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Scanergy AS - Høring av melding om Setten vindkraftverk i AurskogHøland kommune, Akershus fylke i Norge. Notifikasjon av melding
(förstudie) i henhold til Espoo-konvensjonen
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding om et vindkraftverk på
Bjørnebassheia/Lembruheia, øst for Setten i Setskog i Norge. Tiltaket er lokalisert ca. 3 km fra grensen
til Sverige, og tiltakshaver er Scanergy AS.
Meldingen er et tidlig varsel om planlegging av et mulig vindkraftverk. Den inneholder en beskrivelse
av prosjektet og et forslag til hva som skal utredes før det kan søkes konsesjon i medhold av
energiloven. Setten vindkraftverk er planlagt med installert effekt på 40 MW, fordelt på ca 10
vindturbiner. Tiltaket meldes med nettilknytning til Bjørkelangen transformatorstasjon.
Målet med meldingen er en tidlig varsling av et planlagt tiltak. Gjennom høring av meldingen ønsker
NVE innspill om hvilke konsekvensutredninger som bør gjennomføres før en konsesjonssøknad kan tas
under behandling av NVE.
NVE har nå sendt meldingen på høring. NVE holder orienteringsmøte for lokale og regionale
myndigheter onsdag 24. oktober kl 13.30 på Rådhuset i Bjørkelangen. NVE holder også offentlig
møte om saken tirsdag 30. oktober kl 19.00 i Setskog skole.
Notifikasjon av melding (förstudie) etter Espoo-konvensjonen
Meldingen sendes ved dette på høring i henhold til FN – ECE konvensjonen om konsekvensutredning
for tiltak med grenseoverskridende miljøvirkninger (Espoo-konvensjonen), jf appendix I nr 21.
Med referanse til Espoo-konvensjonen ber vi Sverige innen 14.12.2018:


Bekrefte mottak av denne notifikasjonen



Indikere om Sverige ønsker å delta i konsekvensutredningsprosessen



Gi eventuelle merknader til meldingen (förstudien)



Legge ved eventuelle merknader fra befolkningen i Sverige
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Meldingen er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/vindkraft.
Vi ber med dette Naturvårdsverket koordinere prosessen i Sverige og vurdere og ev. gjennomføre
nødvendig høring og kunngjøring i Sverige.
Skjema for uttalelser finnes på våre internettsider. Uttalelser kan også sendes som e-post til nve@nve.no
eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Norge.
Videre prosess i Norge
På bakgrunn av meldingen, innkomne merknader og egne vurderinger skal NVE fastsette et
utredningsprogram. Utredningsprogrammet forelegges Klima- og miljødepartementet før endelig
fastsettelse. Dersom Scanergy ønsker å gå videre med sitt prosjekt vil de gjennomføre nødvendige
konsekvensutredninger. Konsekvensutredning og konsesjonssøknad sendes så på høring før NVE tar
stilling til om konsesjon skal gis.
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