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Fra: Bjørn Tore Bækken[bjorn.tore.bekken@trysil.kommune.no]
Dato: 13.06.2013 08:37:40
Til: t-Arkiv[t-Arkiv@trysil.kommune.no]
Tittel: VS: ang raskiftet vindkraftverk

Denne e-posten journalføres sak 11/1721.
Fra: Gro Svarstad
Sendt: 4. juni 2013 15:05
Til: Hans Nordli (hans.nordli@online.no)
Kopi: Kristian Trengereid; Bjørn Tore Bækken
Emne: ang raskiftet vindkraftverk

Hei.
Formannskapet vedtok ved behandlingen av konsesjonssøknaden for Raskiftet
vindkraftverk at følgende skal utredes:
- Forholdet til og konsekvenser for gjeldende kommuneplan (både arealdelen og den
langsiktige delen), og kommunens langsiktige mål skal utredes og belyses
- Det må gjennomføres en undersøkelse blant kommunens utenlandske gjester og
turoperatører i aktuelle land om hva utenlandske gjester forventer å oppleve i Trysil som
reisemål.
- Det skal utredes, med utgangspunkt i Trysil kommunes særstilling som en av Norges
viktigste og største reiselivskommuner, hvilke konsekvenser et vindkraftverk vest for
Osensjøen kan ha på muligheten for å realisere våre langsiktige mål for reiselivet.
- Virkninger for den bosatte befolkningen rundt Osensjøen knyttet til bomiljø, oppvekstmiljø,
trivsel og mulighetene for ny bosetting utredes som eget tema. Herunder skal det utredes
ulike trafikksikkerhetstiltak for å ivareta befolkningens sikkerhet langs fylkesvegen på
Osensjøens vestside under anleggsperioden.

Mimir AS, ved Toril Olsson og Magnus Mackay, er nå i gang med å gjennomføre en
undersøkelse blant utenlandske gjester og turoperatører i aktuelle land om hva utenlandske
gjester forventer å oppleve i Trysil. Denne undersøkelsen vil være klar i løpet av 4 uker.
Når det gjelder virkninger for den bosatte befolkningen rundt Osensjøen vil
kommunen invitere grendeutvalget og trysilmedlemmene i intermistyret i Osensjøen
Reiselivslag til møte for å drøfte dette nærmere.
Passer det for dere å møte oss onsdag 12. juni kl 18.00 ? Hvis dere ordner møtelokaler
stiller vi gjerne i Søre Osen. Fra kommunen vil rådmann, miljøvernsjef og næringssjef stille.

Vennligst gi beskjed om tidspunktet ikke skulle passe.

Med hilsen
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