
 

UMEÅ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

 KUNGÖRELSE 
2022-05-18 

 Aktbilaga 52 

Mål nr M 1787-21 

Domare 2:7 

 
 

D
o

k
.I

d
 4

1
69

39
 

  Sida 1 (av 1) 
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Ansökan om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftspark inom Hästliden, 
Piteå kommun 
 
Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Hästliden Vind AB ansökt om tillstånd 
enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av högst 85 st vindkraftverk med en 
maximal höjd om 300 meter inom Hästliden på fastigheterna Piteå Björknäs 1:1 m.fl., 
Markbygden, Piteå kommun. Bolaget yrkar också tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken för att inom verksamhetsområdet anlägga och bibehålla för vägarna nödvändiga 
broar och trummor. Hästliden Vind AB har sedan tidigare tillstånd att anlägga 105 st verk 
med en maximal höjd om 200 meter inom samma område. Bolaget har anfört att 
tillåtlighetsfrågan bör avgöras av regeringen. 
 
Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning har getts in.  Vattenverksamheten uppges beröra fastigheterna 
Pite Kronopark 1:57 och Kalamark 3:30, Piteå kommun.  
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska skickas till 
Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå eller via e-post 
mmd.umea@dom.se senast den 28 juni 2022. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna 
även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 1787-21. Yrkanden om 
ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid och senast vid domstolens kommande 
huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare framställda yrkanden om de inte har 
föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra omständigheter som förekommit under 
huvudförhandlingen. 
  
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Åsa Wikman, 
Piteå kommun, Västergatan 10, Piteå, tel. 0911-69 60 00. 
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Piteå-Tidningen. 
 
Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
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