kap. 2 § PBL krävs 
bygglov om verket uppfyller kravet för bygglovsplikt, det vill säga om 
vindkraftverket är högre än 20 meter, om det placeras på ett avstånd från 
gränsen som är mindre än kraftverkets höjd, och vindturbinen har en 
diameter som är större än 3 meter, eller om verket monteras fast på en 
befintlig byggnad. Omfattas vindkraftverket av tillståndsprövning enligt 9 
och 11 kap. MB är de undantagna från kravet på bygglov. Mindre 
anläggningar som inte uppfyller kraven i 8 kap. 2 § punkt 6 a-d PBL är 
undantagna från lovplikten.57

4.4.3.3 Nya plan- och bygglagen 
 

I maj 2011 träder en helt ny Plan- och bygglag i kraft. Enligt den nya PBL 
finns reglerna kring översiktsplaner i 3 kap. och detaljplan i 4 kap.  Enligt 
de nya reglerna om detaljplaner krävs en lämplighetsprövning av ny 
sammanhållen bebyggelse, bebyggelse som ska förändras eller bevaras eller 
vid nybebyggelse. Vindkraftverk ska lämplighetsprövas i mark- och 
vattenområden genom en detaljplan om verket kräver bygglov, om det råder 
stor efterfrågan på området och om verket är tillståndspliktigt enligt MB. 
För vindkraftverk finns annars inget krav på reglering i detaljplan utan 
närmare detaljer kan regleras i områdesbestämmelserna. Eftersom den nya 
regeln i PBL överensstämmer med den nu gällande 5 kap. 1 § 2 stycket p 2 
så kommer detta antagligen inte innebära några större förändringar jämfört 
med den nu gällande PBL.58

 
  

Regler angående bygglov finns i den nya PBL i 9 kap. och framförallt i 2 § 
framgår det när bygglov krävs från och med i maj 2011. Bygglov krävs för 
nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av en byggnad som inte är 
tillbyggnad. Vidare framgår det av 16 kap. 7 och 8 §§ att regeringen får 
meddela föreskrifter gällande krav på bygglov för anläggningar som genom 
sin storlek eller funktion kan innebära betydande påverkan på omgivningen. 
Av den nya PBL framgår inte när ett vindkraftverk kräver bygglov utan 
svaret hittar man i regeringens föreskrifter. Av propositionen ”En enklare 
plan- och bygglag” (Prop. 2009/10:170) framgår det dock att de åtgärder 
som är bygglovspliktiga i den nu gällande lagen också ska gälla i den nya 
lagen.59

                                                 
57 SOU 2008:86 s 74. 

 

58 Ny Plan- och bygglag (2010:900), Prop. 2009/10:170 s 425. 
59 Ny Plan- och bygglag (2010:900), Prop. 2009/10:170 s 272. 
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5 Skyddade områden 

5.1 Begreppet skyddade områden 
Med begreppet skyddade områden menas i denna uppsats, skyddade 
naturområden som har ett bevarandevärde enligt lag. Bevarandevärdet kan 
vara att landskapsbilden är viktig att bevara på grund av t.ex. orörd natur. 
Värdet kan också bestå i att bevara ett område som rekreationsområde för 
friluftsliv eller att bevara ett område för att därmed skydda en art som är 
utrotningshotad eller extra viktig för den hållbara utvecklingen och den 
biologiska mångfalden. 

5.2 Vindkraft i skyddade områden 

5.2.1 Allmänt 
Intresset för etablering av vindkraft har ökat och med det följer också 
etableringsproblem. Det är inte helt ovanligt att etablering rör skyddade 
områden av naturvårdsintresse. Olika landskap har olika förutsättningar för 
att tåla en förändring i miljön. Detta beror på områdets sårbarhet och hur 
stort ingreppet i naturen är. En myndighet kan hindra en markägare att vidta 
åtgärder som strider mot syftet med ett specifikt skyddat område. Detta kan 
ske genom ett interimistiskt förbud som normalt brukar gälla i 3 år. Det 
interimistiska förbudet gäller under den tid myndigheten utreder om 
åtgärden markägaren vill vidta är motiverad i det skyddade området. 60

 
  

 I samband med uppförandet av ett vindkraftverk krävs det schaktning och 
gjutning av betongfundament eller alternativt förankring i berg. Det behöver 
också dras kablar och ledningar, vägar behöver byggas och dessutom 
behövs ett kontroll- och transformatorhus intill verket. Dessa ingrepp på 
naturen påverkar växtligheten under en längre tid. För att dra kablar krävs 
också ibland att man utför sprängningar, vilket leder till bestående 
förändringar av miljön. De effekter som uppstår på växtlivet varierar 
beroende på art, årstid och andra förhållanden på platsen. Etablering av 
vägar gör att den mänskliga aktiviteten i området ökar och området blir mer 
exploaterat. För att skydda vissa områden, framförallt kustnära områden och 
områden som är av riksintresse på grund av dess naturvärden, från påtaglig 
skada har det ansetts att det borde ställas mer långtgående krav vid 
planeringen av vindkraftsetablering. En ansökan om vindkraftsetablering 
kan avslås på grund av att vindkraftverket inte passar in i ett område som 
har värdefull naturmiljö.61

                                                 
60 Vindkraftshandboken – Boverket 2009 s 48, Bengtsson B. Speciell fastighetsrätt 10:e 
uppl. 2010 s 172, 7 kap. 24 § MB. 

 

61 Vindkraft på land- Branschfakta från naturvårdsverket 2:a utgåvan 2006 s 10 ff , SOU 
1999:75 s 58, Wizelius T. m.fl. Vindkraftens miljöpåverkan – Utvärdering av regelverk och 
bedömningsmetoder s 44. 
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5.2.2 Boverkets rekommendationer 
I Boverkets handbok för vindkraft finns det rekommendationer om var och 
när ett vindkraftverk inte ska byggas. Det rekommenderas att det inte sker 
en etablering av vindkraft i skyddade områden såsom nationalparker, de 
flesta naturreservat och Natura 2000-områden samt djur- och 
växtskyddsområden. Ytterligare exempel på områden där det inte ska 
exploateras är obrutna fjäll och Natura 2000-områdena Hoburgs bank och 
Norra Midsjöbanken. Områden som är utsedda till riksintressen för 
friluftsliv är normalt också sådana områden där vindkraft inte anses vara 
lämpligt.62

 
 

Rekommendationerna innebär inte ett totalförbud mot etablering i skyddade 
områden. Vindkraft innebär inte alltid en påtaglig skada på ett område. 
Värdet på området, som är föremål för etablering, ska sättas i 
proportionalitet till hur pass mycket verket kommer att påverka området. Är 
området väldigt stort kan det få betydelse för etableringen. Områdena det 
ofta handlar om är de som skyddas enligt 4 kap. MB, alltså riksintressen. 
Vindkraftsutbyggnader kan begränsas geografiskt i och med reglerna i 4 
kap. 3 § och 17 kap. 4 a § MB. Detta innebär att tillståndspliktiga 
vindkraftverk inte får uppföras i områdena som räknas upp i 4 kap. 3 § MB. 
Innan lagändringen, år 2009, fanns inte detta förbud, vilket innebär att 
anläggningar för vilka miljöanmälan gjorts innan 1 augusti 2009 prövas 
enligt de gamla reglerna.63

5.3 Riksintressanta områden 

 

5.3.1 Riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB 
Genom 3 kap. MB kan vissa områden klassificeras som riksintressen. Dessa 
områden är en kvalificerad form av allmänt intresse som har lagfästs. De 
områden kan vara viktiga ur ett frilufts- och naturvårdsperspektiv, men det 
finns också områden som är riksintressanta med tanke på utnyttjandet av 
välstånd och utbyggnad. Riksintressen ska så långt som möjligt skyddas mot 
skador och åtgärder som kan försvåra utnyttjandet. Det finns ingen klar 
definition om vad ett riksintresse är. Det är den beslutande myndigheten 
som avgör detta. Länsstyrelserna och kommunerna har inventerat sina 
marker och förtecknat alla riksintressen i respektive område.64

 
 

I förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 
m.m. föreskrivs att det ankommer på Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet eller liknande myndigheter att ta till vara 
riksintressen vid prövning av mål om markanvändning, detta innefattar 
ärenden enligt PBL. Det är sedan upp till länsstyrelsen att bedöma om 

                                                 
62 Vindkraftshandboken – Boverket 2009 s 58 f, Hagberg M: Nya regler för prövning av 
vindkraft 2009 s 5 
63 Vindkraftshandboken – Boverket 2009 s 95. 
64 Rubensson S. Miljöbalken- nya miljörätten 4:e uppl. 2008 s 52 f. 
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området i fråga är av riksintresse för friluftsliv eller natur- och 
kulturmiljövård. Exempel på riksintressen på grund av natur- och 
kulturvärden är nästan hela den svenska kusten, inklusive skärgård. 
Områdena kring Vänern och Vättern, hela Öland och Gotland och större 
delen av fjällen. Det finns också riksintressen i form av vattenområden, 
exempel på detta är nationalälvarna. Nationalälvarna är enligt 4 kap. 6 § MB 
Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven med tillhörande 
vattenområden.65

5.3.2 Lokalisering och avvägning vid 
motstående intressen  

 

Hur en avvägning ska ske vid motstående intressen, när ett riksintresse 
påverkas, finns stadgat i 3 kap. 10 § MB. Enligt denna bestämmelse ska 
företräde ges åt det ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 
hushållning av miljön i området. Om området behövs för en anläggning för 
totalförsvaret, ska detta intresse ges företräde. Exploatering och ingrepp i 
miljön får endast komma till stånd om det inte finns något hinder som 
framkommer av 3 kap. 2-8 §§. De hinder som finns uppräknade är bland 
annat särskilt känsliga områden ur ekologisk synpunkt, områden för jord- 
och skogsbruk som är av nationell betydelse och fysisk miljö som i övrigt 
har stor betydelse för allmänhetens behov av friluftsliv och områden med ett 
stort naturvärde.  Dessutom får exploatering endast ske om det inte påtagligt 
skadar ett områdes bevarandevärde.66

5.3.3 Riksintressen för vindkraft 

 

Riksintressen för vindkraftsbruk finns sedan 2004 i Sverige, dessa områden 
är utsedda av Energimyndigheten och anses vara särskilt lämpliga för 
elproduktion genom vindkraft.(Se Bilaga B) Det krävs särskiljande 
egenskaper i ett område för att få klassas som riksintresse för vindkraft. 
Energitillgångarna ska vara avsevärt högre i detta område jämfört med andra 
områden. De kriterier energimyndigheten har använt sig av vid utpekandet 
av riksintressen för vindkraft är bland annat att området ska ha en medelvind 
på lägst 6,5 m/s på 71 meters höjd över nollplansförskjutningen,67 över land 
och hav. Det finns också områden som är undantagna från möjligheten att 
utses som riksintresse för vindkraftsbruk. Dessa områden är bland andra 
nationalparker, obrutna fjäll och vissa bebyggelseområden om dessa 
områden är mindre än 3 km2.68

 
 

                                                 
65 Rubensson S. Miljöbalken- nya miljörätten 4:e uppl. 2008 s 52 f. 
66 3 kap. 10 § MB, prop. 2005/06 :143 s 25, Rubensson S. Miljöbalken- nya miljörätten 4:e 
uppl. 2008 s 54. 
67 Nollplansförskjutning innebär att man räknar vinden från den nivån som upplevs som 
marknivå istället för den egentliga marken. T.ex. om det är tät skog på ett ställe man vill 
mäta vinden på, räknar man vinden från trädtopparna, eftersom vinden upplever det som 
marknivå. Se vidare http://www.litenvindkraft.se/nollplan.php. 
68 SOU 1999:75 s 43, Energimyndigheten: Riksintressen för vindkraftsbruk, Wizelius T. 
Vindkraft i teori och praktik 2.a: uppl. 2007 s 309 f. 
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Riksintressen för vindkraft gör det möjligt till en avvägning mot andra 
riksintressen som inte är lämpliga att förena med vindkraftsetablering. 
Bevarandeintressen kontra vindkraftsetablering behöver inte alltid innebära 
konflikt. Detta är något som får avgöras från fall till fall där man ser till 
bakgrunden till bevarandeintresset. Riksintressen för vindkraftsbruk blir på 
så sätt vägledande när prövning av markanvändning ska ske. Det är vid 
prövningen av det enskilda fallet som ett riksintresse får rättslig betydelse. 
Det är upp till kommunen att ta in dessa områden i sin översiktsplan och 
länsstyrelsen har tillsynen över att detta sker och att riksintresset 
tillgodoses.69

5.3.4 Lokalisering och motstående intressen 

 

5.3.4.1 Avvägning mellan Energiintresset och 
Kulturintresset 

I ett fall från år 2007 ansågs det att etablering av vindkraft inte hindrades av 
ett riksintressant område på grund av dess kulturmiljö. Tillståndet gällde en 
gruppstation för vindkraft med fyra verk som skulle placeras i nära 
anslutning till ett område som utpekats som riksintresse av 
Riksantikvarieämbetet i enlighet med 3 kap. 6 § MB. MöD ansåg att 3 och 4 
kap. MB inte hindrade etableringen.70

 
 

I detta fall har prioriteringen av vindkraft och dess ekonomiska fördelar 
tillsammans med energiintresset fått företräde framför ett riksintresse. Detta 
trots att dessa egentligen inte går att förena när man ser till syftet med det 
skyddade området. Detta är ett exempel på när tillämpningen av 
lagstiftningen har blivit den motsatta i förhållande till lagstiftarens 
intentioner. Dessa områden är till för att skydda ett kulturhistoriskt 
landskap. De är inte till för att exploatera historiska platser genom att 
etablera vindkraft i närheten. Enligt min mening borde det ha funnits en 
alternativ plats för etablering. Detta fall kan även jämföras med fallet i 
Sotenäs kommun ovan (4.3.3.2). Även om området i det fallet inte var utsett 
till skyddsområde så ansågs det att kulturintresset och energiintresset gick 
att förena, eftersom det framgick av översiktsplanen att området var 
lämpligt för etablering.  

5.3.4.2 Fallet om Glötesvålen 
Glötesvålen i Härjedalens kommun är ett riksintresse för såväl 
energiproduktion som för rennäring enligt 3 kap. MB. Detta innebär, som 
ovan beskrivits, ett skydd mot förändringar som förhindrar rennäringen. 
Problemet i det här fallet var att bedöma vilket intresse som vägde tyngst 
och som på lång sikt är den lämpligaste lösningen från allmän synpunkt. Det 
argumenterades att en förnyelsebar energikälla hjälper till att uppfylla 
miljömålen och är viktig för att uppnå de krav som Sverige åtagit sig på EU-
nivå. Enligt översiktsplanen för området är det lämpligt för 
vindkraftsetablering. MöD ansåg att intresset för vindkraftsbruk och 
                                                 
69 SOU 1999:75 s 40, Energimyndigheten: Riskintressen för vindkraftsbruk. 
70 Miljööverdomstolens dom 12 december 2007, Mål nr M 2602/07. 
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intresset för rennäringen gick att förena. Det ansågs också att 
inskränkningen av renbetet inte innebar någon påtaglig skada för 
rennäringen. Mot bakgrund av riksdagens utbyggnadsmål ansåg MöD att 
vindkraftsetableringen är det intresse som på bästa sätt främjar den 
långsiktiga hushållningen med marken i området och innebär en från allmän 
synpunkt god hushållning enligt 3 kap. MB. Den förändrade 
landskapsbilden i en annars opåverkad miljö ansågs av MöD inte påtagligt 
förändra områdets karaktär på ett sådant sätt att tillstånd ska nekas på grund 
av detta. Glötesvålen har många höga naturvärden i form av geologiska 
fenomen vilket gör platsen unik nationellt sätt. Dock har platsen inte utsetts 
till riksintresse för naturvård och har inte heller något annat formellt skydd i 
form av naturreservat. Genom föreskrifter har man dock vidtagit 
försiktighetsåtgärder för att inte skada området mer än absolut nödvändigt. 
Det geovetenskapliga intresset och värdena därav går att förena med 
intresset att utvinna energi.71

