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Melding om Setten vindpark i Setskog, Aurskog-Høland kommun
Norges vassdrags- och energidirektorat har underrättat Sverige angående
påbörjad planering av en vindkpark, Setten, i Aurskog-Høland kommun,
Akershus fylke och översänt ett förslag till utredningsprogram.
Sverige bekräftar med denna skrivelse mottagandet av underrättelsen och önskar
att delta i den fortsatta konsekvensutredningsprocessen.
Samrådsprocessen
Naturvårdsverket har såsom ansvarig myndighet i Sverige, för att lämna och ta
emot underrättelser och i övrigt fullgöra vissa skyldigheter vad gäller
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, kungjort
ärendet i lokal media, anordnat informationsmöte i Skillingsfors i Eds kommun
och remitterat ärendet till berörda myndigheter och lokala organisationer.
Underlaget har även varit tillgängligt på Naturvårdsverkets webbplats.
Samrådstiden påbörjades den 27 november 2018 och har efter förlängning av
svarstiden pågått till den 15 januari 2019.
Inkomna synpunkter
Svar på underrättelsen har inkommit från Försvarsmakten som inte har något att
erinra i ärendet, samt från Trafikverket, Länsstyrelsen i Värmlands län och Eda
kommun. Nedan summeras kortfattat inkomna synpunkter.
Trafikverket har lämnat synpunkter på behovet av flyghinderanalys och hänsyn
till flygtrafikens intressen vad gäller byggnader och andra föremål som kan
påverka luftfarten. Förutsatt att Trafikverkets synpunkter beaktas har verket
inget att erinra mot den föreslagna vindkraftsparken.
Länsstyrelsen i Värmlands län framför att en landskapsanalys bör tas fram
som omfattar vindparkens svenska närområde och redogör för vindkraftsparkens
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påverkan och konsekvenser för landskapets kulturmiljövärden. Länsstyrelsen
informerar också om den påbörjade miljöprövningen av Älvenäs hamn i
Karlstads kommun (som planeras för transport av vindkraftverk) och att ett
miljötillstånd krävs för att trafikera hamnen med fartyg med en bruttovikt på mer
än 1 350 ton.
Eda kommun informerar om att det finns en antagen vindbruksplan som bör
beaktas under processens gång samt påpekar att vindbruksparken kan bli ett
störande inslag för bl a friluftslivet men också för boende i området och kommer
även ha påverkan på djur och natur och kan innebära störningar genom buller
och ljussken/reflexer.
Generella synpunkter
Naturvårdsverket vill också påpeka att redovisningen av ev gränsöverskridande
påverkan lämpligen redovisas samlat i den kommande konsekvensutredningen
och med likvärdigt underlag i form av utredningar som berör den svenska sidan
och med likvärdiga kartor etc.
______________
För Naturvårdsverket

Frida Rudsander
Enhetschef

Egon Enocksson

För kännedom
Miljö- och energidepartementet, Anna Berglund
Miljödirektoratet, Mari Lise Sjong
Scanergy AS, Tor Arne Pedersen
Bilagor, yttrande från:
Trafikverket
Länsstyrelsen i Värmlands län
Eda kommun

