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Abstract 

Natura 2000 is part of the European Union: s framework to protect and preserve 

biological diversity. Natura 2000- areas are by the goverment appointed to areas of 

national interest for preserving nature. Also wind power stations are appointed as of 

national interest and the reason for this is the goverments goal to get energy from 

reneweble energysources. This essay describes when both these intrests conflict 

eachother when it comes to building wind power stations within Natura 2000- areas. 

The main focus of this essay is a casestudy of two cases from two different counties, 

Dalarna- and Norrbotten county, where applications have been made to build wind 

power stations within existing Natura 2000- ares, both cases have reached the court 

dealing with enviromental issues. In Dalarna county the court dealing with enviromental 

issues said no to the application and in Norrbotten the court said yes but in both cases 

simular factors seem to have been determining the outcome. For instance seem the 

Natura 2000 protection to be of minor consideration and rather what kind of habitats 

and biotopes that could be damaged in case of putting up a wind power station park and 

how these habitats and biotopes would be affected seems to have been the main focus. 

In Dalarna county the area is consisting to onehundered percent of the priority biotope 

western taiga and in Norrbotten the area holds different types of biotopes of which some 

are counted as prioritied biotopes. The amount of energy produced have also been in 

focus when judgement have been made in the two cases. The fact that both wind power 

stations and Natura 2000 are of national interest seem to have been of no consideration 

and the conflict between these two interests does not seem to have been in focus in the 

two cases.  

Keywords: Natura 2000, vindkraft, riksintresse, miljödomstolen, miljöbalken, 

prioriterad naturtyp, västlig taiga, biologisk mångfald, gynnsam bevarandestatus, Art- 

och habitatdirektivet, domslut. 



 

Sammanfattning 

 Natura 2000 ingår i EU: s regelverk för att bevara den biologiska mångfalden. Av 

regeringen är Natura 2000- områden utsedda till riksintresse för naturvården. 

Vindkraftsutbyggnaden är också av regeringen utsett till riksintresse med anledning av 

omställningen mot förnyelsebara energikällor. Den här uppsatsen beskriver när dessa 

två riksintressen kan komma att hamna i konflikt med varandra vid vindkraftsutbyggnad 

inom Natura 2000- områden. Arbetet fokuseras på en fallstudie av två rättsfall från två 

olika län, Dalarnas och Norrbottens län, i vilka ansökningar inkommit om att få uppföra 

vindkraftverk inom befintliga Natura 2000- områden, båda fallen har gått upp i 

miljödomstolen. I Dalarnas län avslog Miljödomstolen ansökan och i Norrbotten 

godkändes ansökan men i båda fallen har liknande faktorer spelat in. Att områdena 

omfattas av ett Natura- 2000 skydd verkar inte ha varit avgörande i bedömningen i 

dessa två fall utan snarare vilka naturtyper som kan komma att påverkas av en 

vindkraftpark samt hur dessa naturtyper kan komma att påverkas. I Dalarnas län består 

området till hundra procent av den prioriterade naturtypen västlig taiga och i 

Norrbottens län rör det sig om olika naturtyper av vilka en del är prioriterade. Även 

mängden elproduktion har varit av vikt i bedömningsfrågan av de två fallen. Att både 

vindkraft och Natura 2000 omfattas av ett riksintresse verkar inte ha varit avgörande 

och konflikten mellan dessa intressen har inte spelat in i de här två fallen.  
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1. Inledning 

I takt med människan exploatering minskar den biologiska mångfalden i ett rasande 

tempo och världens ekosystem lever under en allt större press. Begreppet biologisk 

mångfald innefattar allt levande liv på jorden och kan betraktas från tre nivåer; den 

mångfald av arter som finns och samspelet dem emellan, den genetiska variationen 

inom och mellan populationer samt ekosystemens mångfald och de olika naturtyper som 

förekommer i form av skogar, sjöar, våtmarker och odlad mark. Inom Europeiska 

Unionen finns ett naturvårdsskydd kallat Natura 2000 vars främsta syfte är att främja 

och skydda den biologiska mångfalden samt att upprätthålla en gynnsam 

bevarandestatus för de skyddsvärda naturtyper och arter som finns inom unionen. 

Natura 2000 bygger på två direktiv; fågeldirektivet som tillkom 1979 vilket senare 

kompletterades med art- och habitatdirektivet som trädde i kraft 1992. I Sverige finns 

idag runt 4200 Natura 2000- områden vilka ligger under Naturvårdsverkets ansvar.1 

Dock är det på regional nivå, Länsstyrelsen som ansvarar för skötsel- och 

förvaltningsåtgärder inom Natura 2000- områdena. Från och med 1 juli, 2001 är alla, av 

regeringen beslutade, Natura 2000- områden av riksintresse för naturvården2. Även 

vindkraftsutbyggnaden är, liksom Natura 2000 av riksintresse. 

Sverige genomför i nuläget en storsatsning på förnyelsebara energikällor och vill fram 

till 2015 öka vindkraftsutbyggnaden i Sverige. De svenska fjälltrakterna och dess 

kustområden är av intresse när det kommer till utbyggnaden av vindkraft eftersom de 

förutsättningar som råder där är optimala för vindkraften. Men många av dessa områden 

är också av intresse när det gäller art- och naturskydd och omfattas i många fall av 

naturskydd såsom Natura 2000. I flera av Natura 2000- områdena finns prioriterade 

naturtyper som exempelvis Västlig taiga. Att anlägga en vindkraftpark innebär ofta att 

vägdragningar måste genomföras samt att betongfundament för vindkraftverken måste 

uppföras. Detta innebär att de arter och livsmiljöer som avses skyddas inom Natura 

2000- områdena kan komma att påverkas negativt. I Norrbottens län har 

Energimyndigheten visat intresse för utbyggnad av vindkraft, dels inom befintliga 

Natura 2000 områden men också för områden som naturvårdsverket önskar bli Natura 

                                                
1 Natura 2000 i Sverige, Handbok med allmänna råd, Naturvårdsverket 2003, ISBN 91-620-0131-0 
 
2 Ibid 
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2000 områden. Dessa områden ligger främst i fjällen och vid kusterna vilka båda 

innehar skyddsvärd flora och fauna samt är av stort intresse när det gäller rekreation. 

Även i Dalarnas län har intresse för vindkraftsutbyggnad varit stort, främst på 

Eksjöberget och på Idrefjällen vilka båda omfattas av Natura- 2000 skydd. 

1.1.  Syfte  

Syftet med detta arbete är att se över två olika miljöfrämjande riksintressen som kan 

komma att hamna i konflikt med varandra. De riksintressen det gäller är vindkraft och 

Natura 2000 områden. Arbetet syftar till att undersöka vilka nyckelfaktorer och 

mekanismer som avgör vilket av dessa två riksintressen som väger tyngst när det 

kommer till vindkraftsutbyggnad inom Natura 2000 områden. 

1.2. Avgränsning 

Arbetet har avgränsats till att röra två rättsfall vilka båda har tagits upp i Miljödomstol, 

ett av fallen har även gått till regeringen för beslut. Fallen behandlar ansökningar om 

vindkraftutbyggnad inom befintliga Natura 2000 områden och kommer att redovisas i 

texten i form av fallstudier. Arbetet avgränsas till att röra två län, Norrbotten och 

Dalarnas län där dessa två rättsfall har behandlats. Det kommer inte att röra sig om ett 

arbete om vindkraft utan snarare problematiken kring riksintressekonflikten och Natura 

2000. Arbetet kommer att inriktas på de regelverk och lagar som finns gällande 

riksintresse och Natura 2000 samt den tillåtlighetsprövning som utgår från Natura 2000, 

endast de lagtexter som berör dessa två områden kommer att studeras. Både regleringar 

från EU, nationella lagar, förordningar och domslut rörande de två aktuella fallen 

kommer att granskas. Även områdenas bevarandeplaner kommer att granskas för att ge 

en bakgrund av områdenas karaktär. 

1.3. Frågeställningar 

! Vilka nyckelfaktorer har varit avgörande i bedömningen av de två rättsfallen 

i Norrbottens- och Dalarnas län, när det gäller utbyggnaden av vindkraft 

inom Natura 2000 områden? 

! Vilka faktorer avgör vilket riksintresse som väger tyngst i fallet Kaitum i 

Norrbottens län och i fallet Eksjöberget i Dalarnas län? 
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2. Teoriavsnitt 

I detta avsnitt beskrivs de delar av lagstiftningen som berör Natura 2000- områden och 

vindkraft med avseende på tillståndsprövningen. Först beskrivs Habitatdirektivet, 

artikel 6 vilket är den artikel som beskriver de centrala skyddsbestämmelserna gällande 

Natura 2000- områden. Sedan beskrivs lagstiftningen om tillståndsprövning kring 

Natura 2000 (och vindkraft) ur nationell synvinkel, med hjälp av miljöbalken (MB). 

