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BESLUT 

Länsstyrelsen upphäver förhandsbeskedet enligt plan- och bygglagen (ÄPBL) och 
beslutet att enligt miljöbalken (MB) tillåta den föreslagna etableringen. 

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, se nedan. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Överklagade beslut 

Miljö- och räddningstjänstnämnden i Strängnäs kommun beslutade den 8 december 2010, 
§ 110, att tillåta den anmälda etableringen av vindkraftverk på rubricerad fastighet med 
villkor som framgår av nämndens här bifogade beslut. 

Plan- och byggnämnden i Strängnäs kommun beviljade den 16 februari 2011, § 43, 
positivet förhandsbesked för nybyggnad av tre vindkraftverk med max 2,5 MW effekt 
och med en navhöjd på 100 m och en rotordiameter på 90 m på rubricerad fastighet. Som 
motiv för beslutet angavs i huvudsak följande. Den föreslagna etableringen ligger inom. 
ett område som av Energimyndigheten är utpekat som riksintresse för vindbruk I ett 
tematiskt tilläggsdokument- Tema vindkraft- till kommunens översiktsplan har 
områdena redovisats. Etableringen sammanfaller med riksintresseområde för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken med hänsyn till samlade natur- och kulturvärden 
(Mälaren med öar och strandområden). Norr och väster om de föreslagna verken ligger 
ett område av riksintresse för friluftslivet Prästfjärden-Arnöfjärden. Söder om de 
utpekade lägena finns Äleby-området som är utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram 
(klass 3) som bl a uppvisar värden som landskapsbild, kulturlandskap och botanik. Norr 
om det östra verket ligger Häggholmen där en botanisk rik kalkfuktäng utpekats i 
naturvårdsprogrammet Omedelbart väster om läget för det norra verket finns två av 

Postadress 
611 86 NYKÖPING 

Organisationsnr 
202100-2262 

Besöksadress 
stora torget 13 

PlusGiro 
35174-2 

Telefon 
0155-26 40 00 växel 

Bankgiro 
5051-8653 

Telefax 
0155-26 71 25 

Faktureringsadress 
FE 98 
833 83 STRÖMSUND 

E-post 
sodermanland@lansstyrelsen.se 

Internet 
www.lansstyrelsen.se/sodermanland 



BESLUT 

Datum Dnr 

2012-05-08 403-1540-2011 m fl 
505-6157-2011 

Skogstyrelsens utpekade sumpskogsområden. Norr om länsgränsen ligger Grönsö 
naturreservat och tillika Natura 2000-område samt till detta knutna fågelskyddsområden. 
De planerade vindkraftverken kommer i viss utsträckning förändra landskapsbilden men 
inte så allvarligt att påverkan kan stå i strid mot 3 kap l § PBL. De tre vindkraftverken 
ska placeras i ett skogsområde och det är även tänkt att befintliga vägar ska utnyttjas i så 
stor utsträckPJng som möjligt. Inte heller kommer vindkraftverken nämnvärt inkräkta på 
det rörliga friluftslivet eller anses påtagligt skada områdets natur- och kulturvärden. 
Avstånd till närmaste bebyggelse är minst 700 m. Detta medför att placeringen av 
vindkraftverken inte kan anses medföra en betydande olägenhet för de befintliga 
bostäderna 

ÖVerklaganden 

Miljö- och räddningstjänstnämndens beslut har överklagats av Grönsöö Säteri AB (505-
65-2011 överfört till 505-6157-2011) som yrkar att etableringen av vindkraftverk ska 
förbjudas. 

