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Scanergy AS – Høring av melding om Setten vindkraftverk i AurskogHøland kommune - Invitasjon til møter
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding om et vindkraftverk på
Bjørnebassheia/Lembruheia, øst for Setten i Setskog. 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.
Gjennom høring av meldingen ønsker NVE innspill til hvilke konsekvensutredninger som bør
gjennomføres før en konsesjonssøknad kan tas under behandling av NVE.
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.
Vi håper på bred deltagelse både fra politisk ledelse og administrasjonen i kommunen, herunder
representanter for fast utvalg for plansaker. Representanter for fylkesmannen og fylkeskommunen vil
også bli invitert. NVE vil orientere om saksbehandlingen av meldingen. Tiltakshaver vil være
representert og orientere om prosjektet og forslag til utredningsprogram.
Meldingen er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/vindkraft. Scanergy AS vil også sende to
stk meldinger til kommunene i eget brev. Vi ber om at ett eksemplar blir lagt ut i kommunes lokaler til
offentlig ettersyn. NVE vil kunngjøre høringen av meldingen i aktuelle aviser og Norsk Lysingsblad.
Det er også lagt ved en plakat om det offentlige møtet. Vi ber om at kommunen henger opp denne på
Rådhuset og andre egnede steder.
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Eventuelle merknader til meldingen og forslag til hva som bør utredes sendes NVE innen 30. november
2018.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Jørgen Kocbach Bølling
seniorrådgiver
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