Endast de kapitel i MB som berör tillståndsprövningen gällande Natura 2000 har 

använts. Vidare beskrivs vad riksintresse innebär samt hur det regleras gällande både 

Natura 2000 och vindkraft. Sist ges en beskrivning av förordningen för särskilt 

skyddade områden (1998:1252) som används som ett komplement till MB. Även där har 

endast de paragrafer som berör Natura 2000 och tillståndsprövning använts. 

2.1. Artikel 6, Habitatdirektivet (92/43/EEG).   

EU- Direktivet, som främst reglerar Natura 2000 områden, tillkom 1992 och kallas Art- 

och habitatdirektivet. Detta direktiv uppkom som ett komplement till fågeldirektivet, 

som tillkom redan 1979. Habitatdirektivet reglerar naturtyper samt andra arter än fåglar 

enlig en lista som finns som bilaga till Habitatdirektivet. Enligt direktivet skall 

medlemslandet utse områden som är av gemenskapsintresse för att skydda dessa arter 

och naturtyper. I art- och habitatdirektivet artikel 6 finns de bestämmelser som reglerar 

skydd av Natura 2000 områden. I artikel 6.2 framgår att medlemslandet skall vidta 

nödvändiga åtgärder i de utpekade områdena för att så långt som möjligt bevara de 

berörda naturtyperna och arterna. Detta innebär att medlemslandet skall upprätta 

lämpliga skötsel- och förvaltningsplaner för områden med särskilda bevarandeintressen 

samt förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten.3 Vidare beskrivs i art.6.3 att 

de planer eller projekt som går utanför skötselplanerna för gällande område och som 

kan ha betydande påverkan för områdets bevarande måste godkännas av de nationella 

myndigheterna. Detta efter en försäkran om att det berörda området inte kommer att ta 

skada av eventuella projekt samt efter att ha hört allmänhetens åsikt.  

                                                
3 Darpö, J., (2007), Natura 2000 i Sverige Del I: Om tillämpningen i miljödomstolarna., 2007-08 Nr 1. 

Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet. 
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Artikel 6.4 lyder;  

�Om en plan eller ett projekt, på grund av att alternativa lösningar saknas, trots en 

negativ bedömning av konsekvenserna för området måste genomföras av tvingande 

orsaker som har ett väsentligt allmänintresse, inbegriper orsaker av social eller 

ekonomisk karaktär, skall medlemsstaten vidta alla nödvändiga kompensationsåtgärder 

för att säkerställa att Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande. (�)  

Om det berörda området innehåller en prioriterad livsmiljötyp eller en prioriterad art, 

är de enda faktorer som får beaktas sådana som berör människors hälsa eller den 

allmänna säkerheten, betydelsefulla konsekvenser för miljön eller, efter ett yttrande från 

kommissionen, andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande 

allmänintresse.�4 

2.2. Miljöbalken, Natura 2000  
Tillståndsprövningsreglerna för Natura 2000 områden regleras först och främst i 

miljöbalkens (MB) sjunde kapitel, 27-29b paragrafen, under rubriken Skydd av 

områden. Det är regeringen som utser områden till särskilda skydds- eller 

bevarandeområden.  I 7 kap. 27 § 1. MB beskrivs fågeldirektivet och i 2. beskrivs 

habitatdirektivet. Vidare gäller 7 kap. 28a och 28b § § MB, där båda paragraferna 

beskriver att det krävs tillståndplikt för att bedriva verksamheter som kan påverka ett 

Natura 2000 område eller dess omgivning.5 Dessa två paragrafer lyder;  

�28 a §  Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett 

betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § 

första stycket 1 eller 2. 

 Tillstånd enligt första stycket krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt 

hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda 

området. Lag (2001:437) 

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

Bryssel 1992 
5 Darpö, J., (2007), Natura 2000 i Sverige Del I: Om tillämpningen i miljödomstolarna., 2007-08 Nr 1. 

Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet. 
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28 b §  Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam 

eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte 

1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas, 

2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på 

ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. Lag 

(2001:437)�6 

 Dessa tillståndsregler behövs för att komplettera de övriga tillståndsregler som 

miljöbalken har. Nästföljande paragrafer, 7 kap. 29-29b § § MB, beskriver när undantag 

i tillståndsprövningen kan göras, 29 § lyder;  

�Trots bestämmelserna i 28 b § får tillstånd enligt 28 a § lämnas, om 

1. det saknas alternativa lösningar 

2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som har 

ett väsentligt allmänintresse och 

3. De åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövärden så 

att syftet med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses. 

Ett beslut om tillstånd med stöd av första stycket får lämnas endast efter regeringens 

tillåtelse. Lag (2001:437)�7 

Dessa paragrafer innebär att tillstånd kan lämnas om det saknas alternativa lösningar 

eller om verksamheten som ska bedrivas har ett väsentligt allmänintresse.  

2.3.  Riksintressen, 3, 4 kap. Miljöbalken 

Både Natura 2000 områden och vindkraftsutbyggnad är av riksintresse. Riksintresse 

innefattar inte enbart naturvård, utan kan även gälla andra områden såsom exempelvis 

vägar och vindkraft. Begreppet beskriver de områden och anläggningar som är viktiga 

ur nationell synvinkel. Bestämmelser för riksintressen regleras i miljöbalkens tredje och 

fjärde kapitlel. De bestämmelser som framgår i tredje och fjärde kapitlet MB används 

tillsammans med reglerna om tillståndsprövning enligt 7 kap. 28a och 28b § § MB som 
                                                
6 Miljöbalken (1998:808) 7 kap 28a- 28b §§ 
7Miljöbalken (1998:808) 7 kap 29 §  
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utgångspunkt när det handlar om lokalisering av en verksamhet, exempelvis ett eller 

flera vindkraftverk. I 3 kap. 8 § MB beskrivs de verksamheter som omfattas av 

riksintresse och som berör vindkraft och vad som gäller för deras tillkomst8, paragrafen 

lyder;   

�8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell 

produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning 

eller avfallshantering skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

   Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningarna.�9 

I miljöbalkens fjärde kapitel regleras de särskilda bestämmelser kring områden som 

utgör riksintresse, exempelvis Natura 2000 områden. Där redogörs vilka särskilda 

bestämmelser som gäller när det kommer till hushållning med mark och vatten inom, av 

regeringen utpekade, riksintresseområden som har höga natur- och kulturvärden. Enligt 

första paragrafen i fjärde kapitlet är de områden som anges i 2-8 § § av riksintresse. I 8 

§ behandlas Natura 2000 vilket enligt 1 § gör det till ett riksintresse. Enligt 1 § får 

ingrepp i miljön, exploatering, göras endast om det inte finns något hinder enligt 2-8 § 

§, eller att det sker på ett sådant sätt att det inte skadar de kultur- och naturvärden som 

finns i området.10 

Paragraf 1 och 8 lyder;  

�1 §   De områden som anges i 2-8 § § är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden 

som finns i områdena, i sin helhet av riks- intresse. Exploateringsföretag och andra 

ingrepp i miljön får komma till stånd endast om 

1. det inte möter något hinder enligt 2-8 § § och 
                                                
8 Rubenson, Stefan., (2002), Miljöbalken; Den nya miljörätten, tredje upplagan, Nordstedts Juridik AB, 

Stockholm, ISBN: 91-39-10546-6 
9 Miljöbalken (1998:808) 3 kap 3 § 
10 Rubenson, Stefan., (2002), Miljöbalken; Den nya miljörätten, tredje upplagan, Nordstedts Juridik AB, 

Stockholm, ISBN: 91-39-10546-6 
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2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och 

kulturvärden. (..)�11 

8 §   En användning av mark och vatten som kan påverka ett naturområde som har 

förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 och som omfattar verksamheter 

eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § får komma till stånd endast om 

sådant tillstånd har lämnats. Lag (2001:437)� 12 

Dessa paragrafer fungerar som komplement till de tillståndprövningsregler som finns 

beskrivna i 7 kap. MB (Se avsnitt Miljöbalken, s 4). Ingrepp i Natura 2000 områden kan 

därför kräva dubbel tillståndsplikt vilket innebär att planer som kan påverka mark- och 

vattenanvändningen inom ett Natura 2000 område ska skall prövas enligt 4 kap. 1 och 8 

§ § MB tillsammans med de regleringar som finns i 7 kap. 27-29 § § MB.13 

2.4.  Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m  

Denna förordning (områdesförordningen, OF) är ett komplement till miljöbalkens 

bestämmelser om områdesskydd enligt 7 kap. MB. I denna förordning finns ytterligare 

regleringar gällande särskilt skyddade områden, såsom Natura 2000 (15-20 § §). I 15 § 

OF framgår att det är Naturvårdsverkets uppgift att föra en förteckning över de 

naturområden som omfattas av Natura 2000 skydd enligt 7 kap. 27 § MB. Vidare i 16 § 

OF (se Bilagor 3) beskrivs att det är myndigheternas uppgift att se till att en gynnsam 

bevarandestatus bibehålls med särskild hänsyn till prioriterade arter och livsmiljöer och 

enligt bilaga 1 92/43/EEG Habitatdirektivet. I 16.1- 16.3 § §, framgår vad som menas 

med gynnsam bevarandestatus och vad detta innebär. I 20 § OF behandlas 

tillståndsprövning gällande områden som innehåller en prioriterad art eller livsmiljö.  

