Trysil kommune
Postboks 200
2421 Trysil

Vår dato: 11.11.2015
Vår ref.: 201502177-23
Arkiv:
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Erlend Bjerkestrand
22959298/erbj@nve.no

Raskiftet vindkraftverk - utsatt høringsfrist for detaljplan/MTA
NVE viser til Trysil kommunes brev av 6.11.2015. I brevet bes det om utsettelse på høringsfrist for
detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) for Raskiftet vindkraftverk. NVE har sendt
disse planene på begrenset høring til Åmot og Trysil kommuner, med frist 25.11.2015.
Vi vil påpeke at det ikke er krav til høring av detaljplan og MTA. Når NVE mottar slike planer, vurderer
vi om det er behov for høring. En viktig grunn til at det kan være behov for høring i slike saker, er hvis
MTA-en ikke har blitt utarbeidet i samråd med kommune/grunneiere. NVE har i denne saken registrert
at tiltakshaver og kommunene har vært enige om at det er fornuftig å sende planene på høring til Åmot
og Trysil kommuner selv om planleggingen har skjedd i samråd med kommunene.
Vi konstaterer at Trysil kommune ønsker å behandle både detaljplan og MTA i et kommunestyremøte 9.
desember. Grunnen til at det ikke ble gitt frist til etter dette kommunestyremøtet, er at tiltakshaver har
informert NVE om at det er avgjørende for prosjektets fremdrift at detaljplanen (som i denne saken bare
omfatter selve turbinposisjonene) blir behandlet av NVE så raskt som mulig. NVE har tidligere varslet
om at det vil være greit med utsatt frist for MTA til etter kommunestyremøtet.
På grunnlag av Trysil kommunes brev har NVE gjort en ny vurdering av om det kan gis utsatt
høringsfrist for detaljplanen, i kontakt med tiltakshaver. Vi gir herved Trysil kommune utsatt
høringsfrist for detaljplan/MTA til etter kommunestyremøtet 15.12.2015. Vi ber om at vedtaket
oversendes NVE (med kopi til erbj@nve.no) så raskt som mulig etter møtet.
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