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Melding om Setten vindkraftverk i Setskog
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.
NVE er ansvarlig myndighet for behandlingen av meldinger om vindkraftverk, og vil i løpet av uke 41
sende meldingen på høring. Formålet med høringen er å få forslag til hva som bør konsekvensutredes før
tiltakshaver, Scanergy AS, eventuelt kan søke konsesjon for prosjektet. I høringen vil NVE invitere alle
som er interessert til å komme med forslag til utredninger. Etter høringen vil NVE fastsette et
utredningsprogram med bakgrunn i innkomne forslag, meldingen og NVEs egne erfaringer fra tidligere
vindkraftmeldinger.
Aurskog-Høland kommune er sammen med Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og
Akershus og en rekke andre instanser høringsparter når NVE behandler en melding. NVE vil også
kunngjøre meldingen i lokale aviser og Norsk Lysingsblad, og be kommunen legge meldingen ut til
offentlig ettersyn. Alle som har interesse i saken er velkommen til å sende NVE forslag til hva som bør
utredes, ut over det som er fremlagt i forslaget fra Scanergy AS.
I forbindelse med høringen vil NVE i nærmeste fremtid invitere til offentlig møte om meldingen. NVE
vil da informere om saksbehandlingen av meldingen. Scanergy AS vil også være til stede og informere
om vindkraftverket.
Etter at NVE har fastsatt utredningsprogram må Scanergy AS vurdere om de vil gå videre med
prosjektet og fremme en søknad om konsesjon, med tilhørende konsekvensutredninger.
Dersom Scanergy AS går videre med prosjektet vil NVE sende søknad og konsekvensutredninger på
høring, og invitere til nytt offentlig møte om prosjektet. På dette tidspunkt kan alle komme med innspill
til om beslutningsgrunnlaget i saken er godt nok og om det bør meddeles konsesjon til Setten
vindkraftverk.
Etter høring av søknad og konsekvensutredning kan NVE treffe vedtak i saken.
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Meldingen kan lastes ned på NVEs nettsted; www.nve.no/vindkraft.
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