                                                
11 Miljöbalken (1998:808) 4 kap 1 §  
12 Miljöbalken (1998:808) 4 kap 8 §  
13 Darpö, J., (2007), Natura 2000 i Sverige Del I: Om tillämningen i miljödomstolarna., 2007-08 Nr 1. 

Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet. 
 



 8

Paragrafen lyder; 

�20 §   Om en tillåtlighetsprövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avser en verksamhet 

eller åtgärd som kan påverka miljön i ett område som innehåller en prioriterad art eller 

en prioriterad livsmiljötyp, får vid prövningen endast beaktas sådana omständigheter 

som rör 

människors hälsa 

den allmänna säkerheten 

väsentliga miljöskyddsintressen, eller 

andra tvingande förhållanden som har ett allt överskuggande allmänintresse (..)�14 

                                                
14 Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 20 §, Miljödepartementet 

1999-01.01 
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3. Metod 

Den här uppsatsen bygger på ett kvalitativt angreppssätt där en insamling och analys av 

sekundär och primär data har gjorts. Det kvalitativa arbetssättet påverkas av den person 

som utför arbetet och kan därför genomföras på många olika sätt. Den kvalitativa 

bearbetningen utgår främst från arbete med ett textmaterial, exempelvis en bearbetning 

av en intervju som skall omvandlas till en text. Främst används dock andras texter, 

såsom exempelvis böcker eller artiklar, som studeras och bearbetas. Den kvalitativa 

undersökningen är tidskrävande och kräver mycket arbete men är också mycket mer 

informativ än den kvalitativa ansatsen.15 Då det är en kvalitativ ansats som valts till 

denna uppsats har främst en bearbetning och analys av juridiskt textmaterial samt 

intervjuer genomförts. Jag har främst använt mig av olika typer av lagtexter för att 

besvara mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

Primärdata har använts i form av ostrukturerade intervjuer som genomförts via telefon. 

Fördelarna med telefonintervju är att det är billigt, det går snabbt att genomföra samt att 

det inte uppstår någon intervjueffekt där frågorna eventuellt kan bli ledande och kanske 

missvisande. Intervjueffekten uppstår inte eftersom det inte blir så formellt med en 

telefonintervju samt att man inte ser varandra. De frågor jag ställt har formulerats på ett 

sätt där svarsalternativen har kunnat variera, frågorna har varit öppna för diskussion. 

Innan intervjuerna genomförts har jag läst in mig på ämnet så att jag fått en bra 

bakgrundsbild av problematiken. Därefter har jag formulerat frågor som jag ställt till de 

olika intervjupersonerna, frågorna har varit av olika karaktär beroende på vem jag 

intervjuat och vad jag velat få svar på. Telefonintervjuerna har genomförts på dagtid och 

de har inte spelats in utan jag har antecknat stödord och därefter direkt sammanfattat de 

frågor och svar som gavs vid intervjun. Syftet med intervjuerna har varit att få klarhet i 

hur de berörda Länsstyrelserna har ställt sig i förhållande till vindkraftsutbyggnad inom 

Natura 2000- områden. Vidare har syftet varit att få klarhet i de yttranden som 

Länsstyrelsen gjort i de två rättsfallen som jag använt mig av i min analys. Jag har 

därför vänt mig till den Länsstyrelse som handlagt respektive fall. På Länsstyrelsen i 

                                                
15 Patel.R, Davidson.B, Forskningsmetodikens grunder; att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Studentlitteratur 1991, 1994 Lund, Andra upplagan 
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Dalarnas län har jag talat med Hanna Persson, som deltagit i fallet Eksjöberget. På 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har jag talat med Hans Överby som tagit del av fallet 

Kaitum. Jag har utifrån Länsstyrelsens yttranden i domslutet formulerat frågor för att få 

svar på vilka nyckelfaktorer myndigheten ansett har varit avgörande i fallet och om de 

har någon policy att följa i den här typen av fall. De berörda personer jag talat med har 

alla varit tillmötesgående men har inte svarat särskilt utförligt och genomtänkt på de 

frågor jag ställt, vilket kan bero på att de ej varit förberedda. Intervjuerna finns med i 

avsnitt Bilagor, 1, 2 och 3. 

 

Den sekundära informationen har jag erhållit genom litteratursökning och artikelsök via 

bibliotek, där jag främst sökt material som består av juridisk litteratur och juridiska 

dokument samt artiklar och dokument som berör Natura 2000. Jag har sökt information 

från litteratur såsom miljöbalken, direktiv från EU samt tidskrifter och en handbok 

gällande skötseln av Natura 2000- områden samt bevarandeplaner som beskriver de 

berörda områdenas karaktär. Jag har även använt mig av domslut, som nått 

miljödomstol, och regeringsbeslut som berör vindkraftsutbyggnad inom Natura 2000- 

områden. Det sekundära materialet består även av miljöbalken, som är den nationella 

lagstiftningen gällande miljö- och hälsoskydd. I miljöbalken finns regleringar gällande 

tillståndsprövning och skydd av områden med hög bevarandestatus, även regleringar 

kring riksintresse finns beskrivna i miljöbalken.  

 

Vidare har jag använt mig av två EU- direktiv, Art- och habitatdirektivet 92/443/EEG, 

samt fågeldirektivet vilka är den juridiska grunden för Natura 2000- områdenas 

tillkomst, bevarande och skötsel. I detta direktiv har främst en artikel använts, artikel 6, 

som är den centrala artikeln gällande bestämmelser kring Natura 2000 och 

tillståndsprövning. Även en förordning (1998;1252) gällande särskilt skyddade 

områden, har använts som ett komplement till miljöbalken gällande de regleringar som 

finns kring Natura 2000. En artikel, från en juridisk tidskrift, som sammanfattar och 

beskriver lagstiftningen kring Natura 2000 har använts för att utröna vilka lagar, 

direktiv och förordningar som det rör sig om. Vidare har jag använt mig av två rättsfall, 

vilka båda är domslut från miljödomstolen och i det ena fallet även regeringen, där den 
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förstnämnda är nekande och det andra jakande till vindkraftsutbyggnad inom Natura 

2000. Detta för att synliggöra hur beslutsgången har gått till och hur bedömningen har 

gjorts i de olika fallen. Jag har genomfört en sammanfattning av de två fallen där jag 

valt ut de delar som varit relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare 

görs en analys av bedömningen i de olika fallen, där jag försöker finna det 

nyckelfaktorer som avgjort domsluten. Anledningen till att endast två rättsfall tagits 

med beror på att det inte finns så många fall av den här typen att tillgå då det är relativt 

nytt med Natura 2000 samt med uppförandet av vindkraftverk inom dessa områden.  
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4. Bakgrund 

4.1. Eksjöberget 

Eksjöberget är beläget i närheten av Idre samhälle i Dalarnas län. Berget är väl synligt 

och har ett större bestånd av gammal tallskog till en areal av 336 hektar. Skogen består 

främst av brandpräglad tallnaturskog och i vissa partier av skogen har lövbrännor av 

glasbjörk bildats av hård brand. Det finns 

ett stort inslag av tallar som är över 

trehundra år gamla vilka ökar i antal mot 

bergets topp. Det finns inslag av död ved i 

liggande och stående form inom hela 

området. Det finns vidare stora inslag av 

brandljudstallar. Området betecknas som 

Västlig taiga och består till hundra procent 

av denna naturtyp. Västlig taiga utgörs av 

äldre boreala skogar samt av yngre 

bestånd som uppkommit naturligt efter 

bränder eller större stormfällningar. 