Plan- och byggnämndens beslut har överklagats av 
Grönsöö Säteri AB (403-1540-2011), 
Birgitta Granstedt, ägare till Svarttorp l :4 och Ytterselö-Björktorp l :6, och Per-Olof 
Granstedt (403-1541-2011), 
Sune Björk, ägare till Ytterselö-Norrtorp 1:24 (403-1542-2011) 
Norrtorps samfällighetsförening genom sin ordförande Lars-Erik Larsson (403-1865-
2011), 
Mikael Eriksson och Britt Sjöstedt, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:26 (403-1867-2011), 
Peter Hellström (403-1735-2011), Linda Tömgren, Marianne Hellström och Jan 
Hellström, ägare till Ytterselö-Norrtorp 1:30 och 1:31 (403-1877-2011), 
Per-Olof och Britt Persson, ägare till Ytterselö-Norrtorp l :17 (403-1879-2011), 
Anders Lundeli och Maria Pousette, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:11 (403-1771-2011), 
Håkan Forsman och Lisbeth Fogde Forsman, ägare till Ytterselö-Norrtorp 1:15 (403-
1772-2011 ), 
Lotten Wesslen, ägare till Ytterselö-Norrtorp 1:14, Hans Paulson, Miriam Wesslen 
Dechicha och Adam W esslen Dechicha, (403-1773-2011), 
Lennart och Berith Nilsson, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:15 (403-1776-2011), 
Jarrno Tuominen, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:3 och Gun Forslund Tuominen (403-
1786-2011), 
Mikael Eriksson och Britt Sjöstedt, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:26 (403-1716-2011), 
Jan-Olof Eriksson, ägare till Ytterselö-Norrtorp l :22 (403-1717-2011), 
Eva Fungdal, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:24 (403-1718-2011), 
Per Danielsen, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:13 (403-1720-2011, 
Bengt och Ulla Danielsson, ägare till Ytterselö-Norrtorp 1:18 (403-1721-2011), 
Charles och Nieole Ruben, ägare till Ytterselö-Norrtorp l :21 ( 403-1722-2011 ), 
Kjell Larsson och Ewa Nordström, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:21(403-1724-2011), 
Hans Eriksson, Ytterselö-Norrtorp 1:7, och Birgitta Ehlinger (403-1725-2011), 
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Rose-Marie Lake, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:14, och Leif Gustafsson (403-1726-
2011), 
Per Lundberg, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:5 (403-1727-2011), 
Asa Nilsson och Mats Eriksson Nilsson, fritidsboende på Ytterselö-Norrtorp l :7 ( 403-
1728-2011), 
Clas-Göran Ågren, ägare till Ytterselö-Norrtorp 1:25 (403-1729-2011), 
Kjell och Kaisa Andersson, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:31 (403-1730-2011), 
Birgitta Ågren, Ytterselö-Norrtorp l :25 (403-1732-2011), 
Mats och Ingrid Pallin, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:17 (403-1734-2011), 
Birgit Andersson, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:20, och Jan-Erik Andersson (403-1736-
2011), 
Birgitta och Rolf Sjölander, ägare till Ytterselö-Norrtorp 3:32 (403-1737-2011) samt 
Malin och Åke Allard, ägare till Ytterselö-Norrtorp 1:13 (403-3862-2011). 

De klagande har yrkat att förhandsbeskedet ska upphävas. De har åberopat att 
anläggningen 

• inte uppfyller kraven i 2 och 3 kap. plan- och bygglagen, 
• strider mot l, 2, 3, 4, 7 och 8 kap. miljöbalken, 
• strider mot de bevarandevärden, som också redovisats i det tematiska tillägget till 

översiktsplanen, vilket talar emot en etablering av vindkraftverken, 
• negativa konsekvenser för havsörn, fiskgjuse och bivråk i Hornbyviken, 
• påverkar kringboendes hälsa genom buller, 
• måste utredas ytterligare vad gäller beräknad energieffekt i förhållande till den 

stora miljöpåverkan, 
• måste ges alternativa placeringar, 
• kommer att förorsaka konsekvenser för vägnät och trafiksäkerhet under 

byggnationen och detta har inte utretts 
• kan komma att behöva dispens från 4 § artskyddsförordningen (2007:845)- en 

omständighet som inte har utretts. 

Sökanden, Konsultbolaget Michael Hemiksson i Kalix AB, har yttrat sig. 

SKÄL FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Prövning enligt plan- och bygglag (1987:1 0), APBL 

Enligt övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900) PBL ska äldre 
föreskrifter fortfarande gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 
och mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till 
dess målet eller ärendet är slutligt avgjort. 

Av 8 kap. 2 § ÄPBL följer att i fråga om andra anläggningar än byggnader krävs bygglov 

3(1 
l) 



BESLUT 

Datum 

2012-05-08 

för att uppföra vindkraftverk som 
a) är högre än 20 meter över markytan, 

Dnr 

403-1540-2011 m fl 
505-6157-2011 

b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken, 
c) monteras fast på en byggnad, eller 
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter. 

Trots dessa bestämmelser krävs det inte bygglov för att uppföra ett vindkraftverk om 
verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken. 

Enligt 8 kap. 34 § första stycket ÄPBL skall byggnadsnämnden på ansökan ge 
förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 
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Av l kap. 5 § ÄPBL följer att både allmänna och enskilda intressen skall beaktas vid 
prövning av frågor enligt denna lag, om inte annat är särskilt föreskrivet. A v 2 kap. l § 
samma lag framgår att bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken skall tillämpas i ärenden 
om förhandsbesked. Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken skall mark- och vattenområden samt 
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden 
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse 
för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska enligt samma bestämmelse skyddas 
mot sådana åtgärder. Enligt 4 kap. 2 § miljöbalken ska turismens och det rörliga 
friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i Mälarens med öar och strandområden miljö. 
Sistnämnda område är enligt 4 kap. l §, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 
finns, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får enligt 
samma bestämmelser komma till stånd endast om det inte möter hinder enligt 2 § och det 
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar natur- och kulturvärdena. Vid denna bedömning 
ska ett helhetsperspektiv anläggas på vad som är en lämplig utveckling i hela det 
geografiska område som bestämmelsen omfattar. 

