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Aktbilaga 7 
Mål nr M 3887-08 
  

SVEA HOVRÄTT 
Miljööverdomstolen 
Rotel 1304 

PROTOKOLL 
2008-06-25 
Föredragning i 
Stockholm  

 

Dok.Id 775827     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

08-561 670 00  08-561 675 59 Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 2 
E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

måndag – fredag 
09:00-15:00 

 

 
RÄTTEN 
Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Sven Bengtsson samt hovrättsråden Henrik 
Runeson, referent, och Liselotte Rågmark 
 
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Föredraganden Erik Ludvigsson 
 
KLAGANDE 
Bengt Göran Bengtsson 
Gammelsväg 7 A 
311 38 Falkenberg 
  
MOTPART 
Vattenfall AB, 556036-2138 
162 87 Stockholm 
  
Ombud: Jur.kand. Marie-Louise Olvstam, Vattenfall Power Consultant AB,  
Box 1046, 611 29 Nyköping 
  
SAKEN 
Ansökan om tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft m.m. inom 
det s.k. Trollebodaområdet i Kalmarsund, Karlskrona kommun, Blekinge län, och 
Torsås kommun, Kalmar län; nu fråga om klagorätt 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-04-17 i mål nr M 2415-06 
_____________ 
 
Föredraganden anmäler följande.  
 
Bengt Göran Bengtsson har klagat på miljödomstolens dom och yrkat att ansökan om 
tillstånd till uppförande och drift av gruppstationen för vindkraft ska avslås. 
 
Målet föredras i erforderliga delar och Miljööverdomstolen fattar följande 
 
BESLUT (att meddelas 2008-06-26 
 
Överklagbara domar och beslut får överklagas av den som domen eller beslutet angår, 
om avgörandet har gått honom eller henne emot (16 kap. 12 § första stycket 
miljöbalken). Högsta domstolen har i NJA 2004 s. 590 uttalat att rätten att vara part 
och att överklaga ska tillkomma varje person som kan tillfogas skada eller utsättas för 
annan olägenhet genom den verksamhet för vilken tillstånd söks, om risken för skada 
eller olägenhet rör ett av rättsordningen skyddat intresse och inte är enbart teoretisk 
eller helt obetydlig. 
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Bengt Göran Bengtsson äger en fastighet i Kristianopel, cirka 7,5 km från den 
närmaste delen av den sökta gruppstationen. I sitt överklagande har han i huvudsak 
hänfört sig till störningar i form av negativ påverkan på kulturmiljön och reducerat 
fastighetsvärde.  
 
Miljööverdomstolen finner att de störningar Bengt Göran Bengtsson har anfört  inte 
utgör sådana olägenheter att de ger honom rätt att överklaga miljödomstolens dom. 
Miljööverdomstolen avvisar därför Bengt Göran Bengtssons överklagande. 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 
Överklagande senast 2008-07-24 
 
 
 
Protokollet uppvisat/ 