Eksjöberget ombildades till ett Natura 

2000 område på grund av de skyddsvärda 

arter som finns där samt på grund av den prioriterade naturtypen Västlig taiga, som 

också är av vikt att skydda. Vid bildandet av Natura 2000 togs en del arter särskilt upp, 

vilka ingår i fågeldirektivet. Dessa arter var pärluggla, tretåig hackspett samt spillkråka 

och de kräver en speciell miljö såsom gamla träd i vilka fåglarna kan bo. 16  

 

Även en del värdefulla lavar har inventerats i områden såsom exempelvis lunglav, 

violettgrå tagellav, tallticka med flera. Enligt Eksjöbergets bevarandeplan är det främsta 

syftet att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för arterna i området, vilka legat till 

grund för att Eksjöberget utpekades till ett Natura 2000 område.  

                                                
16 Bevarandeplan Natura 2000, Eksjöberget SE0620007, Diarienr: 511-07993-2005, Länsstyrelsen 
Dalarna. 
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De bevarandemål som satts upp för området är följande;   

! �Arealen västlig taiga ska bibehållas eller öka. 

! Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Eller att död/levande ved 

utvecklas naturlig till cirka 1/5. 

! Minst två av de typiska, för området, arterna ska förekomma i minst x % av 

provytorna. (Typiska arter: Vissa hänglavar och vedsvampar. Olika typer av 

kärlväxter exempelvis mjölkört, linnea, lappranunkel etc.).�17 

Den miljö som råder på Eksjöberget har ett högt biologiskt värde på grund av de mycket 

gamla träd som finns där och att skogen har en hög beståndsålder. Natura 2000 området 

bör varaktigt skyddas mot produktionsinriktat skogsbruk samt andra former av 

exploatering för samhällsbyggande vilket annars utgör ett hot mot den existerande 

naturtypen. Även byggandet av vägar kan skada området, då detta bidrar till att 

fragmentera området samt att hydrologin kan komma att påverkas. Området kräver 

skogsbränder eftersom det är ett viktigt inslag för just den typen av skog som finns där 

vilket innebär att en bränningsstrategi för naturbränningar bör utföras av Dalarnas län.18 

4.2. Kaitum 

Kaitums fjällurskogsreservat som ligger i Norrbottens 

län är i sin helhet ett Natura 2000 område med en 

total areal av 90 069 hektar. Området har en 

varierande natur med ett stort inslag av sjöar och 

bland andra Kalixälven och Kaitumälven rinner 

genom området. Landskapet består omväxlande av 

myr- och skogsmarker och lågfjäll bevuxna med 

fjällbjörk samt fjällhedar. Den skog som förekommer 

i de östra delarna av reservatet består främst av gran 

med inslag av fjällbjörk, även tall förekommer på 

torrare partier och det finns tallar som uppgår till en 

                                                
17 Bevarandeplan Natura 2000, Eksjöberget SE0620007, Diarienr: 511-07993-2005, Länsstyrelsen 

Dalarna. 
18 Ibid 
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ålder av 450 år. Även den prioriterade naturtypen västlig taiga förekommer. Områdets 

västra delar består omväxlande av fjällhedar, lågfjäll, fjällbjörkskogar och våtmarker. 

Kaitums fjällurskog innehåller ett flertal myrar som har klassats som områden av högsta 

naturvärdesklass vid en våtmarksinventering. Området består till största delen av orörda 

marker och har en mycket liten kulturpåverkan.19        

Lågfjället Sjisjka ingår i reservatet och är av intresse för vindkraftsutbyggnad. Sjisjka 

fungerar som åretruntmarker för Gieras sameby och används som älgspaningsplats av 

samebyns jägare. Bebyggelsen i området är ringa men Malmbanan (järnväg) skär 

genom området tillsammans med en kraftledning som löper utmed järnvägen, båda är 

belägna cirka tre kilometer från Sjisjkas topp. I anslutning till vindkraftsparkens 

placering flyter Kaitumälven, den och dess stränder är av riksintresse för naturvården 

samt av friluftslivet. Vidare finns i närheten av parken, ett naturreservat (Sjaunia) som 

ingår i världsarvsområdet Laponia.20 Området, Kaitums fjällurskog, är utpekat till ett 

Natura 2000 område på grund av de arter och naturtyper som förekommer där, dessa 

arter finns med i Art- och habitatdirektivet. Reservatets bevarandeplan har till syfte att 

upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för de arter och naturtyper som förekommer 

inom området. De bevarandemål (för ett upprätthållande av en gynnsam 

bevarandestatus) som satts upp för området varierar beroende på vilken naturtyp det 

gäller.  

Exempelvis gäller följande för den prioriterade naturtypen västlig taiga; 

! �Skoglig kontinuitet av träd där det har skapats en naturlig åldersdifferentiering 

och artsammansättning. 

! Naturlig dynamik. Naturvärdena utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik 

vilket omfattar störningar, t ex stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar 

och brand. 

! Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna får ske. De 

typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam 

                                                
19 Bevarandeplan Natura 2000, Kaitum fjällurskog SE0820204, Länsstyrelsen Norrbotten 2007-12-11 
20Regeringsbeslut 19 2007-12-19, M2007/1617/F/M, Miljödepartementet, Umeå Tingsrätt 

miljödomstolen.  
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bevarandestatus hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon 

av de hotfaktorer som är aktuella för naturtypen. 

! Frånvaro av markexploatering och liknande saker som tar mark i anspråk och 

minskar naturtypens areal. 

! Ostörd hydrologi i fr a sumpskogmiljöer, samt i angränsande myrmarker. 

! Förekomst av substrat för bl. a. insekter, epifytiska lavar och svampar är en 

förutsättning för många arter knutna till naturtypen. 

! Död ved; grenar, torrträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadier. 

! Gamla grova träd 

! Bränd ved�21 

Områdets bevarandeåtgärder syftar till att ge området ett tillfredställande skydd mot 

exploatering samt att de skötselplaner som satts upp för de olika arterna och 

naturtyperna efterföljs, vilket krävs för att uppfylla en gynnsam bevarandestatus. 

Eftersom området är ett Natura 2000 område så krävs det tillstånd att bedriva 

verksamheter som på ett betydande sätt kan komma att påverka miljön i området. 

                                                
21 Bevarandeplan Natura 2000, Kaitum fjällurskog SE0820204, Länsstyrelsen Norrbotten 2007-12-11 
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5. Analys/Fallstudie 

I detta avsnitt sammanfattas två avslutade rättsfall gällande vindkraftsutbyggnad inom 

Natura 2000 områden. I det första fallet har miljödomstolen i Stockholms tingsrätt 

avslagit ansökan om vindkraftsutbyggnad inom Natura 2000- området Eksjöberget i 

Dalarnas län. I fall två, har miljödomstolen i Umeå beslutat att tillåta 

vindkraftsutbyggnad inom Natura 2000 området Sjisjka i Norrbottens län, domen är 

dock överklagad till miljööverdomstolen i år. 

5.1. Eksjöberget, fallstudie 1 

Idre Vind AB har i en ansökan till miljödomstolen (MD), år 2001, ansökt om tillstånd 

enlig miljöbalken att uppföra en vindkraftsanläggning om tio vindkraftverk på 

Eksjöberget i Älvdalens kommun i Dalarnas län. Området Eksjöberget omfattas av ett 

Natura 2000-skydd och är av karaktären västlig taiga vilken är en prioriterad naturtyp 

enligt Bilaga 1 hab.dir  samt i förordn.1998:1252. I bolagets (Idre Vind AB) 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) framgår att vindkraftverkens placering kommer att 

ske på Eksjöbergets topp vilket kommer att medföra att parken kommer att vara väl 

synlig på långt håll vilket medför en visuell påverkan på landskapsbilden. 