 
 

Även detta fall ger en vägledning om att det finns möjlighet att förena 
energiintresset med flera olika intressen. Trots att det är osäkert kring hur 
renar reagerar när deras betesmarker blir mer exploaterade genom 
vindkraftsetablering, har man i detta fall bedömt att det inte finns någon risk 
för påtaglig skada. Energiintresset har fått en högre prioritering än 
riksintresset för rennäring. Även om det konstateras att området inte 
påtagligt förändras genom etableringen, kan det dock få konsekvenser för 
renarna. Som Jordbruksverket befarar så kan renarna finna området som en 
mindre attraktiv levnadsmiljö. Enligt min mening borde det vara mer 
långsiktigt hållbart för den framtida utvecklingen att lämna attraktiva 
rennäringsområden ostörda, eftersom rennäring blir allt mer ovanlig och 
behöver främjas. Men som framgår ovan får exploatering ske av 
riksintressanta områden om det inte finns risk för att påtagligt skada 
bevarandevärdet. Dessutom finns det ett starkt allmänintresse att minska 
koldioxidutsläppen och att övergå från fossila bränslen till förnyelsebara 
bränslen. Samtidigt kan det vara så att rennäringen gynnas i just den 
bemärkelsen att koldioxidutsläppen minskar och miljön i området blir bättre 
i och med minskad försurning osv. 

5.3.4.3 Fallet om Kattegatt 
I ett fall från 2008 avslås en tillståndsansökan för att driva en vindkraftspark 
med ca 30 vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg. Området är en 
viktig lekplats för torsken som är allvarligt hotad i Kattegatt och kan därmed 
falla in under ett område som ska skyddas särkilt ur ekologisk synpunkt. 
Vindkraftsparken skulle också innebära en lokalisering delvis i ett område 
av riksintresse för vindkraft men också i ett område av riksintresse för 
friluftslivet. I ansökan fanns alternativa platser för vindkraftverken 
redovisade. De redovisade alternativa platserna var egentligen inte något 
alternativ, då alla ansågs vara olämpliga. Några av alternativen skulle 
dessutom påverka naturreservat eller ett Natura 2000-område. MöD ansåg 
att det inte hade visats att den sökta platsen var den plats som innebar minst 

                                                 
71 Miljööverdomstolens dom 14 oktober 2010, Mål nr M 10316/09. 
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intrång och olägenhet med hänsyn till människors hälsa och miljön. De 
menade också att torsken i området är så pass viktig att ändamålet med 
vindkraftsverksamheten inte kunde uppfyllas.72

 
  

Den hotade torsken har varit föremål för en het debatt angående om det ska 
råda fiskeförbud eller inte och om den ska vara rödlistad eller inte. Att MöD 
i detta fall konstaterat att vindkraftverk riskerar att påverka torsken negativt 
och att den riskerar att bli ännu mer hotad borde vara ett tecken på att det 
ska finnas ett mycket starkt motstående intresse till intresset för att skydda 
känsliga marina miljöer. I fallet om Utgrunden I var det betydligt mer 
väsentligt att prioritera samhällsekonomiska intressen och riksdagens 
utbyggnadsmål än att skydda känsliga fågelområden. Det 
samhållsekonomiska intresset verkar bero på hur stora vindtillgångarna är i 
det aktuella etableringsområdet, samtidigt som det handlar om vad är värt att 
riskera. Hade MöD i detta fall bifallit ansökan om etablering hade det nog 
varit många som protesterat och menat att det finns andra områden, där 
vindtillgångarna är minst lika stora och som dessutom inte skulle påverka 
känsliga arter. Fallet har en utgång som är i enlighet med lagstiftarens 
intentioner. 

5.3.4.4 Fallet om Mollösund 
Mollösund är en del av Bohuslänskusten som är attraktiv ur 
exploateringssynpunkt och där konkurrensen med bevarandeintressena är 
stor. Där finns många naturvärden på grund av bl.a. obrutna kuster. Här ville 
ett företag etablera två vindkraftverk. Syftet med de skyddsbestämmelser 
som fanns var att bevara detta område för att det ska kunna utnyttjas för 
friluftsliv och rekreation. Frågan i fallet var om vindkraftsetablering i detta 
område kunde genomföras på ett sådant sätt att det inte skadar de 
naturvärden som finns. De två vindkraftverk det var frågan om skulle till 
viss del förändra landskapsbilden, men det fanns redan spår av mänsklig 
verksamhet i form av vägar osv. Mollösund är ett riksintresse för 
friluftslivet och enligt MöD skulle inte vindkraftsetablering försämra 
möjligheten till friluftsliv. MöD ansåg att dessa två intressen det var frågan 
om, Energiproduktion kontra riksintresse, kunde förenas och utgjorde i sig 
inget hinder för tillstånd. Det var dock frågan om alternativa lokaliseringar 
som gjorde att ansökan avslogs i detta fall. Det kunde inte visas att ”[…]den 
valda platsen medför att ändamålet med vindkraftsverksamheten kan vinnas 
med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad”. På grund 
av det höga värdet på landskapsbilden i området är lokaliseringskravet 
mycket starkt. 73

 
 

Bohuslänskusten är ett sådant område som ska vara helt befriat från 
utbyggnad av vindkraftverk, i enlighet med 4 kap. MB som framgår ovan. 
Trots detta var det inte just det som var hindret för tillstånd. Intresset för 
friluftsliv och turism i detta område ska prioriteras högt vid exploatering och 
tillståndspliktiga vindkraftverk får inte komma till stånd i enlighet med 4 
kap. 2-3 §§ MB. Eftersom detta ligger till grund för bedömningen kunde 
                                                 
72 Miljööverdomstolens dom 5 mars 2009, Mål nr 294/08. 
73 Miljööverdomstolens dom 31 oktober 2001, Mål nr M 9540/99. 
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inte den valda platsen betraktas som en plats som innebar minsta möjliga 
intrång i miljön. Detta konstaterande är också något som gör att fallet är 
vägledande. Vindkraft får inte etableras längs med Bohuslänskusten. 
Samtidigt blir fallet vägledande, då det konstateras att energiintresset kan 
förenas med riksintresset för friluftslivet. 

5.4 Nationalparker 

5.4.1 Land- och vattenbaserade nationalparker 
I Sverige har nationalparkerna det mest omfattade områdesskyddet, vilket 
framgår av 7 kap. 2 § MB. Dessa områden är av större areal och bedöms 
vara särskilt viktiga att skydda från exploatering. Syftet är att bibehålla 
större områden av en viss landskapstyp i ett naturligt och oförändrat skick. 
Exempel på nationalparker är Abisko, Stora Sjöfallet, Sarek och Dalby 
Söderskog i Skåne. Det finns också i skrivande stund (2010) endast en 
marin nationalpark, Kosterhavets nationalpark. Syftet med Kosterhavets 
nationalpark är enligt nationalparksförordningen (1987:938) 1 § 29 p. att 
bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde och dess 
angränsande landområden i ett väsentligen oförändrat skick. 
Nationalparker kan endast upprättas på områden som ägs av staten, till 
skillnad från naturreservat där någon annan kan äga fastigheten. Regeringen 
prövar vilka ingrepp som får göras i nationalparker. Enligt 
vindkraftsutredningen ”Prövning av vindkraftverk” framgår det att 
etablering av vindkraftverk inte är förenligt med syftet för en nationalpark 
och därför kan etablering inte ske i ett sådant område. 74

 
  

Det finns möjlighet att ansöka om dispens från nationalparksföreskrifter, 
vilket framfår av nationalparksförordningens föreskrifter. Enligt 
förordningens 5 § får dispens från föreskrifterna meddelas om det finns 
särskilda skäl. I samband med detta tillämpas även i vissa fall 7 kap 29 § 
MB (se nedan i samband med Natura 2000-områden).75

5.4.2 Glötesvålen 

 Nationalparkernas 
skydd i förhållande till etablering av vindkraft har inte satts på sin spets i en 
prövning. Det finns dock fall då det funnits risk för att etablering av 
vindkraftverk har kunnat påverka nationalparker. Det mest vägledande är 
fallet om Stora Sjöfallet. 