Strängnäs kommun har den 22 januari 20 l O antagit ett tematiskt tillägg till sin översiktsplan 
- Tema Vindkraft. Sex områden i kommunen har pekats ut som riksintresse för vindbruk. 
Här aktuellt område är benämnt Hombyviken och omfattar Hombyvikens vattenområde 
samt två landområden på den östra sidan om viken. Området norr om Äleby är ett mestadels 
skogbeklätt landskap. Se vidare Länsstyrelsens här nedan refererade yttrande. 

Länsstyrelsen i Södermanlands har den 30 september 2008 yttrat sig över anmälningen enligt 9 
kap 6 § miljöbalken gällande rubricerade vindkraftärende. Länsstyrelsen har anfört: 

Eftersom den berörda platsen ligger nära länsgränsen till Uppsala län har länsstyrelsen i 
Södermanland bett länsstyrelsen i Uppsala län att bidra med beslutsunderlag avseende kultur- och 
naturvärden i närområdet i Uppsala län. Underlaget bifogas. 
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Länsstyrelsen har inga synpunkter på den föreslagna etableringen avseende miljöskydd. 

Kulturmiljövård 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på den föreslagna etableringen avseende kulturmiljövård i 
Södermanlands län. Notera dock synpunkter från Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Naturvård 

Ur naturvårdssynpunkt vill länsstyrelsen påpeka att alla de föreslagna lägena för vindkraftverk ligger 
inom riksintresseområde för det rörliga friluftslivet enligt 4 kapitlet 2 § miljöbalken med hänsyn till 
sina samlade natur- och kulturvärden (Mälaren med öar och strandområden). 

Norr och väster om de föreslagna verken ligger ett område av riksintresse för friluftslivet 
Präst:fjärden-Arnö:fjärden. 

Söder om de utpekade lägena finns Äleby-området som är utpekat i Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram (klass 3) som bl a uppvisar värden som landskapsbild, kulturlandskap och botanik. 
Norr om det östra verket ligger Häggholmen där en botaniskt rik kalkfuktäng utpekats i 
naturvårdsprogrammet 

Omedelbart väster om läget för det norra verket finns två av skogsstyrelsen utpekade 
sumpskogsområden (mer information om dessa finns att hämta på skogsstyrelsen webbplats 
www.skogsstyrelsen.se under "Skogens pärlor"). 

Norr om länsgränsen ligger Grönsö naturreservat och tillika Natura 2000-område samt till detta 
knutna fågelskyddsområden. Mer information om detta område samt andra angränsande naturvärden 
finns i nedanstående underlag från Länsstyrelsen i Uppsala län samt hos Enköpings kommun. 

I kommunens handläggning av anmälan enligt miljöbalken bör även beaktas inverkan på naturmiljön 
av följdverksamheter knutna till uppförandet av vindkraftverken som; schaktning, lednings- eller 
kabeldragning, vägdragning, materialupplag samt andra installationer som har samband med projektet 
som t ex kontroll- och transformatorbyggnader. 

Riksintresse energiproduktion 

Platsen för de tänkta vindkraftverken ligger i ett område som utpekats som riksintresse 
för energiproduktion enligt 3 kap § 8 miljöbalken, enligt Energimyndighetens beslut 2008-05-19. Det 
skall dock noteras att länsstyrelsen i Södermanland inte har gjort någon avvägning mellan olika 
riksintressen i underlaget som lämnats till Energimyndigheten, utan endast följt Energimyndighetens 
urvalskriterier. 

Detta innebär att avvägningen mellan olika intressen för att ta ställning till den mest lämpade 
markanvändningen görs i beslut om bygglov och planer enligt plan- och bygglagen. Vidare har 
Energimyndigheten i sitt beslut om riksintressen för vindkraft inte systematiskt samordnat den 
geografiska utbredningen av de utpekade områdena mellan länen. A v det skälet finns 
i dagsläget således inte några utpekande områden vid Mälaren i de andra Mälarlänen, utan endast i 
Södermanlands län. Länsstyrelsen vill speciellt peka på den kommentar som lämnats av Länsstyrelsen 
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i Uppsala län: " Frågan om områdets lämplighet för etablering av storskalig vindkraft föreslås utredas 
av berörda Länsstyrelser och kommuner innan beslut fattas om enskilda projekt som påverkar 
områdets karaktär och andra planeringsförutsättningar i området." 

Synpunkter från Länsstyrelsen i Uppsala län 2009-10-09 och 2008-09-30 

"Området uppvisar en stor koncentration av överlagrade bevarandeintressen avseende riksintresse
områden, naturreservat, natura-2000 områden samt områden av intresse för kulturminnesvård, 
byggnadsminnen m fl. 

