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Begrenset høring av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan
(MTA) for Raskiftet vindkraftverk
Vi viser til Austri Raskiftets brev av 23.10.2015 angående bygging av Raskiftet vindkraftverk.
Tillatelse til bygging av Raskiftet vindkraftverk ble gitt ved oversendelse fra OED av 29.6.2015.
Bygging av anlegget er underlagt offentlig tilsyn. Tilsynet utøves av NVE og jf. post 16 i konsesjonen
skal NVE godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) før arbeidene kan starte opp.
NVE vil føre tilsyn med at arbeidene skjer i henhold til konsesjonsvilkår og godkjente planer, herunder
at anleggsområdene blir forsvarlig ryddet og istandsatt. NVE vil gjennomføre befaring for å kontrollere
at tiltaket og sluttresultatet er i samsvar med konsesjon og godkjent MTA. Kommunene vil bli invitert til
å delta på disse befaringene. NVE ønsker et godt samarbeid med Trysil og Åmot kommuner.
Vindkraftanlegg med konsesjon etter energiloven er med hjemmel i forskrift om byggesak § 4.3 unntatt
fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Tiltaket skal imidlertid være avklart i forhold til
bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Vi gjør oppmerksom på Miljøverndepartementets kommentar
til plan- og bygningslov § 19.2 der departementet konkluderer med at vilkåret for å gi dispensasjon alltid
vil være til stede for tiltak som har konsesjon etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven eller
energiloven.
Konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk har vært gjenstand for offentlig ettersyn i forbindelse
med konsesjonsbehandlingen. Detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplanen sendes nå bare på
høring til kommunen. Konsesjonæren har ansvaret for å avklare privatrettslige forhold med berørte
rettighetshavere før arbeidene kan starte opp.
Dokumentene kan lastes ned fra http://www.nve.no/no/Om-NVE/Lover-og-forskrifter/Forskrifter-pahoring/Tillegshoring---Raskiftet-vindkraftverk/.
Merknader til planen må senest innen 25.11.2015 og sendes skriftlig til NVE, gjerne elektronisk til
nve@nve.no.
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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