I fallet om Glötesvålen (se ovan) skulle Sånfjällets nationalpark ha 
påverkats betydligt med tanke på en förändrad landskapsbild och förändrad 
vildmarksupplevelse. Vindkraftsetableringen skulle ske i närheten av 
nationalparken. Sånfjället är även ett Natura 2000- område och är utsett till 
riksintresse för naturvärden. Under målets handläggning utsågs även 
Glötesvålen som riksintresse, dock för vindkraft. Det ansågs i fallet att den 
                                                 
74 Rubensson S. Miljöbalken- nya miljörätten 4:e uppl. 2008 s 79 ff, 7 kap. 2 § MB, SOU 
2008:86 s 90. 
75 Bengtsson B m.fl. Miljöbalken- en kommentar, Del I 2010 
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visuella påverkan skulle minskas i och med avståndet och känslan av att 
verken dominerar landskapet mildras väsentligt på ett sådant sätt att det kan 
accepteras. Energiintresset hade företräde.76

 
 

Även om etableringen skulle ske utanför nationalparkens område skulle 
vindkraftverken synas och förändra landskapsbilden, något som, enligt mig, 
är en viktig del i vildmarksupplevelsen och det bevarade landskapet, vilket 
är centralt för nationalparker. Exploatering i nära angränsning till 
nationalparker ska ske med hänsyn till nationalparken. När ett område 
dessutom har ett skydd i form av Natura 2000 ska exploatering av 
närområdet ske med restriktivitet. (Se vidare nedan) 

5.4.3 Stora Sjöfallet 
En privatperson med energifirma ville undersöka möjligheterna att etablera 
vindkraft i Stora Sjöfallets nationalpark genom att sätta upp en vindmast. 
Masten skulle vara över 40 meter hög och skulle därmed inte vara förenlig 
med syftet med nationalparken. Stora Sjöfallets nationalpark bildades år 
1910. På grund av vattenkraftsutbyggnaden bröts sjön Akkajaure ut ur 
nationalparken. För området gäller nationalparksförordningen (1987:938) 
samt av Naturvårdsverket meddelade föreskrifter. Syftet med Stora 
Sjöfallets nationalpark är enligt föreskrifterna att bevara ett högnordiskt 
fjällandskap i dess naturliga tillstånd. Det är på området förbjudet att 
uppföra byggnad eller annan anläggning om inte länsstyrelsen finner att 
särskilda skäl föreligger för dispens. Dispensansökan avslogs i detta fall.77

 
  

I detta fall upprätthölls syftet med nationalparken när tillstånd för 
verksamhet avslogs. Naturvärdet i nationalparker är högt och de ska inte 
riskers att de blir exploaterade. Att etablera vindkraft i ett sådant område 
skulle gå rakt emot bevarandet av ett högnordiskt landskap.  

5.5 Naturreservat 

5.5.1 Natur- och kulturreservat 
Att utse reservat är en typ av verktyg för att reglera användningen av ett 
område i syfte att skydda det mot exploatering och påverkan på miljön. 
Syftet ska vara att vårda värdefulla naturmiljöer och skydda den biologiska 
mångfalden. Området kan även ha som syfte att tillgodose behovet av 
friluftsliv. Det kan också handla om att skydda, återställa eller till och med 
nyskapa en värdefull naturmiljö eller levnadsmiljö för olika arter, som är 
värda att skyddas. Det finns framtagna vägledande kriterier för vad som kan 
klassas som skyddsvärda områden. Det kan finnas ekologiska eller 
biologiska bevarandevärden i området. Det kan även vara fråga om andra 
värden som behöver skyddas, som till exempel forskningsintresse eller att 
området är viktigt för födosökning. Enligt 7 kap. 4 § MB får ett mark- eller 
                                                 
76 Miljööverdomstolens dom 14 oktober 2010, Mål nr M 10316/09. 
77 Miljööverdomstolens dom 10 juni 2005, Mål nr M 8153/04. 
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vattenområde förklaras som naturreservat, om det inte strider mot 
detaljplanen i kommunen.78

 
 

För att bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap kan länsstyrelsen eller 
kommunen inrätta ett kulturreservat. Syftet med reservatet är att bevara 
människans präglade odlingslandskap, att bevara de historiska inslagen i 
vårt landskap samt att bevara den biologiska mångfalden. Oftast handlar det 
om åkrar, ängar och gärdsgårdar m.m. Det finns också områden som är 
utsedda till världsarv i Sverige. Dessa områden har ett högt kulturhistoriskt 
värde och har utsetts av Unesco. De anses vara en angelägenhet för hela 
mänskligheten, exempel på världsarv är Alvaret på Öland. 79

 
 

5.5.2 Marina reservat 
Marina områden med höga dokumenterade värden kan skyddas genom att 
utses till naturreservat. Denna typ av reservat skiljer sig inte juridiskt från 
landbaserade reservat. I dessa områden ska etablering av vindkraft ske 
restriktivt. Genom konventionerna för HELCOM och OSPAR har Sverige 
åtagit sig att skydda nätverk av marina miljöer. Skydden som följer med 
respektive konvention kallas BSPA (Baltic Sea Protected Area) och MPA 
(Marine Protected Area). I Sverige finns 21 respektive 6 sådana typer av 
skyddade områden. Dessa skyddsområden medför inget juridiskt skydd utan 
kompletteras med åtgärder på nationell nivå genom antingen naturreservat 
eller Natura 2000-områden. Vindkraften ska inom dessa områden enligt 
HELCOMs rekommendationer begränsas.80

 
 

5.5.3 Inskränkningar i markanvändning 
Inskränkningar i markanvändningen i ett naturreservat kan införas i form av 
ett förbud mot att till exempel bygga, uppföra stängsel eller att jakt inte får 
förekomma i området. Ett förbud av detta slag enligt 7 kap. 5 § MB kan 
också innebära att det finns inskränkningar i rätten att använda området 
under delar av året, till exempel om en utsatt art förökar sig en exakt 
tidsperiod. Förbuden får dock inte vara mer ingripande än vad syftet med 
reservatet medger. Genom att bestämmelser som är tillämpliga för 
naturreservat, också är tillämpliga på kulturreservat, borde en tillämpning av 
7 kap. 5 § MB innebära ett förbud mot att ändra befintliga byggnader i just 
detta område eftersom det skulle störa det historiska landskapet. Det finns 
möjlighet att föreskriva om en skyldighet att allmänheten enligt 

                                                 
78 Naturvårdsverket: Skydd av marina miljöer med höga naturvärden- vägledning, rapport 
5739, 2007 s 14 ff, Bengtsson B m.fl. Miljöbalken- en kommentar, Del I 2010, Bengtsson 
B. Speciell fastighetsrätt 10:e uppl. 2010 s 173, Rubensson S. Miljöbalken- nya miljörätten 
4:e uppl. 2008 s 80. 
79 Rubensson S. Miljöbalken- nya miljörätten 4:e uppl. 2008 s 82. Bengtsson B m.fl. 
Miljöbalken- en kommentar, Del I 2010. Riksantikvarieämbetet: Världsarv i Sverige. 
80 Naturvårdsverket: Utökad marin inventering och placering av vindkraft i marint 
skyddade områden s 23, 35. 
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allemansrätten ska kunna ha tillgång till området, detta om det behövs för att 
nå syftet med reservatet. Föreskrifterna bör utformas på ett sådant sätt att det 
inte uppkommer störningar på bevarandeområdet. 81

 
 