Vindkraftsparken beräknas producera omkring två till tre megawatt (MW) vardera och 

ha en årlig produktion på 45 000 gigawattimmar (GW/h) vilket skulle innebära en 

miljönytta av cirka 18 000 ton sparad kolutvinning årligen och därmed minskade 

koldioxidutsläpp med cirka 45 000 ton årligen. Enligt Idre Vinds 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer cirka fyra hektar av Natura 2000 

områdets totala yta av 336 ha att användas, detta till att anlägga vägar och 

anläggningsytor för vindkraftverken. Ytterligare fyra hektar, i direkt anslutning till 

skyddsområdet, kommer att tas i anspråk för byggnationen. Bolaget anser att 

vindkraftsparken endast kommer att ha en begränsad påverkan på miljön inom Natura 

2000 området på Eksjöberget och att området innehåller höga men inte unika 

naturvärden. Vidare anser bolaget att den livsmiljö som råder i området samt att de arter 

som finns där inte kommer att ta skada av det planerade projektet enligt vad som 

förutsätts i 7 kap. 28 b § MB.22 

 
                                                
22 Dom 2006-10-10, Mål nr: M 456-01, Stockholms Tingsrätt avdelning 9, miljödomstolen. 
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Olika remissinstanser såsom Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Kammarkollegiet samt 

Älvdalens kommun, har lämnat synpunkter på bolagets ansökan. Dessa synpunkter 

ingår i domslutet. Naturvårdsverket (NV) anser att tillståndsansökan skall avslås enligt 

9 kap23. 6 § MB och att tillstånd inte ska lämnas enligt 7 kap. 28a § MB. NV anser att 

området Eksjöberget kommer att påverkas negativt av vindkraftparken då denna bland 

annat innebär att schaktning för anläggandet av vägar samt ytor till vindkraftverken 

kommer att genomföras i sådan omfattning att det kommer att påverka området 

negativt. NV anser också att bolagets MKB har visat stora brister när det gäller 

alternativa lokaliseringar och bedömer att det inte finns några tvingande skäl enligt 7 

kap. 29 § MB. NV anser vidare att Eksjöbergets bevarandestatus skall prioriteras och att 

målet med denna är att områdesarealen skall bevaras intakt eller öka för att gynna den 

prioriterade naturtypen västlig taiga. 24 

 

Även Länsstyrelsen (LST) i Dalarnas län motsätter sig ansökan från bolaget och anser 

att ansökan skall avslås. Enligt LST kommer den prioriterade naturtypen, västlig taiga, 

att påverkas negativt av den planerade vindkraftparken. De bedömer att en gynnsam 

bevarandestatus för nämnda naturtyp inte kan bibehållas eller öka om vindkraftparken 

kommer till stånd. LST har även synpunkter på bolagets MKB, vilken de anser är 

bristfällig när det gäller beskrivningen av området samt inventeringen av arterna som 

finns där. De arter som är knutna till naturtypen västlig taiga har inte tagits med i MKB 

n vilket påverkar bedömningsunderlaget då det innebär en osäkerhet om vilka arter som 

finns där samt hur dessa kan komma att påverkas. LST delar inte bolagets åsikt om att 

området inte är en unik naturtyp, tvärtom anser LST att Eksjöberget utgör ett unikt 

område av västlig taiga, som är oexploaterat och sammanhängande samt att området 

bebos av fem rödlistade arter. Eftersom området idag är opåverkat innebär en 

vindkraftanläggning stor negativ påverkan på området eftersom bilvägar och 

anläggningsytor kommer att uppföras för att kunna bygga och driva 

vindkraftanläggningen. Eksjöberget är också delvis beläget i ett område av riksintresse 

enligt 4 kap. 2 § MB vilket, enligt LST, ytterligare medför att ansökan om tillstånd bör 
                                                
23 9 kap. Miljöbalken har rubriken; Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och finns i MB s tredje 

avdelning som behandlar särskilda bestämmelser om vissa verksamheter.  
24 Dom 2006-10-10, Mål nr: M 456-01, Stockholms Tingsrätt avdelning 9, miljödomstolen. 
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avslås på den aktuella platsen. Kammarkollegiet delar Naturvårdsverkets bedömning 

och anser därmed att ansökan om tillstånd bör avslås. Älvdalens kommun tillstyrker 

ansökan. 25                               

 

Bolagets ansökan avslogs av MD i Stockholm, år 2006, där MD s utgångspunkt, i 

bedömningen av fallet, var i vilken utsträckning anläggningen kom att påverka det 

skyddsvärda området. MD avslog ansökan med hänvisning till att målet är ostridigt26 att 

vindkraftverken ska ligga inom ett Natura 2000 område, vilket är särskilt värt att bevara 

eftersom den prioriterade naturtypen västlig taiga förekommer där samt att området 

omfattas av ett riksintresse enligt 4 kap. 8 § MB. Vidare hänvisar MD till 

tillståndsprövningen enligt 7 kap. 28 a b §§, 29 §, 4 kap. 8 § samt 20 § OF (1998:1252) 

MD bedömer att påverkan på området kommer att vara större än vad Idre vind AB har 

utgett genom deras miljökonsekvensbeskrivning.27 

 

Domstolen bedömer vidare att extra försiktighet måste iakttas vid 

tillståndsbedömningen gällande en verksamhet inom ett Natura 2000 område och anser 

att bolaget inte kan ges tillstånd enligt 7 kap. 28 b § MB. För att tillstånd ska kunna 

lämnas krävs förutsättningen; att det föreligger tvingande orsaker som har ett väsentligt 

allmänintresse enligt Art- och habitatdirektivet (art. 6.4). Enligt vad domstolen anser 

innebär detta att det måste föreligga starka skäl för att tillstånd till verksamheten inom 

det aktuella området ska lämnas, MD anser att frågan kräver restriktivitet. Vidare 

bedömer domstolen att det föreligger ett allmänt intresse att öka vindkraftsutbyggnaden 

i Sverige vilket kan leda till vinster för miljön. Dock anser MD att den planerade 

anläggningen, i detta fall, inte kan anses utgöra ett sådant väsentligt allmänintresse som 

avses i 7 kap. 29 § MB, eller Art- och habitatdirektivet artikel 6.4. Elproduktionen som 

anläggningen kommer att producera anses av MD vara begränsad och kan därför inte 

heller bedömas vara av väsentligt allmänintresse. Slutligen bedömer domstolen att 

                                                
25 Ibid 
26 Ordet är lagtext och betyder ungefär vars beviskkraft inte kan ifrågasättas. 
27 Dom 2006-10-10, Mål nr: M 456-01, Stockholms Tingsrätt avdelning 9, miljödomstolen. 
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bolaget har sannolika möjligheter att finna annan lämplig plats inom länet att uppföra 

vindkraftsanläggningen.28 

 

I intervjun, (se Bilagor 1) gällande fallet Eksjöberget, med Hanna Persson som arbetar 

på Länsstyrelsen i Dalarnas län framkom att det främsta argumentet för avslag till 

vindkraftsutbyggnad, var att påverkan på den prioriterade naturtypen västlig taiga skulle 

bli för stor. Området är ett Natura 2000 område men det var inte det som var det främsta 

skälet utan just påverkan på den prioriterade naturtypen. Eftersom det inte fanns någon 

befintlig infrastruktur krävdes att det skulle byggas en väg och schaktas för 

betongfundament vilket bedömdes vara en alltför stor inverkan på naturtypen. Hanna 

Persson på Länsstyrelsen menar att mängden elproduktion inte har någon betydelse utan 

att de naturvärden som finns i området är av större vikt.29 

5.2. Kaitum, fallstudie 2  

Bolaget Vindkompaniet Mörbylånga AB har 2004 ansökt, till Umeå tingsrätt 

Miljödomstolen, om tillstånd enligt 9 kap. MB30 att anlägga och driva en 

vindkraftsanläggning om 30 vindkraftverk, på lågfjället Sjisjka i Kaitums 

fjällurskogsreservat i Gällivare kommun i Norrbottens län. Området där vindkraftverken 

ska placeras ingår i Kaitums fjällurskogsreservat som i sin helhet är ett Natura 2000 

område och vindkraftverkens placering i området kommer att uppta en areal av cirka 17 

hektar av reservatets totala yta på cirka 90 000 hektar. Vindkraftparken beräknas 

producera en sammanlagd uteffekt av 90 Megawatt (MW) och varje vindkraftverk 

beräknas producera två till tre MW vardera, det framgår inte i deldomen hur mycket 

verken producerar årligen eller hur stor miljönyttan blir i form av minskade 

koldioxidutsläpp. Däremot framgår att parkens elproduktion motsvarar el till omkring 

50 000 hushåll och att den bidrar till att öka Sveriges samlade vindkraftproduktion med 

