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D
et manglet ikke på protester da skipsreder
Fred. Olsen i 2005 søkte om å få bygge vind-
kraftverk på Lista. Riksantikvaren, Fylkes-
konservatoren, Norsk Ornitologisk For-

ening, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannens
miljøvernsavdeling, Den Norske Turistforening og
Norges Miljøvernforbundet rettet alle til dels sterke
innsigelser mot prosjektet. De fleste klagene om-
handlet virkningene som industrianlegget kunne få
for kulturlandskap, fornminner og fugleliv. Men en-
kelte var også kloke nok til å stille spørsmål om hvil-
ke helseplager vindkraftverket kunne tenkes å påføre
kommunens innbyggere. Størst bekymring knyttet
det seg til støy.
FØR KOMMUNESTYRET vedtok reguleringspla-

nen som åpnet for industrialisering av Listaheiene,
ble det utarbeidet en konsekvensutredning. Støy fra
vindturbinene var her viet et eget kapittel. Konklu-
sjonen var at 45 boliger og hytter kunne få «hørbar
støy» når vinden kom fra verst tenkelig retning, nem-
lig fra nordvest. 18 bygninger kunne i perioder få
«fremtredende støy» med samme vindretning. Støyk-
artet som ble presentert, viste at områdene på flat-
Lista ville være helt forskånet fra lyden av vindturbi-
nene. Nå viser det seg at støyutredningen er feil. Brå-
ket fra de 31 vindmøllene er adskillig sterkere enn
hva rapporten konkluderte med, og den rekker dess-
uten mye lenger enn det ekspertene hevdet. I en re-
portasje i påsken kunne Farsunds Avis fortelle om
støyklager fra beboere på Vere, ei bygd som om ligger
langt utenfor støykartet i konsekvensutredningen.
AT ANSATTE HOS Fred. Olsen innrømmer feil i de

opprinnelige støymålingene, er interessant. Men hva
betyr det at industribråket er langt verre enn det som
ble slått fast i rapporten som Farsunds folkevalgte
forholdt seg til da de skulle behandle reguleringspla-
nen? Jo, at lokalpolitikerne sa ja til vindkraft på et
bristende grunnlag. Og uten grønt lys fra Farsund
kommunestyre, ville vindkraftverket aldri fått konse-
sjon. En privatperson som bygger et hus som sterkt
avviker fra kravene kommunen har satt i sin bygge-
tillatelse, får gjerne beskjed om å rive bygget. Samme
regler må gjelde for Fred. Olsen. Nye støymålinger
skal nå utføres. Hvis det viser seg at hundrevis av
husstander som ikke lå i utbyggers definerte støyom-
råde likevel er plaget med bråk fra kraftverket, bør
tiltak settes inn. Og da nytter det ikke å bekoste støy-
skjerming. Som lokal forurensingsmyndighet bør
kommunen da gi Fred. Olsen to valg: Innløs eiendom-
mene eller steng de vindmøllene som står nærmest
bebyggelsen.

Vindkraftens 
virkelighet 
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Over sommeren starter byggingen av
shoppingsenteret på Nordkapp i Farsund.
Det er ikke småtterier som er på tegne-
brettet til arkitektene i Haarklau og Lin-
deberg. Mellom 25 og 35 butikker skal dele
lokaler som i størrelse tilsvarer to fotball-
baner. Rundt 65 prosent av leietakerne
skal nå være i boks. Flere aktører som
allerede er etablert i byen flytter til Nord-
kapp, deriblant Rema1000, Apotek 1 og
Vinmonopolet. Det er varslet etablering
av en såkalt outlet, der konseptet er å til-
by merkevarer på billigsalg. Og det jobbes
med å få på plass et trimsenter på 650 kva-
dratmeter. Parkering er ofte blitt anført å
være Farsunds akilleshæl i kampen om
kundene. Dette blir neppe et problem i det
nye senteret, der 460 parkeringsplasser
skal opprettes. Prisanslaget på hele her-
ligheten: Rundt 200 millioner kroner.

SELSKAPET BAK kjøpesenterplanene
eies av Farsund kommune og den lokale
rederfamilien Glastad. At sistnevnte vel-
ger å satse penger i hjembyen, skal kom-
munens innbyggere være glade for. Men
like stor begeistring bør ikke Farsund
kommunes rolle i prosjektet vekke. For

den er problematisk
på mer enn én
måte. Med råd-
mann August
Salvesen og
forhenvæ-
rende ordfø-
rer Stein A.
Ytterdahl

som brud og forlover, inngikk kommunen
i 2011 et forretningsmessig ekteskap med
Glastad gjennom etableringen av Farsund
Vekst AS. Målet med selskapet er blant
annet å «bidra til vekst og verdiskapning
i Farsund kommune gjennom eiendoms-
utvikling», ifølge samarbeidsavtalen
mellom partene. At en kommune begir
seg inn på bygging av et shoppingsenter,
er ille. At eiendomsutviklingen skjer i
samarbeid med en privat aktør uten at
det blir foretatt en åpen sondering mot
andre i bransjen, er verre. Aller verst er
likevel Husan-administrasjonens bevisste
eller ubevisste feilinformasjon om den
økonomiske risikoen som ligger i prosjek-
tet.

LA OSS SPOLE tilbake til februar 2011.
Kommunestyrets flertall har nettopp ved-
tatt at kommunen skal delta i Farsund
Vekst AS, som Glastad Farsund AS allere-
de har stiftet med en aksjekapital på
100.000 kroner. Kommunen får 50 prosent
av aksjene i selskapet og to representan-
ter i styret. Glastad Farsund AS beholder
den andre halvparten av aksjene og får to
styremedlemmer, hvorav det ene blir sty-
releder med dobbeltstemme. Som en del
dealen gir kommunen Farsund Vekst AS
opsjon på å kjøpe et ferdig utfylt Nord-
kapp, pluss en attraktiv strandlinjetomt
på Farøy. Nordkapp-tomta vil, dersom op-
sjonen utøves, fungere som et tingsinn-
skudd i selskapet. Men dette er et sjanse-
spill for rådmannen og ordføreren. For
takker Farsund Vekst AS nei, står kom-

munen tilbake med
en tomt uten kjøpere
og en utfyllingsgjeld
på 12,5 millioner
kroner.
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En ny gjeldsbombe
truer med smelle
Farsund kommune
inn på Robek-listen.
Uten at verken råd-
mann eller politikere
ser ut til å ha skjønt
alvoret. 

Slik vil første byggetrinn av Nordkapp Brygge se ut.     
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