HABILITET I FRØYA KOMMUNE - FORTSETTELSE!
Også i Hovedutvalg for forvaltning, der det ble besluttet å gi Sarepta Energi AS
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og fritak fra nabovarsling var en
representant inhabil, uten at det ble reagert!
Dette gjelder Ann Kristin Kristoffersen!
Som de fleste vet er det denne dispensasjonen som løp ut den 7. april 2019. Mye energi
har vært brukt på nettopp denne saken i ettertid, ikke minst av Nei til vindkraftverk på
Frøya, og aksjonsgruppa!
Har vi fortjent en slik behandling? Spørsmålet må gå til Frøya kommune – og ikke
minst Frøya Arbeiderparti, som ber motstandere om unnskyldning fordi det settes
spørsmålstegn ved habiliteten!
Her er protokollen!
Hovedutvalg for forvaltning
Møtested:
Møtedato:
Kommunestyresalen 10.03.2016
Ap, Sv:
Gunn Heidi Hallaren, leder
Geir Egil Meland, nestleder
Ann Kristin Kristoffersen Ola
Vie
Faste representanter med forfall:
Ap, Sv:
Ola Vie

Møtetid:
Av utvalgets
09:00 møtte 7 av 7
10.30
Frp, V 02 H: Ingrid
Skjærstein Johansen
Terje Grytvik
Remy Strømskag

medlemmer

Frp, V 02 H:
Terje Grytvik
Remy Strømskag

Vararepresentanter som møtte:
Ap. Sv:
Pål Terje Bekken

Frp, V 02 H:
Lene Dahlø Skarsvåg
Kjartan Ervik

«DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA VINDKRAFTVERK - RUNDE 2
Vedtak:
1. I henhold til Plan- og bygningslovens 19-2, gir Frøya kommune Sarepta Energi AS
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
2. Området det dispenseres for begrenses til området det er gitt anleggskonsesjon til.

3. Sarepta Energi AS gis også dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 21-3,
nabovarsel.
4. Hvis steinalder-lokalitet med ID 95270 (i Askeladden) er til hinder for planlagte
tiltak, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven.
5. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Enstemmig.
Forslag til vedtak:
I henhold til Plan- og bygningslovens 19-2, gir Frøya kommune Sarepta Energi AS
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
2. Området det dispenseres for begrenses til området det er gitt anleggskonsesjon til.
3. Sarepta Energi AS gis også dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 21-3,
nabovarsel.
4. Hvis steinalder-lokalitet med ID 95270 (i Askeladden) er til hinder for planlagte
tiltak, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven.
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.»
1.

Her gjør man altså dette eksepsjonelle vedtaket: Dispensasjon og blankofullmakt til
industri-reising i et område avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) – ett
område som Miljødirektoratet frarådet ethvert inngrep i, fire år før, i 2012! Året før
hadde Regjeringen gitt et forsterket vern av kystlynghei! Ikke nok med det – man fritar
Sarepta for nabovarselsplikten!
Som om ikke dette er ille nok, blir vedtaket fattet med representant som er inhabil på
grunn av eierinteresser – og ingen reagerer! Hva mer vil vi finne Frøya kommune?
Til nå har ikke Frøya kommune beklaget noe – kun påstått at ledelsen har behandlet
saken ut fra lojalitet til andres vedtak i fortid. Dette minner mer om en stødig vilje til å
realisere vindkraftverk, så stødig at man gjør det som i beste forstand er for mange
tabber!
Også denne saken går til kontrollutvalget i Frøya kommune!
For Nei til vindkraftverk på Frøya
Hans Anton Grønskag

