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Samrådsyttrande för vindkraftpark Mörtsjön i 
Hallsberg och Finspångs kommuner 

Ni har haft samråd med Länsstyrelsen i Örebro, Länsstyrelsen i 
Östergötland, Hallsberg och Finspångs kommuner. Samrådet ägde 
rum den 8 oktober 2021 digitalt via Teams. 
Planerad verksamhet omfattar 34 vindkraftverk med en totalhöjd om 
270 meter i Finspång och Hallsbergs kommuner. 7 av verken planeras 
att byggas i Hallsbergs kommun.
Enligt 6 kap. 32 § miljöbalken ska Länsstyrelsen vägleda sökande så 
att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) får det innehåll som behövs 
för tillståndsprövningen.
Med anledning av utfört samråd vill Länsstyrelsen i Örebro framföra 
följande synpunkter.

Betydande miljöpåverkan och samrådsplikt 
Verksamheten omfattar 34 vindkraftverk med en totalhöjd om 270 
meter. Detta innebär att verksamheten medför en betydande 
miljöpåverkan enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966) och 
MKB ska ha det innehåll som anges i 6 kap. 35 § miljöbalken.
Detta innebär även att verksamheten omfattas av krav på samråd med 
en utökad krets. Vid samrådet framkom att ytterligare samråd bl a ska 
hållas med statliga myndigheter, Försvarsmakten, lokala 
naturföreningar och hembygdsföreningar samt närboende. En lista 
över aktuella föreningar gällande Örebro län skickades till bolaget den 
19 oktober 2021 och omfattade följande:
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Brevens hembygdsförening, Modellboden & Rostugnens vänner, 
Brevens natur- och kulturförening, Örebro läns hembygdsförening 
samt Arkeologi och Historia i Örebro län. 

Länsstyrelsens synpunkter
Ansökan med MKB ska skickas in både till Länsstyrelsen i Östergötland 
och Länsstyrelsen i Örebro. Länsstyrelsen i Örebro kommer därefter att 
överlåta tillståndsprövningen på Miljöprövningsdelegationen i 
Östergötland. Digital ansökan kan lämnas in via Länsstyrelsens e-tjänst 

E-tjänst tillståndsansökan miljöfarlig verksamhet 

Länsstyrelsen i Örebro har sedan tidigare tagit fram en vägledning som är 
tänkt som ett stöd vid ansökan om tillstånd för miljöfarliga verksamheter. 
Skriften (Länsstyrelsens broschyr om tillståndsprocessen) nås via 
Länsstyrelsens hemsida.

Innehåll och avgränsning av ansökan och MKB:n diskuterades på 
myndighetssamrådet och framgår bl a i samrådsunderlaget daterat den 8 
juli 2021. Länsstyrelsen framförde sammanfattningsvis följande 
synpunkter och kommentarer under mötet.

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
Tänkbara miljökonsekvenser diskuterades vid samrådsmötet och 
sökanden har på så sätt informerats om vad Länsstyrelsen ansåg 
särskilt bör ingå i MKB:n.

Alternativa lokaliseringar: 
I MKB:n ska redovisas vilka alternativa lokaliseringar som studerats. 
Även nollalternativet ska redovisas, dvs vilka konsekvenser det får om 
verksamheten inte får tillstånd. 

Överensstämmelse med planer
Parkens lokalisering överensstämmer inte med översiktsplanen för 
utpekade områden för vindkraftverk i Hallsbergs kommun. 

Natur- och kulturvärden
Sökande ska i MKB:n belysa vilka konsekvenser vindparken kan få på 
de värden som ska skyddas i Brevens tallskogar samt på 
friluftsintressen inom naturreservatet. Kulturmiljövärden berörs 
närmare nedan. 

Landskapsbild
För att avgöra de föreslagna verkens påverkan på landskapet behövs 
en landskapsanalys som tar fasta på landskapets skala, verkens 
synlighet och visuell påverkan utifrån nämnda förutsättningar.