Mälarområdet omfattas av geografiska bestämmelser enligt 4 kap l, 2 § § som innebär att området i 
sin helhet är utpekat som ett riksintresse på grund av sina höga natur- och kulturvärden. Det primära 
syftet med mark- och vattenanvändningen är enligt förarbeten till lagstiftningen att främja turism- och 
friluftsliv. Det råder vidare ett förbud mot att uppföra nya industrianläggningar och tätorter inom detta 
område. Frågan om storskaliga vindkraftsparker är förenliga med rekreations- och bevarandeintresset 
har ännu inte prövats. 

Länsstyrelserna kring Mälaren har under åren tagit initiativ till att starta insatser att ta fram ett 
gemensamt planeringsunderlag för Mälaren. Detta arbete har dock inte fullföljts av olika skäl och det 
saknas därför nu en beskrivning av mälarområdet som skulle kunna utgöra underlag för kommunernas 
översiktliga planering. Frågan aktualiseras nu särskilt i samband med Energimyndighetens förslag att 
lokalisera stora vindkraftsparker till detta område. 

Länsstyrelsen i Uppsala har på grund av avsaknaden av ett gemensamt planeringsunderlag för 
Mälaren och med hänsyn till egna betydande konflikter med bevarandeintressen inom det egna länet 
helt avstått från att i detta område föreslå riksintressen för vindkraft. Frågan om områdets lämplighet 
för etablering av storskalig vindkraft föreslås utredas av berörda Länsstyrelser och kommuner innan 
beslut fattas om enskilda projekt som påverkar områdets karaktär och andra planeringsförutsättningar 
i området. 

Området omfattas i Mälarens centrala delar av ett riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 3 kap 6 § 
MB. I länet i övrigt finns det endast ett ytterligare område av detta i Dalälven som är ett utpekat 
kärnområde av högklassig vildmarkskaraktär. Områdets värden finns sammanfattade i en rapport som 
utarbetats av Länsstyrelserna gemensamt i detta område. Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att 
man för motsvarande område i Mälaren utarbetar en värdebeskrivning för detta utpekade intresse. 

Grönsö utgör ett riksintresse för Naturvård enligt 3 kap 6 § MB och även naturreservat som syfte att 
bevara den oexploaterade Mälarskärgårdens karaktär men även för rörligt friluftsliv, forskning och 
undervisning. Vindkraftverk i detta område kommer att påverka upplevelsen av landskapet vid ett 
besök i naturreservatet. Röllingens naturreservat har inga sådana landskapssyften. Naturreservatet 
Veckholms prästholme ligger ju inte heller så långt ifrån, men inte heller det naturreservatet har 
landskapssyften. Förslag till Natura-2000 område håller även på att utarbetas för området. 

Grönsö och Arnö omfattas riksintresseområden för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § MB samt 
byggnadsminnen i Grönsö och Utöhus." 

Länsstyrelsen gör följande bedömning 
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Ett samlat planeringsunderlag för Mälaren i sin helhet hade utgjort ett kraftfullt hjälpmedel 
för vägning av de olika intressena i området. Avsaknaden härav måste ses som en brist även 
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om det inte automatiskt förhindrar en prövning av enskilda ansökningar. Strängnäs 
kommuns tilläggsdokument till översiktsplanen- Tema Vindkraft- beskriver de områden 
inom kommunen som Energimyndigheten redovisat såsom av riksintresse för vindbruk 
Någon vägning av detta intresse mot övriga intressen har inte gjorts i dokumentet utan 
vägningen förutsätts ske vid prövningen av enskilda verk. I dokumentet anges också vad 
som måste föregå en etablering av vindkraftverk inom området, exempelvis inventering av 
viktiga flyttfågelsträck och häcknings- och födasöksområden för större rovfåglar. 
Ansökningshandlingarna i ärendet redovisar inte någon sådan inventering. 

Länsstyrelsen konstaterar att de tre föreslagna vindkraftverken, med nuvarande placering, 
med stor sannolikhet kan få negativa konsekvenser för häckande fiskgjuse och havsöm i 
området. De negativa konsekvenserna sker genom att fåglarna dödas eller skadas när det 
försöker passera vindkraftverken. Området utgör ett mycket attraktivt område för 
rovfåglar för bl.a. fiskgjuse och havsöm eftersom förutsättningarna är mycket goda i form 
av närhet till mat, lämpliga boplatser samt områdets relativa ostördhet. Då 
förutsättningarna är så pass goda för häckning av rovfåglar kommer de fåglar som 
förolyckas sannolikt att ersättas av nya individer, genom att överta deras boplatser. De 
nya fåglarna riskerar också att förolyckas av vindkraftverken. Området kan på så sätt 
inverka negativt på målarpopulationen av dessa rovfåglar. 

