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FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 

Referenten 

PARTER 

Klagande LO 

Motparter 

1. H2 Vind Handelsbolag, 969763-5903

c/o ME 

2. Miljö- och bygglovnämnden i Götene kommun

Torggatan 4 

533 80 Götene 

SAKEN 

Avvisat överklagande avseende bygglov för vindkraftverk på fastigheten XXX i 

Götene kommun 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-05-31 i mål nr P 4688-

16 

_____________ 

Målet föredras varvid följande antecknas. 

Miljö- och bygglovnämnden i Götene kommun beslutade den 20 september 2016 att 

bevilja bygglov för uppförande av vindkraftverk på fastigheten XXX i Götene 

kommun. Beslutet överklagades av bl.a. LO (ägare av fastigheten XXY). 

Länsstyrelsen avvisade överklagandet och mark- och miljödomstolen 

har i den nu överklagade domen avslagit överklagandet. 
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Mark- och miljööverdomstolen 

LO har överklagat mark- och miljödomstolens dom och yrkat att Mark- och 

miljööverdomstolen ska undanröja länsstyrelsens och mark- och miljö-domstolens 

avgöranden och återförvisa ärendet till länsstyrelsen för prövning i sak. 

Miljö- och bygglovnämnden i Götene kommun har därefter meddelat att nämnden den 

23 januari 2018 på begäran av sökandebolaget upphävt det bygglov för vindkraftverk 

på fastigheten XXX som LO har överklagat.  

LO har efter att fått del av detta beslut anfört att hon vidhåller sitt överklagande 

att få talerätt gällande vindkraftverk på XXX. 

H2 Vind Handelsbolag har avstått från att yttra sig i målet. 

Mark- och miljööverdomstolen fattar följande 

BESLUT (att meddelas 2018-05-30) 

Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet från vidare handläggning. 

Skäl för beslutet 

Frågan om bygglov för vindkraftverk på fastigheten XXX har förfallit. 

Klaganden kan inte anses ha någon befogad rätt att få saken om rätt att 

överklaga prövad. Målet ska därmed avskrivas från vidare handläggning. 

Om ett nytt beslut om bygglov för vindkraftverk på fastigheten XXX skulle 

meddelas får rätten att överklaga ett sådant beslut prövas i samband med att det 

överklagas. 

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

Roger Wikström 

Protokollet uppvisat/ 
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