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-miljofarlig_verksamhet_ansokan-cfd&service_name=miljofarlig_verksamhet_ansokan&skip.login=yes
https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-miljofarlig_verksamhet_ansokan-cfd&service_name=miljofarlig_verksamhet_ansokan&skip.login=yes
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Riksintressen
Den föreslagna etableringen påverkar två riksintressen för 
kulturmiljövården, Brevens bruk och Boo. 

Utifrån de utpekade riksintressanta värdena gör Länsstyrelsen 
bedömningen att den negativa påverkan som åsamkas riksintresset 
Brevens bruk inte är så stor att den kan betraktas som påtaglig, trots 
att flera av verken sannolikt kommer att vara väl synliga från flera 
punkter inom miljön. 

Beträffande påverkan på riksintresset Boo anser Länsstyrelsen 
däremot att den föreslagna etableringen av de inom Örebro län 
belägna 7 verken kommer att medföra påtaglig skada på riksintresset 
Boo. Anledningen till detta är att verken är belägna mycket nära 
gränsen för riksintresseområdet, vilket medför att de får en mycket 
stor synlighet från stora delar av riksintresseområdet. Den påtagliga 
skadan uppstår främst i den östra delen av riksintresset där herrgården 
är belägen och vid utblickar över sjön Avern. Skadan kommer att vara 
visuell och medför att det småbrutna odlingslandskapets skala 
förrycks, att herrgårdens dominans i landskapet förringas genom det 
nya inslaget och att nya och artfrämmande byggnadsverk läggs till de 
såväl arkitektoniskt särpräglade som för herrgårdsmiljöer 
karaktäristiska beståndet av äldre bebyggelse. På så sätt påverkas 
såväl upplevelsevärdet som den pedagogiska förståelsen av de 
historiska sambanden i landskapet.

Fornlämningar och arkeologi
Länsstyrelsen anser att etableringen av vindparken behöver föregås av 
en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen 
(1988:950), KML. Syftet med utredningen är att klargöra om någon 
hittills okänd fornlämning kan komma att beröras av arbetsföretaget.
Länsstyrelsen understryker att en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 
KML är ett kunskapsunderlag som Länsstyrelsen använder inför en 
eventuell fortsatt tillståndsprocess. Det är därför länsstyrelsen som 
beslutar om och beställer den arkeologiska utredningen. Enligt 2 kap. 
11 § KML är det däremot sökanden som ska betala utredningen. 
Upphandling och beställning för både Örebro län och Östergötlands 
län samordnas av Länsstyrelsen i Östergötland.

Förslag på fotopunkter
 Iboholm, från vägen strax norr om, 
 Bo centrala delar, t ex vid kyrkan, fatburen och herrgården
 Boskulla, från båda vägskälen 
 Hälgenäs
 Trollhult
 Averby
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Övrigt
I övrigt ska särskilt fokus läggas vid att beskriva konsekvenserna av 
buller inkl. lågfrekvent buller och synbarhet, naturvärdesinventeringar 
samt skuggberäkningar. Fågel- och fladdermusinventering ska 
genomföras, varav örninventering över två säsonger. Övrig påverkan 
och risker som en vindkraftpark kan medföra ska beskrivas.

I den slutliga handläggningen har deltagit tf enhetschef Malin Ahlm 
beslutande, Carina Regborn, miljöhandläggare, Mia Geijer antikvarie 
och Anders Kritz, antikvarie samt miljöhandläggare Karin 
Bredenberg, föredragande.

Kopia
Hallsbergs kommun
Finspångs kommun
Länsstyrelsen Östergötlands län

Rapporter
 Fördjupade beskrivningar gällande riksintressena Boo och 

Brevens Bruk finns i rapport från Länsstyrelsen 
 Vindkraft i Örebro Län - Landskapsanalys och 

känslighetsbedömning finns i rapport från Länsstyrelsen

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=_2016_46&esc_context=37&esc_-org=lss:county/T
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer/2011/vindkraft-i-orebro-lan---landskapsanalys-och-kanslighetsbedomning.html