Områdets lämplighet för rovfåglar styrs av att möjligheter till födasökning och häckning 
är mycket goda. De iakttagelser som gjorts angående bivråk indikerar att också denna art 
häckar i området. 

Fiskgjusen är en art som Sverige har ett internationellt ansvar för att bevara då en 
betydande del av det europeiska beståndet finns i Sverige. Mälaren som helhet är ett av 
de viktigaste reproduktionsområdena i Sverige. Det utpekade området klassas högt 
avseende förekomst och täthet hos fiskgjusen samt har genom åren varit gynnsamt ur 
häckningsframgång för arten. Detta beror sannolikt på områdets goda förutsättningar med 
låg störningsfrekvens, tillgång på boträd, närhet till goda jaktområden och god 
vattenkvalite. 

I Hombyviken och det berörda området finns fyra fiskgjuserevir. Alla revir är inte besatta 
varje år men enligt uppgift brukar 2-3 av reviren vara besatta varje år. Fiskgjusen lever av 
fisk och jagar i Hombyviken och i Grönsöfjärden till vilken de flyger "fågelvägen" dvs 
över land och passera då det tänkta området för vindkraftverken, beroende av var de utgår 
ifrån. Fiskgjusen flyttar utomlands om vintern varför påverkan under vinterhalvåret inte 
behöver tas med i bedömningen. 

På andra sidan länsgränsen i Uppsala län på Arnö finns upp till sju häckande fiskgjusepar 
vilket stärker argumentationen om områdets attraktiva läge för fiskgjusen. I just detta 
landskapsavsnitt är fågellivet relativt rikt vilket länsstyrelsen i Uppsala har dokumenterat 
i sin rapport "Vindkraft och fåglar i Uppsala län" där området direkt norr om 
Hombyviken har markerats som känsligt och inte lämpligt för vindkraftetablering. 
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En motsvarande utredning i Södermanlands län skulle sannolikt leda till en liknande 
bedömning även söder om gränsen med tanke på att tätheten av häckande rovfåglar i 
området. 

Havsörnen är en långlivad art och använder sig av sina bon under många generationer. 
Havsömshäckningen befinner sig inom de av Bo verket rekommenderade l ,5 km. Sverige 
Ornitologiska förening rekommenderar 3 km. Havsörnen lever i första hand av fisk och 
sjöfågel och i viss mån dödat vilt. Havsörnen lever i Sverige året runt och i Mälaren 
övervintrar relativt många havsörnar. Det utförs en årlig vinterräkning av havsöm i 
Mälaren varje år. Det finns ingen inventering och bedömning av födasökningsområden 
utförda av sökanden. Med hjälp av kunskap om artens biologi och studier av kartor 
bedömer Länsstyrelsen att de iakttagelser och resultat som redovisas av en av de 
klagande, fil. lic. Peter Hellström vid zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, 
är trovärdiga. Havsörnen är till stor del opportunist i sitt födasökande men flyger i 
huvudsak rakt till en känd födokälla. De anlagda våtmarkerna och slaktavfall i vilthägnet 
är förstås en attraktiv födokälla och inte bara för det häckande havsömsparet utan även 
för andra örnar under delar av året. Den nuvarande placeringen av vindkraftverken ligger 
precis mellan havsömshäckningen och en känd och frekventerad matkälla. 

Det är också sannolikt att ungar från havsörnsparet kommer att etablera sig i närheten då 
ungarna oftast flyttar så kort som möjligt från föräldrarna. Första reproduktionstillfället är 
vanligen under 6:e levnadsåret. 

Ä ven för arten bivråk bedömer Länsstyrelsen att en boplats är trolig i området med 
hänsyn till områdets karaktär. Denna art kan säkert också påverkas negativt av 
vindkraftverken om boets placering ligger i närheten. 

Inga studier av andra arter som kan påverkas i området är genomfört t. ex. 
fladdermusfaunan vilket gör att det inte går att uttala sig om påverkan på dessa. 

Enligt Mark- och miljööverdomstolens dom, mål m M 824-11 bör ett skyddsavstånd på 
minst 2 km gälla för kungsörn och fjällvråk, men att den faktiska skyddszonen måste 
bedömas från fall till fall. Denna bedömning bör göras utifrån kunskap om de aktuella 
reviren, omgivande förhållanden utifrån tillgängligt kunskapsunderlag. Det är rimligt att 
anta att samma förutsättningar gäller för andra stora rovfåglar som t. ex. havsöm och 
fiskgjuse. 
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Kommunen har endast antagit att vindkraftverken skulle kunna få en viss negativ inverkan 
på de fåglar och fladdermöss som vistas i området. I förhandsbeskedet har också anförts att 
vindkraftverken i viss utsträckning kommer att förändra landskapsbilden men inte nämnvärt 
inkräkta på det rörliga friluftslivet eller påtagligt skada områdets natur- och kulturvärden. 

