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et er opplagt vanskelig for en
enkelt kommune å takke nei til
floraen av støtte, sponsing og til-
tak som kraftindustrien kan gi
tilbake til kommunen - hvis de

får lov å etablere vindkraft-anlegg. Her gis det
støtte til kulturfond, sykkelveier, skistadion,
varmestue, smørekrok, trafikksikring og rei-
selivssenter.

Når disse <<avbøtingene», som professor Jan
Fridthjof Bernt kaller gavene, kommer på bor-
det later det til å være lettere for kommunene å

innvilge søknader. Det er ikke korrupsjon, in-
gen {ener personlig på dette, men praksisen
beveger seg i en gråsone, og på sikt kan den
være svært skadelig for tilliten til forvaltning
og politikere. Og ikke minst- skadelig for na-
turvernet som trenger en helhetlig forvaltning
uavhengig av kommunegrenser.

- Det virker som om politiske vedtak kan kjø-
pes - bare pristilbudet er godt nok, fastslår Na-
turvernforbundets Peder Johan Pedersen, le-
der i Vest-Agder Naturvernforbund.

Vi synes han har et poeng.

Det er opplagt

Professorfan Fridthjof Bernt, som er en av
landets fremste eksperter på forvaltning, me-
ner også at det som foregår mellom kommu-
ner og kraftutbyggere er betenkelig. Han sier
at det er brudd på grunnleggende forvaltnings-
regler om krav om likebehandling, og forbud
mot å legge vekt på utenforliggende hensyn.
Sammenblandingen av reguleringshensyn og

mo§rtelser til kommunen hadde aldri blittto-
lerert i andre utbyggingssaker. Professoren pe-

ker på to problemer: Hvor mye skal kommu-
nen kunne presse utbygger for fordeler? Og
skal det kunne aksepteres at en utbygger skal
kunne kjøpe seg tillatelse?

Vannkraft-utbyggingen haret annet regel- og
rammeverk rundt seg hvor kommunene får
flere skatteinntekter. Man bør kunne trekke
lowerket rundt vindkraften i samme retning,
uten å ramme den. Her trengs politisk oppryd-
ding slik at dette blir rettferdig for alle kom-
muner. Og for at naturvernet vektes likt uav-
hengig av kommunevåpen.
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