                                                
28 Ibid 
29 Intervju med Hanna Persson Länsstyrelsen Dalarnas län, 2008-04-30 
30 9 kap. Miljöbalken har rubriken; Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och finns i MB s tredje 

avdelning som behandlar särskilda bestämmelser om vissa verksamheter.  
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runt 25 procent.31 Den ansökan som inkom till miljödomstolen i Umeå tingsrätt 2004 

kungjordes och kritik framfördes i MD mot den vägdragning som skulle göras i 

samband med anläggningen av vindkraftparken. Bolaget inkom därför med en ny 

ansökan 2006 där vägdragningen ersatts av att vindkraftverken istället skulle 

transporteras till Sjisjka med befintlig järnväg (Malmbanan) som ligger vid foten av 

lågfjället Sjisjka. Den nya ansökan innehöll även ett förslag på vägdragning inom 

vindkraftparken, av en bilväg som skall ansluta parken till järnvägen. Även elkablar 

kommer att förläggas inom området, detta för att ansluta elproduktionen från verken till 

en befintlig kraftledning belägen vid järnvägen. En ny MKB togs fram i samband med 

den nya ansökan med kompletteringar avseende Kaitums fjällurskogs Natura 2000 

område, för att denna skulle prövas enligt 7 kap. 28a, 29 § MB.32  

 

Enligt bolagets MKB bedöms påverkan på området vara liten och konsekvenserna 

utgörs av en minskad areal för ett antal biotoper och en förändrad hydrologi, känsliga 

områden inom reservatet kan undvikas vid anläggningen av parken. Anläggningens 

påverkan på Natura 2000 området bedöms vara mycket liten och vindkraftparken 

kommer, enligt bolaget, inte att förhindra det syfte som finns med reservatet. 33 

Deldomen från MD innehåller 19 villkor (Se Bilagor 4) som bolaget åtar sig i samband 

med uppförandet av vindkraftverken. Bland annat ska bolaget stå för kostnaderna av 

efterbehandling och återställandeåtgärder som verksamheten kan komma att föranleda. 

Vidare har bolaget avsatt ett kontrollprogram, gällande fågelfaunan i området, vilket ska 

ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Detta kontrollprogram ska fortgå under två år 

och syftet är att se om örn-, vråk- och falkhäckningar kommer att påverkas av 

vindkraftparken. Bolaget skall sedan redovisa resultatet av de ornitologiska 

undersökningarna till MD. Det finns även villkor som beskriver att bolaget måste 

undvika särskilda vegetationstyper vid placeringen av verken, exempelvis västlig taiga, 

                                                
31 Regeringsbeslut 19 2007-12-19, M2007/1617/F/M, Miljödepartementet, Umeå Tingsrätt 

miljödomstolen 
32 Dom 2006-10-10, Mål nr: M 456-01, Stockholms Tingsrätt avdelning 9, miljödomstolen 
33 Regeringsbeslut 19 2007-12-19, M2007/1617/F/M, Miljödepartementet, Umeå Tingsrätt 

miljödomstolen. 
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mineralrika källor, alpina och subalpina silikatgräsmarker och källkärr av fennoskandisk 

typ. Bolaget skall stå för alla de kostnader för de villkor som gäller enligt MD s beslut.34  

 

På kommunfullmäktige i Gällivare kommuns begäran överlämnades fallet till 

regeringen (2006) för prövning av verksamhetens tillåtlighet. I regeringsbeslutet har 

flera remissinstanser (Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Länsstyrelsen Norrbottens 

län m fl.) yttrat sig i frågan och lämnat synpunkter på bolagets ansökan. 

Naturvårdsveket (NV) anser att verksamheten inte är förenlig med det syfte som avses 

med naturreservatet och är emot att tillstånd ges. NV har även framfört synpunkter på 

de villkor som föreslagits och vill införa tillägg till det villkor som behandlar vilka 

vegetationstyper som skall undvikas vid anläggandet. Dessa två vegetationstyper som 

bolaget, enligt NV, helt bör undvika att påverka är; subartiska videmarker och öppna 

svagt välvda mossar dessa två naturtyper är dock inte prioriterade naturtyper men är 

skyddsvärda arter. Förslaget från NV har dock inte tagits med i de slutgiltiga villkoren 

för uppförandet. Vidare anser NV att tillstånd borde avslås med skäl att landskapsbilden 

inte kommer att skyddas. NV menar att projektet kommer att påverka Natura 2000 

området betydligt, de menar att bolaget i sin MKB bristfälligt visat hur stor påverkan på 

Natura 2000 området kommer att bli.35Även Kammarkollegiet motsätter sig förslaget 

och anser att vindkraftparken motverkar syftet med reservatet och att reservatets 

naturvärden i stort handlar om dess orördhet.36 

 

Länsstyrelsen i Norrbottens län (LST) är emot gruppstationen för vindkraftverken och 

även här behandlas frågan om reservatets syfte och att exploateringen av området står i 

motsättning till detta syfte. De anser att ansökan inte är förenlig med 4 kap. 1 § MB (se 

avsnitt Riksintresse, s 8) och motsätter sig mot att dispens ska ges från 

reservatföreskrifterna. LST har även i ett policydokument om vindkraft påpekat att �Där 

vindkraftverk är lämpliga ur vindsynpunkt, kan de allmänna intressena vara så stora att 

de inte kan tillåtas. Typiska sådana områden är naturreservat, naturvårdsområden och 

                                                
34 Deldom 2008-05-23, Mål nr: M 4477-04 meddelad i Umeå, Umeå Tingsrätt Miljödomstolen 
35 Deldom 2008-05-23, Mål nr: M 4477-04 meddelad i Umeå, Umeå Tingsrätt Miljödomstolen 
36 Ibid 
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nationalparker�.37 Samtliga remissinstanser anser att konsekvenserna av hur Natura 

2000 området kommer att påverkas inte utretts av bolaget på ett tillfredställande sätt.38   

 

Regeringen har beslutat i frågan och bedömer utifrån 17 kap. MB39  att tillstånd till den 

planerade verksamheten ska ges. Deras utgångspunkt för bedömningen av ansökan är 

den svenska energipolitiken och att det behövs hållbar och kostnadseffektiv energi 

vilket underlättar omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Vindkraftstationen 

är förenlig med det utbyggnadsmål, gällande elproduktion från förnyelsebara 

energikällor, som Riksdagen antagit. Vidare anser regeringen att val av plats är lämplig 

utifrån rådande vindförhållanden samt utifrån hälso- och miljöskyddssynpunkt. 

Regeringen bedömer utifrån konsekvenserna och remissyttranden att verksamheten bör 

tillåtas enligt 17 kap.MB. Vidare bedömer regeringen att de föreslagna villkor som finns 

med i domen, samt det att hänsyn ska tas till fåglarnas häckningssäsong vid byggstarten, 

är förenligt med ett upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus inom området.40 

När det gäller tillståndsprövning enligt de naturreservatföreskrifter och Natura 2000 

prövning som finns överlämnar regeringen detta till MD i Umeå att besluta i frågan.  

 

Miljödomstolen har även denna, utifrån prövning enligt 7 kap. 28a § MB, godkänt 

bolagets ansökan och MKB och givit tillstånd till byggnationen. Godkännandet är 

förlagt med 19 villkor. MD anser även att dispens skall ges gällande naturreservatets 

förbud mot att fälla träd samt i fråga om skydd för landskapsbilden, till grund för detta 

hänvisar MD till regeringsbeslutet om tillåtlighet där regeringen hänvisat till 

Riksdagens antagna energipolitiska mål. Vidare anser MD att ytanspråket för 

                                                
37 Ibid 
38 Regeringsbeslut 19 2007-12-19, M2007/1617/F/M, Miljödepartementet, Umeå Tingsrätt 

miljödomstolen 
39 Rubenson, Stefan., (2002), Miljöbalken; Den nya miljörätten, tredje upplagan, Nordstedts Juridik AB, 

Stockholm, ISBN: 91-39-10546-6, 17 kap. Miljöbalken har rubriken Regeringens tillåtlighetsprövning, 

obligatorisk tillåtlighetsprövning. 

40 Regeringsbeslut 19 2007-12-19, M2007/1617/F/M, Miljödepartementet, Umeå Tingsrätt 

miljödomstolen. 
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byggnationen är litet i förhållande till reservatets storlek och att platsen där verken 

kommer att placeras redan är påverkad av mänsklig aktivitet och verksamhet.41 

 

I intervjun med Hans Överby på Länsstyrelsen i Norrbottens län (se Bilagor 2) framkom 

att det inte spelar någon roll om området innefattas av ett Natura 2000- skydd utan att 

det handlar om hur habitaten i området påverkas av en verksamhet. Hans Överby menar 

att det är viktigt att bevara områden för framtiden och inte tillåta verksamheter som kan 

försämra områdets status. I intervjun framkom det även att domen är överklagad av 

Norrbottens Ornitologiska förening samt Kammarkollegiet. 

