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SVEA HOVRÄTT 
Miljööverdomstolen 

PROTOKOLL 
2006-11-10 
Föredragning i 
Stockholm  

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
08-700 34 00  08-21 93 27 Box 2290 

103 17 Stockholm 
Birger Jarls Torg 2 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

måndag – fredag 
09:00-11:30 
12:30-15:00 

 

 
RÄTTEN 
Hovrättsråden Per-Anders Broqvist, Rose Thorsén och Marinette Andersson, referent, 
samt kammarrättsassessorn Lina Törnqvist 
 
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Lina Törnqvist 
 
KLAGANDE 
Karin Sjödin, Trättestad 1, Klåvan, 450 73 Rabbalshede 
  
MOTPART 
Rabbalshede Kraft AB, Bransteby Västergård, 450 73 Rabbalshede 
  
SAKEN 
Tillstånd till sex vindkraftverk; nu fråga om avvisning 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom den 27 juni 2006 i mål nr M 2625-05 
_____________ 
 

Föredraganden anmäler att Karin Sjödin har förelagts att styrka sin processbehörighet 
genom att inkomma med uppgift om hur långt ifrån den ansökta verksamheten hon bor 
och på vilket sätt hon berörs av den.  
 
Karin Sjödin har i svar anfört att hon är delägare i ett jordbruksföretag och en fastighet, 
vars gräns är belägen cirka 1 000 m från den planerade vindkraftsparken. Parken är 
tänkt att placeras på bergen öster om fastigheten, väl synlig. Deras fastighet är mycket 
naturskönt belägen i ett orört område nära Tanums världsarv. Planen när de köpte fas-
tigheten var att utnyttja närheten till världsarvet med dess stora turisttillströmning ge-
nom att etablera en verksamhet inom hästturism. De har redan ett visst samarbete med 
en turridningsfirma och planerna var att flytta verksamheten till fastigheten. Verksam-
heten är till mycket stor del beroende av den rörliga turismen. Vindkraftsparken skulle 
också påtagligt skada riksintresset och därmed upplevelsevärdet för dem som besöker 
världsarvet. 
 
Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande 
 
BESLUT (att meddelas 2006-11-20 

Överklagbara domar eller beslut får enligt 16 kap. 12 § miljöbalken överklagas av den 
som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot.  
 
Karin Sjödin har som skäl för talerätt anfört, som det får förstås, att vindkraftverken 
skulle komma att påverka landskapsbilden från hennes fastighet. Av utredningen fram-
går att bostadshuset är beläget minst 2 km från de planerade vindkraftverken.  
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Miljööverdomstolen finner att Karin Sjödins fastighet är belägen så långt från de pla-
nerade vindkraftverken att hon – oaktat att de kan ses från hennes fastighet – inte kan 
anses vara berörd av miljödomstolens dom på ett sådant sätt att hon har rätt att över-
klaga den. Miljööverdomstolen avvisar därför hennes överklagande. 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 
Överklagande senast 2006-12-18 
 
 
 
 
Lina Törnqvist 
Protokollet uppvisat/ 