Den omständigheten att Mälaren med öar och strandområden är utpekat som ett primärt 
rekreationsområde enligt 4 kap. 2 § miljöbalken, är ett riksintresse enligt 4 kap. l §, 
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innehåller restriktionsområden enligt 3 kap. 2 § miljöbalken, Natura-2000-områden, 
fågelskyddsområden och nyckelbiotoper m m kan inte utesluta varje etablering av 
vindkraftverk eller grupper av vindkraftverk i området. En bedömning måste göras i det 
enskilda fallet utifrån hur den tänkta lokaliseringen påverkar det skyddade intresset. 
Kommunens bedömning i detta ärende är emellertid grundat på ett otillräckligt 
beslutsunderlag Länsstyrelsens bedömning är att vindkraftverkens påverkan på i vart fall 
havsöm och fiskgjuse är oacceptabel. Förhandsbeskedet ska därför upphävas. 

Prövning enligt miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller 
anmälningsplikt för ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
såvida inte vindkraftverket är tillståndspliktigt enligt förordningen. Ovan redovisade 
bestämmelser i miljöbalken ska även tillämpas gällande beslutet som har givits efter 
anmälan till kommunen. 

En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap. 9 § MB meddela de förelägganden och förbud 
som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken- bl a 3 och 4 kap MB- samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer 
ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får enligt samma bestämmelse 
inte tillgripas. 

Länsstyrelsen gör följande bedömning. 

Av skäl som anförts för upphävande av förhandsbeskedet enligt ÄPBL ska även Miljö
och räddningstjänstnämndens beslut enligt MB den 8 december 2010 att tillåta den 
anmälda etableringen av vindkraftverk upphävas och en etablering förbjudas. 

Beslut i ärendet har fattats av länsrådet Kurt Ekelund. I handläggningen har deltagit 
länsarkitekten Torbjörg Sekse, chefsjuristen Karin Bergkvist, naturvårdshandläggaren 
Rune van den Brink, koordinatorn för hotade arter Karl Ingvarsson, naturvårdshand
läggaren Per Flodin och länsjuristen Eva Doyle, föredragande. 

"'��&_ 
Kurt Ekelund 

Eva Doyle 
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Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skicka ett överklagande till Länsstyrelsen. 
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av er. Det ska ha kommit in till 
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag som ni tagit del av beslutet. För det allmänna 
(t.ex. kommunen) räknas dock tiden från beslutsdagen. I överklagandet ska ni ange vilket 
beslut som ni överklagar (t.ex. genom att ange beslutets diarienummer), hur ni vill att 
beslutet ska ändras och varför ni anser att det ska ändras. Länsstyrelsen kommer att sända 
överklagandet samt Länsstyrelsens och kommunens akt vidare till Mark- och 
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 

Bilaga 
Kopia av Miljö- och räddningstjänstnämnden i Strängnäs kommun beslut den 8 december 
2010, § 110 

Sändlista 

Jakob Högfeldt, Äleby Gård, Herrgården, 645 97 stallarholmen +delgivningskvitto 
Konsultbolaget Michael Hemiksson i Kalix AB, Kungsvägen 21, 753 23 Uppsala+ del
givningskvitto 
Giro Wind Energi AB, Michael Hemiksson, Andgatan 14, 264 36 Klippan+ delgivnings
kvitto 

Grönsöö Säteri AB, 745 99 Enköping 
Birgitta Granstedt och Per-Olof Granstedt, Hemskogsvägen 210, 122 64 Enskede 
Sune Björk, Bygdegårdsvägen 32, 196 30 Kungsängen 
Norrtorps samfällighetsförening, c/o ordförande Lars-Erik Larsson Kvällavägen 2, 7 tr, 
146 31 Tullinge 
Mikael Eriksson och Britt Sjöstedt, Norrtorp 22. 645 97 stallarholmen 
Peter Hellström, Gripens väg 35 B, 146 37 Tullinge 
Linda Tömgren, Ingemansvägen 26, 141 41 Tullinge 
Marianne Hellström och Jan Hellström, Transformatorvägen 6, 146 36 
Per-Olof och Britt Persson, Toppvägen 70, 177 40 Järfälla 
Anders Lundeli och Maria Pousette, Ortsjövägen 25, 120 59 Årsta 
Håkan Forsman och Lisbeth Fogde Forsman, Säbytorgsvägen 49, 144 61 Rönninge 
Lotten W esslen och Hans Paulson, Färgargårdstorget 50, 116 43 Stockholm 
Miriam W esslen Dechicha och Adam W esslen Dechicha, Färgargårdstorget 50, 116 43 
Stockholm 
Lennart och Berith Nilsson, Bergakungsvägen 12, 141 41 Huddinge 
Jarmo Tuominen och Gun Forslund Tuominen, Pornonagatan 12, 745 63 Enköping 
Mikael Eriksson och Britt Sjöstedt, Gustaf Kjellbergs väg 46, 756 43 Uppsala 
Jan-Olof Eriksson, Lysviksgatan 7, 123 42 Farsta 
Eva F ung dal, Ordets väg 7, 7 46 3 8 Bålsta 
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Per Danielsen, Robert Almströmsgatan 4, 113 36 Stockholm 