                                                
41 Ibid 



 24

6. Diskussion 

I fallet Eksjöberget framgår det att området är särskilt värt att bevara eftersom det består 

till hundra procent av den prioriterade naturtypen västlig taiga. I domslutet har 

prövningen av ansökan bedömts utifrån både 7 kap. MB och 4 kap. MB. Alltså har 

tillståndsprövningen gjorts utifrån att det är ett Natura 2000- område samt att det 

omfattas av ett riksintresse. I bedömningen har MD även tittat på elproduktionen som 

vindkraftverken producerar vilket skulle röra sig om 20 � 30 MW. Av domen framgår 

det att det visserligen ligger ett allmänintresse i vindkraftsproduktion eftersom det 

medför miljövinster men MD bedömer att elproduktionen är relativt begränsad och 

därför inte kan sägas utgöra ett väsentligt allmänintresse så som avses i 7 kap. MB. De 

remissinstanser som yttrat sig i fallet har samtliga varit negativa till utbyggnad med 

undantag för Älvsbyns kommun.  

 

Fallet Kaitum har prövats av miljödomstolen i Umeå utifrån 7 kap. MB och tillstånd att 

uppföra vindkraftverk har getts men det är belagt med 19 villkor som bland annat avser 

skydda naturtyper och fåglar inom området. Fallet har däremot inte prövats utifrån att 

området är av riksintresse för naturvården, 4 kap. MB. Fallet har inte avgjorts av MD i 

Umeå utan har prövats utifrån regeringens tillåtlighetsprövning (17 kap. MB, se s 24) 

vilken har tillåtit verksamheten. I fallet Kaitum har mängden elproduktion inte tagits 

med i bedömningen men det rör sig om ca 90 MW vilket motsvarar 25 procent av den 

årliga vindkraftsproduktionen i Sverige. De remissinstanser som yttrat sig i fallet har 

samtliga varit negativa till utbyggnad med undantag för Gällivare kommun och 

regeringen.  

 

Eksjöberget och Kaitum omfattas båda av ett Natura 2000 skydd och båda har prövats 

utifrån detta. I fallet Eksjöberget blev det nej till vindkraftsutbyggnad och i fallet 

Kaitum (Sjisjka) ja. I bedömningen av de båda fallen verkar inte det faktum att de 

omfattas av ett Natura 2000 skydd varit avgörande utan snarare vilka arter och habitat 

som förekommer inom områdena. I och med att det i båda dessa fall handlar om 

vindkraftsutbyggnad inom Natura 2000- områden betyder det att det i båda fallen har 

gjorts en prövning utifrån de lagar som berör just Natura 2000. Dessa lagar beskriver 
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dock inte någon form av bevarande för Natura 2000 utan endast att det krävs tillstånd 

för att uppföra vindkraftsanläggningar inom dessa områden. Prövningen görs eftersom 

det är ett Natura 2000- område men det är inte det som avgörande utan snarare vilka 

arter, habitat och naturtyper som finns inom området.  

 

Uppförandet av en vindkraftpark innebär att vägdragningar måste genomföras och att 

material ska schaktas för att bygga betongfundament till vindkraftverken vilket innebär 

en störning för området. Störningen kan bestå i förändrad hydrologi, fragmentering av 

habitat och populationer och påverkan på flera biotoper och arter. Vindkraftverk är även 

störande för landskapsbilden och kan medföra buller samt att de påverkar fågelfaunan. 

Detta medför att det uppstår en konflikt mellan bevarande av Natura 2000- områden och 

nyttjande, i form av vindkraft, inom dessa områden. I avvägandet mellan bevarande och 

nyttjande framkommer det i fallen att det främst tas hänsyn till prioriterade naturtyper 

och rödlistade arter men inte till den biologiska mångfalden som helhet. Det kan finnas 

arter och habitat som inte faller under dessa kategorier men som ändå är en del av den 

biologiska mångfalden. Det finns en risk att om hänsyn inte tas till även dessa arter och 

habitat kan de arter och naturtyper som avses skyddas i området ändå komma att 

påverkas negativt. Exempelvis kan fragmentering av habitat och populationer medföra 

att den genetiska variationen kan komma att påverkas. Natura 2000 är till för att skydda 

den biologiska mångfalden och att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus. En 

vindkraftpark har en livstid på cirka 20-30 år och därför är det svårt att bedöma de 

kumulativa effekterna av ett sådant intrång. Detta kan komma att påverka den 

gynnsamma bevarandestatusen som finns i området vilken har till syfte att bevara arter 

och habitat över tid. 

 

Uppförandet av en vindkraftpark kan trots de negativa effekterna som nämns ovan 

också ha positiva effekter eftersom det bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser 

som i sin tur påverkar livsmiljöer och habitat även i Natura 2000-områden och den 

biologiska mångfalden i stort. Vindkraft är av regeringen utsett till riksintresse för att 

främja förnyelsebara energikällor. I bedömningen av fallen har energifrågan tagits med 

och mängden elproduktion har varit av intresse. För att tillstånd ska ges till en 
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vindkraftpark inom Natura 2000 krävs att denna ska producera el i en mängd som kan 

anses vara av väsentligt allmänintresse (se teorikapitel om lagarna som berör Natura 

2000 och vindkraft, s 3-8). Mängden elproduktion kan alltså sägas vara en nyckelfaktor 

i bedömningen av huruvida det ska ges tillåtelse att bygga inom skyddsvärda områden.  

 

I fallet Eksjöberget ansåg MD att elproduktionen var för liten för att utgöra ett 

väsentligt allmänintresse men frågan uppstår då hur stor elproduktion som krävs för att 

det ska ges tillåtelse att uppföra vindkraftverk inom dessa områden. I det andra fallet, 

Kaitum, har inte frågan om väsentligt allmänintresse bearbetats utan där har det istället 

hänvisats till Sveriges energipolitik och att regeringen ska satsa på förnyelsebar energi, 

det är också så att det är regeringen som beslutat i detta fall vilket kan vara en 

bidragande faktor till att ansökan fick bifall. Elproduktionen var i det här fallet 

väsentligt större än Eksjöberget och skulle bidra till att öka Sveriges elproduktion från 

vindkraft med 25 procent. I fallet Kaitum har energifrågan vägt tyngre än 

bevarandeaspekterna trots att det inom området förekommer både prioriterade 

naturtyper och rödlistade arter. Dessa skulle dock undvikas vid byggnationen av parken 

men det kan inte uteslutas att de ändå kommer att påverkas negativt.  

 

De remissinstanser som var inblandade i båda fallen (Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, 

Kammarkollegiet, Älvsbyns kommun, Gällivare kommun) var, som tidigare nämnts, 

samtliga emot vindkraftsparkerna men kommunerna var i de båda fallen positiva. Då det 

gäller Länsstyrelserna och Naturvårdsverket är bevarandefrågan av stor vikt eftersom 

det ligger inom deras ansvarsområden. Dessa två instanser vill tydligt påpeka i fallen att 

områdena som det rör sig om omfattas av ett Natura 2000- skydd och att prövningen ska 

ske utifrån denna utgångspunkt. Men de anser inte att det borde bli nej bara för att 

områdena är just Natura 2000- områden utan det som är av vikt är vilka arter, naturtyper 

och habitat som kommer att påverkas och hur de kommer att påverkas. I just de här två 

fallen har instanserna gjort bedömningen att påverkan på ovan nämnda faktorer kommer 

att vara alltför stor för att tillstånd ska ges. Kommunerna är dock positiva vilket troligen 

beror på att de inte är särskilt insatta i bevarandefrågorna, då det inte ligger inom deras 

ansvarsområde, utan snarare ser till de vinster som kan komma av att en vindkraftpark 
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inom deras kommun kommer till stånd. Dessa vinster kan bestå av investeringar, 

arbetstillfällen och ökad tillväxt inom kommunen.  

Eftersom den globala uppvärmningen uppmärksammats allt mer den senaste tiden så har 

klimatfrågorna blivit allt tydligare i debatten om miljön. Energipolitiken har fått allt 

större utrymme och satsningen på förnyelsebar energi är en nyckelfråga inom politiken. 

De frågor som tidigare varit aktuella kring bevarande av den biologiska mångfalden har 

hamnat lite i skymundan på grund av klimatfrågan och satsningen på att minska 

koldioxidutsläppen. När Natura 2000- områdena bildades var bevarandet av naturen och 

arterna av stor vikt vilket även gäller idag men inte i samma utsträckning. Men 

samtidigt är ju klimatpolitiken och förnyelsebara energikällor också en del av 

bevarandetanken eftersom detta exempelvis minskar koldioxidutsläppen vilket i sin tur 

påverkar den biologiska mångfalden. Visserligen är det ju just koldioxidutsläppen det 

fokuseras främst på och kanske inte så mycket alla de andra faktorer som kan vara av 

negativ påverkan för naturen, ex kväveutsläpp och fosforutsläpp vilka är faktorer som 

det kanske borde fokuseras på mer.  

 

Vid placeringen av vindkraftverk väljs de platser ut som har goda vindförhållanden och 

då är det främst kusterna och fjälltrakterna som är av intresse. Dessa områden kan ofta 

bestå av en mycket unik flora och fauna och omfattas i många fall av olika typer av 

bevarandeskydd. Men frågan blir ju då var vindkraften ska placeras. Den teknologiska 

utvecklingen går ständigt framåt och i framtiden kanske vindkraftverken har utvecklats 

till att ta mindre ytor i anspråk och kommer kanske inte att kräva lika goda 

vindförhållanden som nu. Detta skulle medföra att placeringen av vindkraftverken inte 

skulle vara ett lika stort problem som idag. 

 



 28

7. Slutsatser 
! I Dalarnas och Norrbottens län verkar konflikten inte ligga i att området är ett 

Natura 2000- område utan snarare vilka naturtyper som finns i området och hur 

dessa kommer att påverkas verkar har varit avgörande. 

! I båda fallen är det just påverkan på dessa naturtyper som avgör vilket 

riksintresse som väger tyngst. I Kaitums Natura 2000- område i Norrbotten har 

fallet inte ens prövats utifrån att området är ett riksintresse.  

! I Eksjöberget bestod området till hundra procent av en prioriterad naturtyp och 

detta var en avgörande faktor till att det blev nej. Men även att elproduktionen 

ansågs för liten var av vikt i bedömningen av fallet. I Norrbotten däremot var det 

flera naturtyper som skulle komma att påverkas dock skulle de prioriterade 

naturtyperna undvikas vid uppförandet av vindkraftverken. Elproduktionen här 

var också av vikt i bedömningen av fallet. Det blev tillstånd bland annat för att 

elproduktionen skulle motsvara 25 procent av Sveriges totala energi från 

förnyelsebara energikällor.  
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Bilagor 
Intervju med Hannah Persson Länsstyrelsen Dalarnas län 2008-04-30 

1. Har ni tagit hänsyn till omfattningen av elproduktionen eller att det är ett 

Natura 2000- område gällande vindkraftsutbyggnad på Eksjöberget? 

Svar: Nej, vi tittade inte på elproduktionen utan vi gjorde ett yttrande till 

Miljödomstolen där vi framhöll den prioriterade naturtypen Västlig taiga som det 

främsta skälet till att vindkraft ej borde byggas på Eksjöberget. När vi tittade på 

området så framkom ju att det fanns den här prioriterade naturtypen, den regleras 

också särskilt i en förordning som vi tittade på. 

2. Berodde det på att det var ett Natura 2000- område eller på den prioriterade 

naturtypen? 

Svar: Det berodde inte bara på att det var ett Natura 2000- område utan främst på 

naturtypen, vilket vi ansåg skulle påverkas negativt av bygget. Vi anser att bevarande är 

viktigt och det är det vi tittar på i den här typen av fall. 

3. Om området inte hade varit ett Natura 2000- område, hade det blivit ja till 

vindkraft då? 

Svar: Vi tar främst hänsyn till vilken naturtyp som finns i området, det är viktigt med 

prövning när det gäller Natura 2000- områden. Vindkraftsutbyggnad kan vara möjligt 

även inom dessa områden men det vi tittar på är områdets värden och hur naturtypen 

kan komma att påverkas. Områden runt om Eksjöberget innefattas också av Natura 

2000- skydd men dessa var inte intressanta för vindbolaget utan de ville främst bygga 

på Eksjöberget där Västlig taiga då finns. De omkringliggande områdena har inte 

någon prioriterad naturtyp men flera arter som är skyddade, Skogsstyrelsen gjorde en 

inventering i dessa områden.  

4. Har ni en allmän policy där ni säger nej till byggnationer inom Natura 2000- 

områden? 

Svar: Nej det har vi inte, vi tittar på värdena i området och hur dessa kan komma att 

påverkas. I fallet med Eksjöberget så krävdes det att vägar skulle byggas, det skulle 

schaktas undan material för att bygga betong fundament som vindkraftstornen skulle stå 

på. Där ansåg vi att påverkan var för stor och att området skulle påverkas negativt. Vi 
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tittar på områdets värden och bedömer utifrån det, om det redan finns befintliga vägar 

inom området så att man inte behöver bygga nya som förstör naturtypen så kanske det 

ser annorlunda ut.  

 

Intervju med Hans Överby Länsstyrelsen Norrbottens län 2008-09-04 

1. Anser ni att vindkraftsutbyggnad inom Natura 2000- områden alltid ska 

avslås? 

Svar: Nej, vi har inte någon generell policy som säger det utan vi tittar på hur habitaten 

påverkas. Om det är Natura 2000 spelar ingen roll utan det är främst påverkan på arter 

och habitat som vi tittar på. I vår policy om vindkraft säger vi att det finns generellt 

olämpliga områden för vindkraft men inte Natura 2000, det ingår inte men policyn 

formulerades innan Natura 2000- områdena utsågs. 

 

2. Varför ansåg ni att ansökan från Vindkompaniet Mörbylånga AB inte var 

förenlig med 4 kap. miljöbalken? 

Svar: Jo men Natura 2000 är riksintresse och det finns obruten fjällmark i närheten 

men vad vi tycker framgår ju i domen. Men vi anser att man ska titta på 4 kap. och 

3kap. och väga dem mot varandra. Vi menar inte den paragrafen som behandlar just 

Natura utan de andra paragraferna i 4 kap.  

 

3. Vad anser ni vara syftet med reservatet/ natura 2000- området? 

Svar: Ja, syftet är ju att bevara för framtiden och att inte tillåta verksamheter som 

försämrar statusen för området. Det är att bevara habitaten och den obrutna 

fjällmarken. 

 

4. Varför blev det ingen prövning  enligt 4 kap. tror du? 

Svar: jaha, det får du fråga miljödomstolen om men regeringens prövning kanske inte 

omfattade allt, man undrar ju. Men nu är ju domen överklagad till Svea hovrätt av 

kammarkollegiet och Ornitologiska föreningen i Norrbotten så man får se hur det går, 
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det kan du ju kolla. Där ska det väl göras en lokaliseringsprövning som ja tror att 

regeringen inte gjorde. 

Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m, 16 §;  

16 § Myndigheterna ska prioritera skyddsarbetet för de områden som förtecknats enlig 

15 §. Inom ramen för sina befogenheter och ansvarsområden ska myndigheterna vidta 

de åtgärder som behövs eller som är lämpliga med hänsyn till det skyddsintresse som 

föranlett att ett område förtecknats. I fråga om sådanan områden som avses i 15 § andra 

stycket 1-3 ska myndigheterna särskilt bevaka att en gynnsam bevarandestatus bibehålls 

eller återställs för berörda livsmiljöer eller arter. Särskild hänsyn ska tas till priotiterade 

arter och prioriterade livsmiljötyper. 

Med prioriterad art och prioriterad livsmiljötyp avses en sådan art eller livsmiljötyp som 

i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2207:845) eller bilaga 4 till denna förordning har 

markerats med P. 

Med bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av de faktorer som påverkar en 

livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga 

utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt. En 

livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när: 

dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta 

område är stabila eller ökande,  

den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den ska 

kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en 

överskådlig framtid, och  

bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam. Med bevarandestatus för en art 

avses summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan 

påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer. En arts 

bevarandestatus anses gynnsam när  

uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt 

kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,  

artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt 

kommer att minska inom en överskådlig framtid,  
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det finns och sannolikt kommer att fortsätta finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att 

artens populationer ska bibehållas på lång sikt.  

Förordning (2007:849)  

 

Utdrag från deldom M4477-04, Umeå Tingsrätt miljödomstolen. 

Villkor: 

2. Vindkompaniet ska för varje vindkraftverk ställa säkerhet för efterbehandling 

och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda (�) 

5. Vindkraftverkens exakta positioner ska bestämmas i samråd med 

tillsynsmyndigheterna. Vid anläggandet av vägar ska sökanden eftersträva att 

påverkan på områdets hydrologi minimeras. 

16. Byggstart ska ske före den 1 maj, det vill säga innan häckningssäsongen inleds. 

17. Vindkompaniet ska tillse att områden innehållande vegetationstyperna 7160 

Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ, 6150 Alpina och subalpina 

silikatgräsmarker och 9010 Västlig taiga helt undviks vid slututformningen av 

gruppstationen. 
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