Åpent brev til ordfører Arild Windsland
Hva skjer i vindkraftsaken i Birkenes?
Et stort flertall i Birkenes kommunestyre fattet 11.02.2014 et vedtak om å reise
innsigelse til etablering av vindkraftverk i Birkenes kommune dersom ikke
samtlige av 12 vilkår ble innfridd fullt ut. Til tross for dette vedtaket ga NVE
konsesjon til vindkraftverk på området Storehei uten at vilkårene til kommunen
ble tatt hensyn til. Faktisk er etter hva vi kan se ingen av vilkårene til kommunen
innfridd i konsesjonsvedtaket fra NVE! Noen av kravene mener NVE er et forhold
mellom E.ON og Birkenes kommune. Andre krav sier NVE i sitt konsesjonsvedtak
rett ut at ikke vil bli innfridd.
NVE kom med konsesjonsvedtaket 8 dager etter innsigelsesmøtet med
kommunen. Dette viser at vedtaket fra NVE var fattet i forkant av møtet og også
en forklaring på hvorfor NVE ikke tar hensyn til noen av kommunens vilkår. Dette
er en uhørt fremgangsmåte og slett saksbehandling av NVE. Kommunen bør
virkelig ta tak i dette. Har kommunen kommet med en reaksjon mot NVE?
Motvind vet at ordfører var i møte med E.ON 22.05.2014. Hva var agenda for
dette møtet? Vi regner med ordfører har diskutert kommunestyrets vilkår med
E.ON. Hva er resultatet av disse diskusjonene? Vil E.ON innfri alle kommunens
krav?
Vedtaket fra NVE og foreløpige uttalelser fra E.ON viser at kommunestyrets vilkår
ikke kommer til å bli innfridd.
Vedtaket i kommunestyret er formulert slik at Birkenes kommunestyre ikke vil ha
vindkraftverk i kommunen dersom vilkårene ikke innfris. Vi regner med ordfører
nå snart har fått klarhet i om samtlige av vilkårene vil bli innfridd fullt ut. Dersom
dette ikke er tilfelle, hvordan jobber ordfører for å følge opp kommunestyrets
vedtak? Det vil si jobbe for å stanse vindkraftprosjektene i Birkenes kommune!
Motvind følger saken nøye fremover på vegne av vår medlemmer.
Hilsen
Styret i Motvind-folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes

