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Vindkraft - Skarsøya 2018. Oppnevning av forhandlingsutvalg 

 
Vedlegg 
1 Foilene - presentasjon kommunestyremøtet 18.09.18 
2 Orientering om planer for mulig vindkraftutbygging på Skarsøya 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i KST-39/18 den 18.09.18: 
 

Vedtak 
1. Aure kommune etablerer et utvalg/forhandlingsutvalg for å ivareta kommunens og 

lokalsamfunnets interesser – herunder også samarbeid med de aktuelle grunneierne. 
Utvalget oppnevnes av formannskapet. 

2. Kommunen forventer et tett samarbeid med utbygger og raskest mulig avklaringer på 
blant annet følgende aktuelle forhandlings-/avklaringspunkt: 
a. Kostnadsdekning – planarbeid og saksbehandling, samt evet. Ekstern bistand,  
b. Nødvendige infrastrukturtiltak 
c. Avbøtende tiltak – i og utafor vindparkområdet 
d. Kompensasjon for Aure kommune som vertskommune_ 

- Engangsvederlag 
- Årlig beløp – eiendomsskatt/garantert beløp 

e. Tilrettelegging for annen lokal verdiskapning: lokal rekruttering, lokale leverandører, 
kompetanseutvikling mv. 

 
 



Vurdering 
Det er formannskapet som skal oppnevne representanter til forhandlingsutvalget. Saken legges 
fram uten innstilling. 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 

Behandling i Formannskap - 17.10.2018  
Hanne Berit Brekken (Ap) fratrådte møtet før behandling av saken. Det er dermed 6 av 7 
medlemmer til stede i møtet. 
 
Omforent forslag:  
 
Følgende personer blir oppnevnt som medlemmer i det politiske forhandlingsutvalget: 
 
Ingunn Golmen (Sp) 
Hanne Berit Brekken (Ap) 
Erlend Vaag (Sp) 
Erik Vullum (V) 
 
 
Rådmannen utpeker en administrativ ressurs som kan følge opp arbeidet. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Følgende blir valgt som medlemmer i det politiske forhandlingsutvalget: 
 
 
Ingunn Golmen (Sp) 
Hanne Berit Brekken (Ap) 
Erlend Vaag (Sp) 
Erik Vullum (V) 
 
 
Rådmannen utpeker en administrativ ressurs som kan følge opp arbeidet. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

Behandling i Kommunestyre - 25.10.2018  
Hanne Berit Brekken (Ap) fremmet forslag i møtet om tilføyelse av representant til 
forhandlingsutvalget: 
Vihals grendahuslag foreslås tatt inn som fast medlem i forhandlingsutvalget. 
 



Inge Aukan fremmet følgende alternativt forslag: 
Vihals grendahuslag bes stille med en representant med møte- og talerett.  
 
 
Forslagene ble stilt opp hverandre og votert over. Forslag fremmet av Hanne Berit Brekken (Ap) 
ble vedtatt med 15 mot 6 stemmer. 
 
 
Erik Vullum (V) la fram følgende forslag:  
Aure venstre foreslår å ta inn Iver Nordseth som representant i forhandlingsutvalget i sak 53/18 
Vindkraft Skardsøya. Ut går Erik Vullum. 
 
Forslaget falt med 7 mot 14 stemmer. 
 
 

Vedtak 
Følgende blir valgt som medlemmer i forhandlingsutvalget: 
 
 
Ingunn Golmen (Sp) 
Hanne Berit Brekken (Ap) 
Erlend Vaag (Sp) 
Erik Vullum (V)  
Representant fra Vihals grendahuslag 
 
 
Rådmannen utpeker en administrativ ressurs som kan følge opp arbeidet. 
 
 
 
 