I naturreservat kan föreskrifter förbjuda att verksamheter etableras inom det 
skyddade området. Denna typ av förbud finns i några av de marina 
naturreservat vi har i Sverige. År 2009 förbjöds vindkraft specifikt i endast 
några få av de dåvarande 20 befintliga reservat som fanns. I ytterligare 11 
reservat fanns föreskrifter som hindrade vindkraftsetablering på ett sätt som 
inte innebär ett direkt förbud. Att etablera vindkraft i ett naturreservat är 
möjligt, men det kräver en tydlig motivation, om varför vindkraft ska 
placeras i just det område det är frågan om. Detta framgår av bland annat 2 
kap. 6 § MB. Det krävs särskilda skäl för att tillstånd ska kunna ges, vilket 
innebär att etableringen inte får påverka området på ett sådant sätt att 
bevarandevärdena påverkas negativt. Dispens från reservatsföreskrifterna 
får meddelas enligt 7 kap. 7 § 2 stycket MB, om åtgärden är förenlig med 
syftet med reservatet och om påverkan på området är försumbar. Om 
etableringen innebär en uppenbar skada och dispens inte kan meddelas, ska 
detta meddelas direkt till den som ansökt om dispens.82

 
 

Ett exempel på när ett naturreservat har varit föremål för prövning i 
samband med vindkraft var när ett företag ville etablera sex stora 
vindkraftverk i Tjörns kommun. Verken skulle placeras i närheten av 
naturreservatet Skaboholmen. Etableringen skulle medföra ingripande 
förändringar i landskapsbilden. Vindkraftverk i detta område skulle helt 
komma att dominera landskapet och förändra intrycket av orörd natur. 
Kustbandet skulle helt förloras enligt MöD. Exploatering av området skulle 
medföra att mycket höga naturvärden påtagligt skulle skadas. Det är inte 
förenligt med MB att godta en sådan typ av etablering, varför ansökan om 
tillstånd avslogs.83

 
 

Liksom i fallet om Mollösund konstaterades här att etableringen skulle stå i 
orimlig proportion till det bevarandeintresse som skulle gå förlorat vid en 
etablering. Detta fall är vägledande på så sätt att det styrker fallet om 
Mollösund genom att bevara den orörda kusten i Bohuslän. Den orörda 
naturen har ett så högt värde att det samhällsekonomiska intresset, liksom 
allmänhetens intresse för vindkraftsutbyggnad fått ge vika.  

                                                 
81 Rubensson S. Miljöbalken- nya miljörätten 4:e uppl. 2008 s 81, Bengtsson B m.fl. 
Miljöbalken- en kommentar, Del I 2010, Naturvårdsverkets allmänna råd: Om natur- och 
kulturreservat enligt 7 kap. (NFS 2003:8) s 3 f. 
82 Naturvårdsverket: Utökad marin inventering och placering av vindkraft i marint 
skyddade områden 2009 s 31 f, Naturvårdsverkets allmänna råd: Om natur- och 
kulturreservat enligt 7 kap. (NFS 2003:8) s 4 f. 
83 Miljööverdomstolens dom 31 oktober 2001, Mål nr M 8328/99. 
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5.6 Mindre naturskyddsområden 

5.6.1 Djur- och växtskyddsområden m.m. 
Ibland kan det vara av intresse att skydda ett speciellt naturföremål, såsom 
en ek eller ett spår från istiden. Detta kan skyddas genom att utses som 
naturminne av länsstyrelsen eller kommunen. Är det däremot av intresse att 
skydda livsmiljöer för hotade växter och djur är det aktuellt att utse området 
till biotopskyddsområde. För att skyddet ska vara möjligt måste området 
avgränsas. Det kan vara fråga om alléer, våtmark, stenmurar osv. Det finns 
också marina biotoper som kan ges ett särkilt skydd inom vissa områden. 
Vid etablering av vindkraft är det främst fågel- och sälskyddsområden som 
bör visas särskild hänsyn, men det finns även biotoper i vattnet som har rätt 
till skydd. Detta kan vara t.ex. rev av ögonkorall, helt eller delvis avsnörda 
havsvikar, ålgräsängar och biogena rev.84

 
 

Det finns även områden som är så kallade strandskyddsområden. Syftet med 
dessa områden är att tillgodose friluftslivet men också att tillgodose 
naturskyddsintressen. Generellt är strandskyddet 100 meter upp på land och 
100 meter ut i vattnet. Det finns dock platser med ett utökat strandskydd till 
300 meter. 85

5.6.2 Dispens från områdesskydd och 
strandskydd 

  

För att få dispens från ett områdesskydd måste verksamheten vara förenlig 
med syftet som finns i föreskrifterna kopplade till området. Olika intressen 
kan vägas mot varandra i en proportionalitetsbedömning. Dispens från djur- 
och växtskyddsområden får meddelas av länsstyrelsen om det finns 
särskilda skäl enligt 9 §, förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. Dispens från biotopområden meddelas på samma sätt i 
enlighet med 5 §, samma förordning. Ansökan om dispens när det gäller 
mindre skyddsområden är inte vanligt och kommer därför inte att behandlas 
närmare. En vanligare företeelse är ansökan om strandskyddsdispens. 
Dispens i dessa fall kan meddelas om området i fråga helt saknar betydelse 
ur ett biologiskt intresse. 86

 
  

Ett exempel på när strandskyddet har prövats i samband med 
tillståndsprövning av vindkraftsetablering är ett fall från 2008. Dispens från 
strandskyddet för att bygga vindkraftverk prövas enligt samma regler som 
gäller för andra byggnader inom strandskyddsområdet. I detta fall var det 
frågan om drift och ombyggnation av vindkraftverk på Näsudden på 

                                                 
84 Rubensson S. Miljöbalken- nya miljörätten 4:e uppl. 2008 s 83, 7 kap. 11-12 §§ MB, 
Naturvårdsverket: Utökad marin inventering och placering av vindkraft i marint skyddade 
områden, 2009 s 32. 
85 Bengtsson B. Speciell fastighetsrätt 10:e uppl. 2010 s 175 ff, Vindkraftshandboken – 
Boverket 2009 s 60. 
86 Bengtsson B. Speciell fastighetsrätt 10:e uppl. 2010 s 175. 
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Gotland. Verken det rörde hade sin lokalisering i ett strandskyddat område, 
men MöD ansåg att verksamheten inte skulle innebära något hinder för det 
allmänna friluftslivet.87Om en länsstyrelse eller kommun noggrant 
analyserat ett kustområde kan strandskyddsdispens ges till etablering av 
vindkraftverk. Kraven är dock att etableringen inte innebär något hinder för 
friluftslivet, biologiska värden inte går förlorade eller skadas. Dessutom 
måste etableringen vara förenlig med hushållningsbestämmelserna. 88

Det kan finnas hinder mot etablering när ett strandskyddat område även 
innehar en annan typ av skydd, vilket framgår av fallet Mollösund och fallet 
från Tjörns kommun. 

 

5.7 Fågel- och habitatområden 

5.7.1 Natura 2000-områden 
I och med medlemskapet i EU har Sverige införlivat en ny typ av skyddade 
områden s.k. Natura 2000-områden. Dessa kan både vara landbaserade och 
havsbaserade. Syftet med denna typ av skyddsområde återfinns i direktiv 
79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar, också kallat fågeldirektivet och 
direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, 
också kallat habitatdirektivet. Medlemsstaterna är skyldiga att upprätta 
skyddsområdet för att bevara den biologiska mångfalden och bevara 
livsmiljöer för olika arter. Flyttfåglar omfattas av reglerna vilket innebär att 
även tillfälliga levnadsmiljöer kan skyddas.89

 

Naturvårdsverket ska förteckna 
vilka områden som är skyddsvärda, detta i enlighet med 7 kap 27 a § MB 
och 15 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. 

