
3.9.2012 
Till 
Nacka tingsrätt, Mark och miljödomstol. 
 
Med anledningav Länsstyrelsens i Sörmland beslut att avvisa min talerätt i ärendet 
Med anledning av länsstyrelsens i Sörmland beslut 
Dnr 403-4718-2010 m.fl. som avser överklagande av Plan- och byggnämndens i 
Strängnäs kommun beslut om bygglov för två vindkraftverk; Näs 1:4 och  
Knutsberg 1:2 anför jag härmed följande kompletterande begäran: 
 
Oavsett de legala grunder med hänvisning till svensk lag och förordning som anförs 
som grund för avslaget strider detta avslag mot Aarhuskonventionens bestämmelser 
som är bindande för Sverige och därmed också för länsstyrelsen i Sörmland. 
Konventionens bindande bestämmelser kan inte upphävas i svensk lag eller av 
svensk rättsskipning. 
 
Genom avslaget har länsstyrelsen fråntagit oss våra rättigheter som medborgare i 
Sverige och den Europeiska unionen, rättigheter som EU och FN har tillförsäkrat oss 
och Aarhuskonventionen, bl.a. tillgång till rätt information, delaktighet i 
beslutsordningen av bygglovbeslutet, tillgång till laglig bedömning. 
 
Vi har genom dokument styrkt att både Svenska kyrkans Stift i Strängnäs och 
Strängnäs kommun utan någon som helst kontakt med oss, de av bygglovsbeslutet 
berörda medborgarna, och även den lokala församlingen och dess präst, 2008 
begärde bygglov för vindkraftverk på Helgarö i ett naturskyddsområde och ett enligt 
gällande Översiktsplan tyst område där det inte fick byggas vindkraftverk enligt 
gällande kommunal Översiktsplan. 
 
Först efter det vi begärt information erhöll vi som grund för ansökan en s.k. 
Miljökonsekvensbeskrivning utfört av vindkraftexploatören. Den beskrivningen kan 
inte annat karakteriseras än att den är ett hån mot mänsklig intelligens och brist på 
respekt för varje medborgare. Den är skriven utan någon anknytning till lokala 
förhållanden av författare som inte tycks ha besökt området. 
 
Inget av de i svensk lag angivna samrådsförfaranden har någonsin genomförts i 
frågan med de berörda medborgarna. 
På inget sätt har vi berörda medborgare varit delaktiga i den beslutsordningen som 
Aarhuskonventionen tillförsäkrar varje medborgare i Unionen. 
 
Anledning till att det förflöt nästan fyra år mellan ansökan och beslut av bygglovet är 
att först ändrades omfattningen av aktuella naturskyddsområdet sedan utformades 
ett tillägg till gällande Översiktsplan som pekade ut vissa områden i kommunen som 
lämpliga för utbyggnaden av vindkraftverk trots förbud om utbyggnad av vindkraftverk 
och trots att det aktuella området angetts som tyst område. 
 
Först när dessa ändringar hade genomförts beslöt Strängnäs kommun att ge bygglov 
på det beslutsunderlag som redan presenterats tidigare. Inga undersökningar, 
utredningar eller någon medverkan från den berörda befolkningen hade under tiden 
genomförts. 
 



På detta lagstridiga sätt driver myndigheter igenom en avgörande viktigt förändring 
av miljön som därigenom hotar människors hälsa och välbefinnande och som 
uppenbarligen strider mot gällande lag som t.ex de tvingande bestämmelserna i 
Aarhuskonventionen. 
I beslut Dnr 403-4710-2010, 15.12.2011 avvisar Länsstyrelsen i Sörmland en stor del 
av berörda befolkningens talerätt vilket strider både mot svensk lag men framför allt 
mot de tvingande bestämmelserna i Aarhuskonventionen. Detta medför att detta 
länsstyrelsens beslut även i detta avseende är olagligt och skall upphävas. 
 
Enbart detta åsidosättande av de tvingande bestämmelserna i Aarhuskonventionen 
gör kommunens beslut om bygglov för vindkraftverk på Helgarö och även 
länsstyrelsens i Sörmlands beslut i frågan olagliga och utgör saklig grund för Mark 
och Miljödomstolen i Nacka att upphäva besluten. 
 
Härmed och med stöd av tidigare anförda dokument hemställer vi att Mark och 
Miljödomstolen i Nacka upphäver besluten om bygglov för vindkraftverk på Helgarö 
 
Bernd och Kerstin Stymer 
Väla Gård Helgarö 
64592 Strängnäs 