Dnr 

403-1540-2011 m fl 
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Bengt och Ulla Danielsson, Fjällsta Ekbacken 220 Skogsvillan, 645 97 stallarholmen 
Charles och Nieole Ruben, Rantverkargatan 21, 112 21 Stockholm 
Kjell Larsson och Ewa Nordström, Hertig Karls väg 6 A, 645 33 Strängnäs 
Hans Eriksson och Birgitta Ehlinger, Kålmårdsvägen 13, 181 64 Lidingö 
Rose-Marie Lake och Leif Gustafsson, Skebokvarnsvägen 319, 124 53 Bandhagen 
Per Lundberg, Vivelvägen 45, 125 33 Älvsjö 
Asa Nilsson, Vinstvägen 4, 129 34 Hägersten 
Mats Eriksson Nilsson, Båtholmsbacken 8, 127 42 Skärholmen 
Clas-Göran Ågren, Fjällsta Ekbacken 212, 645 97 stallarholmen 
Kjell och Kaisa Andersson, Roggegatan 2 B, 645 30 Strängnäs 
Birgitta Ågren, Thomasgården, Seminarvägen 10 B, 645 35 Strängnäs 
Mats och Ingrid Pallin, Bäckbornas väg 17, 168 60 Bromma 
Birgit Andersson och Jan-Erik Andersson, Nygatan 23, 645 31 Strängnäs 
Birgitta och Rolf Sjölander, Albatrossvägen 129, 136 66 Vendelsö 
Malin och Åke Allard, Estmansvägen 11, 11 361 Stockholm 

Kopia till 
Plan- och byggnämnden i Strängnäs kommun 
Miljö- och räddningstjänstnämnden i Strängnäs kommun 
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MRN § 110 Dnr MRN/2010:65-42 
r,LA)T;j·���SS;:;TY�RE:;-;LS:;;:EN�I-:;$0�· DE=R-MA-NL-A-ND-S -LÄ�N Anmälan om vindkraftverk enligt miljöbalken, Ytters lo-6Zö � {;/j7-o2{)1; 

Äleby 2:1-återremiss 201'1 -01- 17' 
Dnr 6C3oDossnr �b� Beslut 

Miljö- och räddningsnämnden beslutar att tillåta den anmälda etableringen av 
vindkraftverk på fastigheten Ytterselö-.Äleby 2:1 med nedanstående villkor: 

1. Utöver det som anges nedan ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad bolaget har angivit och åtagit sig enligt 
anmälan. Mindre avvikelser och ändringar kan göras efter godkännande 
av rniljöenheten. 

2. Den totala ekvivalenta ljudnivån från hela vindkraftsgruppen får, vid 
bostadsbebyggelse, inte överstiga 35 dB(A) vid någon del av dygnet. Om 
ljudet innehåller rena toner ska riktvärdet vara 5 dB(A) lägre. Om 
riktvärdet överskrids skall bolaget vidta de åtgärder som behövs för att 
förhindra ett upprepat överskridande. 

3· Ternporärt utnyttjade markornråden under anläggningstiden, såsom 
upplags- och uppställningsplatser, skall väljas utifrån minsta möjliga 
naturmiljöpåverkan och återställas när anläggningsarbetet är avslutat. 

4. Maximala antalet skuggtimrnar vid bostäder får på grund av 

vindkraftverken inte överstiga riktvärdet 8 h/år. Om olägenheter i form av 

skuggning eller reflexer uppstår vid bebyggelse, skall åtgärder vidtas så att 
olägenheter upphör. 

s. När nyinstallation eller renovering av bullrande anläggningar äger rum, 

ska bullerbegränsande åtgärder vidtas vid dessa anläggningar, så att den 
sammanlagda bulleremissionen från verksamheten-på sikt-inte ökar i 
omgivningen. 

6. Anordningar-till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och förvaring 
av hälso- och miljöfarliga kemikalier, inklusive farligt avfall-skall finnas. 
Vidare ska kemikalier och farligt avfall vara väl märkta och förvaras på ett 
sådant sätt, att risk för förorening av mark och vatten inte föreligger. Om 
frysrisk föreligger ska förvaringen ske i uppvärmt utrymme. 