Ibland kan ett område som redan är ett naturreservat utses till ett Natura 
2000-område, eller tvärtom kan ett Natura 2000-område utses till 
naturreservat. Att området redan besitter ett områdesskydd är inget hinder. 
Ofta beror detta på att det finns skillnader i skyddsformen, som kan få 
betydelse för skyddsstatusen och för arbetet med bevarandet av områdena. 
Ett fall då det kan vara bra att komplettera ett Natura 2000-område med ett 
naturreservat är när ett område som enbart är fågelskyddsområde men som 
samtidigt har andra levnadsmiljöer som är skyddsvärda. Ett annat fall är när 
det ligger flera Natura 2000-områden i närheten av varandra. Att utse hela 
området till naturreservat gör skyddsområdet mer enhetligt. Detta 
kompletterande skydd är inte alltid lika aktuellt när Natura 2000-områdena 
är belägna på allmänt vatten. Verksamheter i Natura 2000-områden regleras 
endast genom tillståndsplikt. Det är dock ofta verksamheter utanför 
områdena, vilka inte går att reglera som påverkar områdena mest i form av 
övergödning och klimatförändringar.90

                                                 
87 Miljööverdomstolens dom 3 juni 2008 Mål nr M 3750/07. 

 

88 Rubensson S. Miljöbalken- nya miljörätten 4:e uppl. 2008 s 89. 
89 Rubensson S. Miljöbalken- nya miljörätten 4:e uppl. 2008 s 92. 
90 Naturvårdsverket: Skydd av marina miljöer med höga naturvärden- vägledning, Rapport 
5739 2007 s 49 ff. 
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5.7.2 Krav på tillstånd för verksamheter i Natura 
2000-områden 

Det krävs tillstånd för att bedriva verksamhet i Natura 2000-områden, detta 
följer av 7 kap. 27 § MB. Tillstånd kan ges, om åtgärder vidtas för att 
förhindra att de skyddade levnadsmiljöerna försämras och inte utsätts för 
några onödiga störningar. Det finns även möjlighet att minska skador genom 
att föreskriva om speciella villkor för verksamheten. Dessutom ska en 
gynnsam bevarandestatus upprätthållas för arterna i området. Att få tillstånd 
till en verksamhet beror också på storleken på det skyddade området och 
vilket syfte skyddet har. Undantaget från denna prövning är verksamheter 
och åtgärder som hänger ihop med själva skötseln av området. Innan 
tillstånd kan ges ska en riskbedömning göras angående vilka skador som 
riskerar att uppkomma på naturvärdena i området, och de störningar som 
kan uppkomma ska ställas i relation till den population och utveckling som 
finns i området, inte vad det gäller effekter på enskilda individer. De 
störningar som på ett betydande sätt påverkar arternas bevarande negativt 
kan inte tillåtas. Detta fastslogs även i ett fall från MöD år 2004. I praktiken 
innebär detta att livsmiljöerna ska bevaras och skyddade arter måste ha ett 
tillräckligt stort område för att kunna utvecklas, bli livskraftiga och en del 
av livsmiljön. Kan inte detta uppfyllas så kan inte heller tillstånd meddelas. 
Det finns tre krav som måste vara uppfyllda för att tillstånd ska kunna 
lämnas. För det första ska det inte finnas några alternativa lösningar. Kan 
verksamheten placeras på annan plats och samtidigt tillgodose samma 
intresse kan tillstånd inte lämnas. För det andra ska verksamheten företas på 
grund av att det finns ett väsentligt allmänintresse som kan anses som 
tvingande. Intresset kan i dessa fall vara saker som t.ex. kan vara avgörande 
för människors liv och hälsa eller grundläggande för staten. Tillstånd kan 
inte medges till verksamheter som endast är väsentliga för enskilda företag 
eller enskilda personer. För det tredje så ska kompensation för skadade 
naturvärden ges. Denna kompensation ska inte, som annars är vanligt, ske i 
”skälig utsträckning” utan åtgärderna ska innebära att det skyddade området 
upprätthålls. Med detta menas att det kan bli aktuellt att utse ett annat 
närliggande område, i samma biogeografiska region, till Natura 2000-
område. Kompensationsåtgärderna ska redan vara vidtagna vid intrånget i 
skyddsområdet, men detta krävs inte om det endast finns en risk för att 
naturvärden går förlorade.91

 
 

Regeringen måste lämna sitt godkännande för verksamheten innan tillstånd 
kan meddelas av miljödomstol när verksamheten berör ett Natura 2000-
område. Regeringen beslutar också vilka kompensationsåtgärder, som ska 
vidtas och vem som ska stå för kostnaden, även om huvudregeln är att den 
som ansökt om tillståndet också ska stå för kompensationskostanden.92

                                                 
91 Naturvårdsverket: Skydd av marina miljöer med höga naturvärden- vägledning, Rapport 
5739, 2007 s 49 ff , Bengtsson B m.fl. Miljöbalken- en kommentar, Del I 2010, 
Miljööverdomstolens dom 2004: 68. Naturvårdsverkets allmänna råd: Om Natura 2000 till 
7 kap. miljöbalken (NFS 2003:17) s 2 ff. 

  

92 Bengtsson B m.fl. Miljöbalken- en kommentar, Del I 2010 
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5.7.3 Vindkraft i Natura 2000-områden 
För etablering av vindkraft gäller samma regler som för andra verksamheter 
som ska placeras i Natura 2000-områden. Ofta har det ansetts som olämpligt 
att placera vindkraft i dessa områden, eftersom det inte är förenligt med 
syftet för dessa områden. Det är fortfarande oklart hur vindkraftsetableringar 
egentligen påverkar känsliga miljöer. Påverkan kan vara olika för olika 
miljöer. I vissa situationer kan det dock bli aktuellt att överväga vindkraft i 
naturreservat kan övervägas om reservatet är stort till ytan och där jordbruk 
redan bedrivs, eller i ett Natura-2000 område med låg andel habitat eller 
som är stort till ytan.93

 
 

Ett fall som ligger i tiden är ett avgörande där dom meddelades efter 
rättsprövning 27 maj 2010. Fallet rörde en planerad vindkraftspark med 
högst 30 vindkraftverk i ett Natura 2000- område (Sjisjka fjällen) med höga 
naturvärden utanför Kiruna. I området löper redan Malmbanan som går 
mellan Gällivare och Kiruna. Där löper också en kraftledning på 130 kW. 
För området finns dessutom ett landskapsskydd och en etablering av 
vindkraft i området skulle påtagligt påverka landskapsbilden. Enligt 
förarbetena till MB framgår det att avsikten med områdesskydd är att skapa 
ett definitivt skydd. Normalt ska inte exploateringsföretag ges undantag från 
detta. Enligt länsstyrelsen i Norrbotten är syftet med området att bevara 
landskapets karaktär och att ge naturupplevelser, friluftsliv och vetenskaplig 
forskning i orörd natur. Detta, menar länsstyrelsen, kan få negativ påverkan 
på miljön, varför tillstånd inte ska meddelas. Det ansågs dock att miljön i 
området, som redan är påverkad av mänsklig verksamhet, inte skulle 
påverkas i någon större utsträckning, samtidigt hänvisades det till 
riksdagens utbyggnadsmål. Det framhölls också att 2 och 4 kap. MB är 
allmänt hållna vilket ger myndigheterna ett stort bedömningsutrymme och 
lokaliseringsregeln ansågs uppfylld, tillstånd meddelades. Tillstånd 
meddelades trots att Naturskyddsföreningen hade redovisat en fågelstudie 
för området som visade på stora skadeverkningar redan i första fasen av 
projektet. 94

 
 

Verksamheter får inte etableras i Natura 2000-områden om inte punkterna 
som finns uppräknade ovan är uppfyllda. Med tanke på att det finns många 
områden i Sverige som är av vindkraftsintresse, borde det, enligt min åsikt, 
ha funnits en alternativ plats för dessa 30 vindkraftverk med tanke på att det 
finns många andra områden som av riksintresse för vindkraft. Uppfyllandet 
av lokaliseringsregeln kan, enligt min åsikt, även ifrågasättas, eftersom 
etableringen inte ska innebära stort intrång och olägenhet på människors 
hälsa och miljön. Att etablera 30 vindkraftverk i ett Natura 2000-område 
borde om något vara ett stort intrång i miljön, även om området redan är 
exploaterat i och med Malmbanan. Malmbanan invigdes dock redan 1903, 95

                                                 
93 Vindkraftshandboken – Boverket 2009 s 58 f. 

 
långt innan området blev ett Natura 2000-område, vilket innebär att även om 

94 Miljööverdomstolens dom 25 augusti 2009 Mål nr M 5256/08 samt Regeringsrättens 
dom 27 maj 2010 Mål nr 1989/08 
95 www.malmbanan.se  

http://www.malmbanan.se/�
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Malmbanan har påverkat naturen i området, så har man efter detta 
konstaterat att området är värt att skydda på grund av de djur- och växtarter 
som finns. Dessa djur- och växtarter har anpassat sig under en lång tid. Hur 
området skulle påverkas genom en så pass stor (och relativt kortvarig) 
etablering av vindkraft kan därför inte någon ledning tas av Malmbanans 
påverkan. 
Natura 2000-området är i detta fall stort, vilket gör att det trots olämplighet 
finns en viss möjlighet att etablera vindkraft. Syftet med området är att 
främja bl.a. naturupplevelser och friluftsliv. Detta har dock visat sig vara 
möjligt att förena i fall då riksintressen varit motstående intresse till 
vindkraften. Vid en riskbedömning av hur arterna kan påverkas har man 
dock kommit fram till att påverkan är försumbar i jämförelse med den nytta 
som vindkraftverken skulle bidra med rent samhällsekonomiskt.  
 
