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Naturvårdsverket

Yttrande över underrättelse från Naturvårdsverket
rörande Setten vindpark i Aurskog-Höland Kommun i
Norge
Naturvårdsverkets ärende nr NV-07522-18
Yttrande
Länsstyrelsen anser att ansökan och konsekvensutredning för vindpark
Setten bör innehålla följande:
En landskapsanalys bör tas fram som omfattar vindparkens svenska
närområde och redogöra för vindkraftsparkens påverkan och konsekvenser
för landskapets kulturmiljövärden.

Beskrivning av ärendet
Bolaget Scanergy planerar att uppföra en vindpark Setten i Aurskog-Höland
kommun i Norge. Vindparken planeras att inrymma 10 verk med en
totalhöjd på 250 m. Parken ligger ca 3 km från svenska riksgränsen vid Eda
kommun. Verkan planeras att transporteras till hamnen i Älvenäs, för att
sedan köras upp via europaväg 45 och riksväg 61 vidare till Norge. Bolaget
planerar byggstart 2020–2021.
Enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang, ska ett land inom vilket det planeras ett
projekt som kan förorsaka betydande miljöpåverkan i ett annat land
underrätta det berörda landet. Naturvårdsverket är enligt
miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) ansvarig myndighet för att
lämna och ta emot underrättelser för miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang.
Naturvårdsverket har skickat ut samrådsunderlaget för vindpark Setten till
nio remissinstanser i Sverige, Länsstyrelsen Värmland är en av
remissinstanserna.
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Motivering till yttrande
Synpunkter på utredningsprogram
Länsstyrelsen menar att en vindkraftsetablering vid Setten kan leda till
påverkan på omgivningen även på den svenska sidan av gränsen. En fortsatt
utredning av etableringens miljökonsekvenser bör alltså omfatta
beskrivningar av tillkommande störningars påverkan på den svenska sidan.
En Landskapsanalys bör omfatta vindparkens svenska närområde och
redogöra för vindkraftsparkens påverkan och konsekvenser för landskapets
kulturmiljövärden. Värden som avses är riksintressen för kulturmiljön,
kulturreservat, regionalt utpekade värdefulla miljöer och enskilda lämningar
och byggnader. Till stöd för landskapsanalysen bör en synlighetsanalys både
för dagen och för belysningen effekt nattetid tas fram.
Fotomontage bör tas fram som visar vindparkens eventuella synbarhet över
landsgränsen även efter en avverkning.
Transport av vindkraftverk till Älvenäs hamn i Karlstads
kommun:
Enligt 24. kap 1 § verksamhetskod 63.10, miljöprövningsförordningen gäller
tillståndsplikt för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet
på mer än 1 350 ton. Älvenäs hamn har i dagsläget inget tillstånd enligt
miljöbalken vilket innebär att hamnen bara kan trafikeras med fartyg med en
bruttodräktighet under 1 350 ton. Hamnen har för avsikt att söka tillstånd
enligt miljöbalken och hade den 14 nov 2018 samråd med Länsstyrelsen och
Miljöförvaltningen, Karlstads kommun samt Grums kommun. Ansökan om
tillstånd för hamnar enligt 24 kap. 1 § miljöprövningsförordningen innebär
automatiskt betydande miljöpåverkan. Miljöförvaltningen i Karlstads
kommun är tillsynsmyndighet.

De som medverkat i beslutet
Beslutet i detta yttrande har fattats av enhetschef Christina Hägglund med
miljöskyddshandläggare Ann-Marie Fransson som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