Forts nästa sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Om förvaring sker utomhus ska invallningen förses med skärmtak eller 
liknande anordning, till skydd mot nederbörd. En invallning ska som 
minst rymma det förvarade kärlets hela volym. Om flera kärl förvaras 
inom samma invallning ska invallningen som minst rymma det största 
kärlets hela volym 

7. Borttransport av avfall och farligt avfall skall ske i enlighet med 
avfallsförordningen (SFS 2001:1063) samt kommunens renhållnings
ordning. Hantering och förvaring av avfall skall i övrigt ske så att 
olägenheter inte uppstår i omgivningen samt att den sker i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

8. Driftstörningar som riskerar påverka människors hälsa eller miljön, skall 
omgående anmälas muntligen till tillsynsmyndigheten. skriftlig 
awikelserapportering skall ske snarast möjligt efter det att 
driftstörningen är av hjälpt. 

9. Om verksamheten-i sin helhet eller till någon del-upphör, skall detta i 
god tid före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten, och marken 
ska återställas till ursprungligt skick. Detta kan inkludera borttagande av 
fundament, transformatorstationer, ledningar etc. Eventuella kemikalier 
och farligt avfall skall vidare tas omhand på. ett miljöriktigt sätt och i 
enlighet med gällande lagstiftning. Företaget skall även-i samråd med 
tillsynsmyndigheten-undersöka om marken på fastigheten är förorenad, 
och i sådant fall också ansvara för att området saneras. 

10. Bolaget ska ha en aktuell kemikalieförteckning där man anger produkt
namn, omfattning och användning av produkten, information om 
produktens hälso- och miljöfarlighet samt produktens klassificering med 
avseende på hälso- och miljöfarlighet. Listan ska hållas tillgänglig för 
tillsynsmyndigheten. 

Vid användning av kemiska produkter i verksamheten, skall företaget ta 
särskild hänsyn till Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas och 
prioriteringsguide. Kemiska produkter som finns upptagna i dessa skall
där så är möjligt-bytas till annan mer miljöanpassad likvärdig kemisk 
produkt. 

11. Ett förslag till kontrollprogram för verksamheten ska inges till 
tillsynsmyndigheten. I kontrollprogrammet ska som särskilt avsnitt 
redovisas vindkraftverkens påverkan på rovfåglar i allmänhet och havsörn 
i synnerhet. Kontrollprogrammet ska inges senast 6 månader innan 
verken planeras att tas i drift. 

Forts nästa sida 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sixten Skullman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
Lars Forssman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sixten skullmans 
(M) yrkande. Andreas Kuehnle (MP) och Ingvar Borgström (M) reserverar sig 
mot beslutet. 

Yrkanden 
Sixten Skullman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att förbjuda den 
anmälda etablering av vindkraftverk-med tillägg att "frågan om områdets 
lämplighet för etablering av storskalig vindkraft bör utredas av berörda 
länsstyrelser och kommuner innan beslut fattas om enskilda projekt som 
påverkar områdets karaktär och andra planeringsförutsättningar". 

Gunilla Frithiof (S), Anders S Svenson (FP), Rista Koskimies (S) och Hugo 
Rundberg (C) yrkar att den anmälda etableringen av vindkraftverkska tillåtas 
med tillägg av elva villkor. 

Propositionsordning 
Ordförande Hugo Rundberg (C) ställer proposition påförbud mot etablering mot 
tillåtelse till etablering. Han fmner att nämnden beslutar att tillåta etablering av 
vindkraftverk med elva villkor. 

Bakgrund 
Konsultbolaget Michael Henriksson i Kalix AB har inkommit med en anmälan 
enligt 9 kap 6 § miljöbalken avseende etablering av tre vindkraftverk på 
fastigheten Ytterselö-:Äleby 2:1, Strängnäs kommun. 

Nämnden har återremitterat ärendet (MRN § 96/2010) och gett förvaltningen i 
uppdrag att ta fram mer fakta om den Norska undersökningen om havsörnen
och liknade studier i andra länder. 

Förvaltningen föreslår att miljö- och räddningsnämnden beslutar att-med stöd 
av 26 kap 9 § miljöbalken och hänvisning till l kap 1§ p 2-3 och 2 kap 6 § 
miljöbalken-förbjuda den anmälda etableringen av vindkraftverk på fastigheten 
Ytterselö-Äleby 2:1. 

För beredning, utredning och bedömning se tjänsteutlåtande daterat 2010-10-26. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2010-10-26 

Sammanfattning av några studier av havsörn 2010-11-26 

Sändlista 
Konsultbolaget Michael Henriksson AB Kungsängsvägen 21, 753 23 Uppsala 

Justerandes slgn Utdragsbestyrkande 
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