I Löddeköpingefallet fick tillståndsansökan avslag på grund av att det inte 
fanns någon godtagbar alternativ plats för etablering. Trots detta var 
området redan mycket påverkat av människan i form av bl.a. 
Barsebäcksverken. En stor anledning till avslaget var även intresset att 
bevara levnadsmiljön för olika arter i området. Att jämföra detta fall med 
Sjisjka fjällen är inte helt irrelevant. Det som enligt min mening kan ha varit 
en mycket viktig orsak till att utslagen i de båda fallen blev olika är att i 
Löddeköpinge är marken utsatt för betydligt högre konkurrens än vad den är 
utanför Kiruna. Risken är inte den samma för överexploatering i Sjisjka 
fjällen som den faktiskt är i Löddeköpinge. För mig är det ändå förvånande 
att tillstånd till så pass många vindkraftverk kan ges när etableringen är 
tänkt i ett Natura 2000-område. Även om området är stort så finns många 
känsliga arter där. Dessutom visar studier på att vissa fågelarter faktiskt 
kommer att påverkas mycket negativt. Med tanke på EU-domstolens 
uttalande i det fall som ovan redovisats, skulle en mer utförlig MKB ha 
krävts där konsekvenserna för etableringen skulle ha mer noggrant 
redovisats för att bringa klarhet i studien på fåglarna i området och även 
andra känsliga arter. I fallet om Sjisjka fjällen tycker jag därför att trycket 
som kommer med riksdagens utbyggnads mål, och det samhällsekonomiska 
intresset har gått för långt. 
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6 Analys 

6.1 Vindkraftens prioritering 
Problemet med kemikaliska utsläpp och det allt mer hotade klimatet har fått 
en större plats i samhällsdebatten och politiken. Detta har gjort att en 
prioritering av utbyggnaden av förnyelsebar energi har fått större betydelse 
än tidigare. Vindkraften har blivit populär, eftersom den inte medför några 
kemikaliska utsläpp och inte bidrar till försurning och övergödning av våra 
marker. Den är dessutom relativt billig. 
 
När konsumtionen i vårt samhälle ökar, ökar också behovet av el, detta 
samtidigt som det sker en avreglering i användandet av fossila bränslen. 
Efter en något avstannande utveckling av vindkraften i Sverige under 1980-
talet har vindkraften fått ny vind i rotorbladen. Det etableras vindkraft i 
Sverige som aldrig förr. I och med riksdagens antagna utbyggnadsmål och 
ökad prioritering av vindkraftsanvändning finns det en tendens till att det 
har blivit lättare att få tillstånd till etablering. Det finns dock områden i 
Sverige som är undantagna från detta, bland dessa finns bl.a. den obrutna 
Bohuslänskusten.  
 
Lokaliseringsprincipen är en mycket viktig regel att tillämpa och särskilt 
viktig är den när det kommer till miljökonsekvensbeskrivningen. MöD har 
varit mycket tydlig med att det måste finnas med en alternativ plats för 
vindkraften redovisad i MKB:n för att tillstånd ska kunna ges. Om det inte 
finns någon alternativ plats redovisad, finns det grund för avslag på 
tillståndsansökan. Det ska också visas att den valda platsen ska innebära 
minsta möjliga intrång och olägenhet på miljön. Det är viktigt att se till det 
enskilda fallet när en tänkt etablering har sin plats i närheten av ett skyddat 
område. Miljökonsekvenserna i ett område behöver inte bli desamma som i 
ett annat, allt beror på vad som skyddas. 
 
När ett verk väl är i drift finns inga dokumenterade bevis för att vindkraften 
skulle störa känsliga djur- och växtarter. Den kritiska fasen för känsliga arter 
är oftast själva etableringsfasen när det förekommer grävningsarbeten och 
ibland till och med sprängningar. Rekommendationerna från 
Naturvårdsverket och även SOF har varit att inte etablera under de perioder 
på året som är känsliga häckningstider. Det har även ansetts vara olämpligt 
att etablera vindkraft i områden där djurlivet är väldigt aktivt.  
Ett exempel på detta är fallet om Utgrunden. Utgrunden ligger i ett 
flyttfågelstråk där många tusen fåglar passerar per år. Detta område har 
ansetts vara speciellt olämpligt för etablering. Trots detta fick energiintresset 
företräde, eftersom samhällsnyttan skulle bli stor av en etablering i just detta 
område. Risken för att fåglar ska kollidera med vindkraftverk har visat sig 
vara väldigt liten, men det finns en förhöjd risk när det är frågan om ett så 
pass aktivt fågelområde som Kalmarsund faktiskt är.  
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6.2 Förening av motstående intressen 
I inledningskapitlet nämndes att vad som framgår av lagstiftningen och hur 
den tillämpas kan ibland vara helt motstridig. Med detta menas att 
kommuner och länsstyrelser bl.a. fattar beslut om att vissa områden i vårt 
land är värda att skydda på grund av de naturvärden som finns. Ändå kan 
beslut fattas att etablering av vindkraft i dessa områden går att förena med 
de naturvärden som finns, trots att det i lagar och förarbeten framgår att 
etablering och exploatering endast får ske i dessa områden om det inte finns 
risk för att miljön i området påverkas. Detta tyder på att det finns 
förändringar i tillämpningen av den gällande rätten i förhållande till hur den 
var tänkt att tillämpas från första början. Det var inte lagstiftarens mening 
att exploatera områden av riksintressen, åtminstone inte på ett sådant sätt att 
riksintresset inte kan bevaras. I vissa fall har dock riksintresset gått att 
förena med etableringen av vindkraft. Jag kan hålla med om att vissa av 
dessa intressen inte påverkas negativt vid en etablering och är alltså förenlig 
med lagstiftarens intention. Riksintresset för friluftsliv har till exempel 
ansetts gå att förena med energiintresset, eftersom ljudet från 
vindkraftverket inte har bedömts vara så högt att det skulle störa 
friluftslivet. Det finns säkert lika många definitioner på vad friluftsliv är, 
som det finns människor på jorden, men det som kanske borde förknippas 
med ordet friluftsliv är tystnad eller i alla fall ljudet från naturen. Med tanke 
på vilka medel som behöver tas till för att kompensera vår 
energikonsumtion så kanske ljudet från naturen framöver även får inkludera 
ljud från vindkraftverk. Kulturintresset har också ansetts gå att förena med 
energiintresset, något som jag anser strider mot syftet med dessa områden, 
vilket jag också redogör för ovan (5.3.4.1). De är till för att skydda vårt 
historiska landskap vilket också borde innebära att nyetablering inte får ske i 
området. 
 
Nationalparker har ett starkt skydd och beroende på syftet med parken, är 
etablering av vindkraft inte lämplig i dessa områden. Om parken är av en 
större areal har dock energiintresset varit större, när det varit frågan om 
etablering i nära anslutning till en nationalpark. Etablering av vindkraft har 
inte ansetts kunna gå att förena med det syfte en nationalpark har. 
Friluftslivet är en viktig möjlighet till rekreation och det finns områden i 
Sverige som absolut inte ska exploateras på grund av dess naturvärden. Det 
måste finnas orörda områden i landet där den speciella och skiftande natur 
vi har kan bevaras. 
 
Etablering av vindkraft i naturreservat har inte heller ansetts lämpligt då ett 
område skyddats på grund av sin orörda natur. Det finns även fall då 
exploatering rent av förbjudits i denna typ av områden. Naturreservaten har 
blivit skonade från etablering av vindkraft, vilket är helt förenligt med syftet 
med reservaten. Obrutna kuster är något som värderas mycket högt 
framförallt när det kommer till Bohuslänskusten som även innehar ett skydd 
för landskapsbilden. 
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De områden som inte fått samma respekt är Natura 2000-områden, 
framförallt om de är större till ytan. Levnadsmiljöerna i dessa områden ska 
inte utsättas för störningar som kan påverka dessa miljöer, vilket själva 
etableringsfasen av vindkraft kan utgöra, eftersom det är då djur- och 
växtarter är som känsligast. Finns det risk för störningar av djur- och 
växtarters levnadsmiljöer vid etablering i dessa områden ska verksamhet 
inte heller bedrivas i området. Etableringen medför också en ökad 
exploatering av området då den mänskliga närvaron i området ökar och 
riskerar att störa levnadsmiljöerna. 
 
I flera fall har det visat sig att detaljplanen och även översiktsplanen har stor 
betydelse för var i en kommun det är lämpligt med vindkraft. Även om det 
råder stor restriktivitet för vindkraftsetablering i kommunen, kan ett område 
som är utpekat i översiktsplanen som mest lämpligt, bli föremål för 
etablering. Kravet på att redovisa en alternativ plats i MKB:n är mycket bra 
i teorin, men frågan är om det fungerar i praktiken. Det finns fall då en mer 
utförligare MKB hade varit lämplig, för att redovisa mer ingående vilka 
konsekvenser de olika placeringarna får på miljön. Trots detta har 
tillståndsansökan bifallits efter konstaterande att vindtillgångarna i det 
aktuella området är stora, vilket skulle ge samhällsekonomisk nytta. Det har 
då inte tagits någon direkt hänsyn till naturvärdena i området.  
 
Att kunna dra någon generell slutsats kring vilka faktorer som gör att en 
etablering får tillstånd eller inte är svår att göra. Svårigheten ligger främst i 
att det finns för lite kunskap om hur vindkraften egentligen påverkar olika 
arter. Alla arter, både växter och djur reagerar olika på olika 
störningsmoment. Sett till de olika fallen som finns redovisade i uppsatsen 
finns egentligen inga konsekventa faktorer. Om en generell bedömning ska 
göras utifrån fallen så är det min uppfattning att MöD bedömer möjligheten 
till tillstånd från fall till fall. Något som blivit som en form av praxis är dock 
att friluftsintresset inte utgör hinder för etablering av vindkraft.  
 
Att det finns ett ekonomiskt intresse att investera i vindkraft behöver inte i 
sig inverka negativt på miljön. Ensidiga ekonomiska intressen tenderar dock 
att ta överhanden vid vissa etableringar och lagstiftarens tanke med att 
skydda områden förbises. Vindtillgångarna i ett område borde inte ges 
företräde vid kolliderande intressen när det finns risk för att skada unika 
naturvärden, som dessutom besitter ett skydd. Faktum är att miljön anpassar 
sig inte efter hur människan har valt att leva sitt liv. Det är människan som 
måste anpassa sig efter hur levnadsmiljöer har utvecklats och bildats i ett 
visst område. Det går inte att flytta på rödlistade arter från ett område till ett 
annat och hoppas på att de lever bättre där eller att påverkan inte blir så stor.  
Etablering av vindkraft får inte ske på bekostnad på en redan känslig miljö, 
som myndigheter har valt att skydda av en anledning. Det var inte heller 
lagstiftarens intention att etablera skyddade områden med verksamheter som 
riskerar att skada miljön i områdena, tvärtom ska områdena skyddas från 
exploatering. Självklart har jag en förståelse för att människan måste ändra 
sitt sätt att leva för att ”rädda miljön” och med det följer vissa uppoffringar. 
Vårt levnadssätt har påverkat miljön i negativ mening tillräckligt länge och 
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enligt min mening är vi skyldiga naturen och miljön i stort att inte förstöra 
de unika värden som finns. Jag är inte alls mot vindkraft, jag tycker det är 
ett bra sätt att ta tillvara på en oändlig resurs. Samtidigt tycker jag att det är 
viktigt att välja rätt plats för den. Det borde finnas lämpliga platser i Sverige 
som både uppfyller exploatörens krav och inte påverkar känsliga områden. 
Sverige är trots allt ett stort land till ytan. Vindkraftens förekomst i vårt 
samhälle blir allt mer vanlig, en (negativ) effekt av vårt eget leverne som vi 
själva måste ta ansvar för, men vi ska inte, genom detta, påverka miljön mer 
negativt än vad vi redan har gjort. 
 

6.3 Slutord 
Att etableringen av vindkraft återigen tagit fart är positivt eftersom det 
minskar trycket på vår redan mycket ansträngda och koldioxidpåverkade 
miljö. Prioriteringen av vindkraft har ökat, men det är viktigt att inte göra 
oss själva en björntjänst. Vårt behov av att minska utsläppen i ett försök att 
spara vår miljö ska inte ske på bekostnad av de områden, som redan är 
särskilt utsatta eller som är skyddade för att bevara viktiga levnadsmiljöer. 
Det finns områden, som är utsedda till riksintressen för vindkraft och som 
inte ligger i denna typ av landskap. Riksintresset i dessa områden måste 
först och främst tillvaratas, innan det finns någon som helst anledning att 
riskera levnadsmiljöerna i till exempel ett Natura 2000-område. Det borde 
vara mer samhällsekonomiskt och även i allmänhetens intresse att bevara 
vårt orörda kulturlandskap eller områden med höga naturvärden. Det är 
unika värden som aldrig kan återfås om det skulle dö ut. Risken för att en 
etablering ska påverka en levnadsmiljö, borde vara anledning nog för att 
tänka på en alternativ placering.  
 
Som utredningen säger: Det finns en rätt plats för vindkraften! 
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Bilaga A 
Begrepp, jämförelser och påverkan på miljön 
 
Effekt mäts och anges i watt (W) 
1 kW (kilowatt) = 1 000 W 
1 MW (megawatt) = 1 000 kW 
1 GW (gigawatt) = 1 000 000 kW 
 
Energi är effekt gånger tid 
1 Wh = 1 W under en timme, är en wattimme, 
1 kWh = 1 kW under en timme är en kilowattimme osv. 
1 MWh (megawattimme) = 1 000 kWh 
1 GWh (gigawattimme) = 1 000 000 kWh 
1 TWh (terawattimme) = 1 000 000 000 kWh 
 
1 kWh räcker för att driva en normal bilkupévärmare ungefär en timme  
1 MWh räcker för att värma en villa ett par veckor. 
1 GWh räcker för Lunds elbehov under åtta timmar, produceras i 
Harsprångets vattenkraftstation på en timme eller i kärnkraftverket i 
Forsmark på 20 minuter 
1 TWh räcker för att driva ett pappersbruk med två stora 
tidningspappersmaskiner i ett år. Eller så räcker det för att driva alla 
Sveriges tåg, tunnelbanor och spårvagnar i fem månader. 1 TWh produceras 
av Ringhals kärnkraftverk på tolv dagar. 
 
Joule är den internationella energienheten (J). 
1 kWh = 3,6 MJ (miljoner Joule). 
 
 
Vindkraftens påverkan på miljön 
 
Ett vindkraftverk med en effekt på 1 MW kan varje år: 
•  producera ca 2 500 MWh, (hushållsel till 500 villor) 
•  spara utvinningen av knappt 1 000 ton kol,  
•  minska utsläpp av koldioxid med ca 2 500 ton, 
•  minska utsläpp av svaveldioxid med ca 3 ton, 
•  minska utsläpp av kväveoxider med ca 2½ ton och 
•  spara naturen för brytning av kol, bränsletransporter och spridning av 
aska. 
 
 
 
 
Källa: SOU 2008:86 s 46 f. samt Vindkraftsutredningen ”Rätt plats för 
vindkraft”, SOU 1999:75 Del 1, s 29 
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Bilaga B 

 
Källa: www.energimyndigheten.se 
  
 

http://www.energimyndigheten.se/�
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