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Tanker er mektigere enn en 
sterk hånd. 

 Sofokles 
(ca. 496 – 406 f. Kr)

Prekentekst

Til ettertanke

Prekentekst i Den norske 
kirke søndag 13. novem-
ber

Luk 17,20-30
20 En gang spurte fari-

seerne Jesus når Guds 
rike skulle komme. Han 
svarte: «Guds rike kommer 
ikke på en slik måte at en 
kan se det med øynene. 21 
Ingen vil kunne si: Se her 
er det, eller: Der er det. For 
Guds rike er iblant dere.» 
22 Til disiplene sa han: Det 
kommer en tid da dere skal 
lengte etter å få se en av 
Menneskesønnens dager, 
men ikke få oppleve det. 
23 Folk skal si til dere: 
«Se der», eller: «Se her 
er han». Men gå ikke dit 
og følg ikke etter! 24 For 
likesom lynet, når det blin-
ker, lyser fra himmelbryn til 
himmelbryn, slik skal det 
være når Menneskesøn-
nen kommer til syne på sin 
dag. 25 Men først må han 
lide mye og bli forkastet av 
denne slekt. 26 Og som 
det gikk til i Noahs dager, 
slik skal det gå når Men-
neskesønnen kommer. 27 
De spiste og drakk, giftet 
seg og ble giftet bort, like til 
den dag da Noah gikk inn 
i arken. Så kom fl ommen 
og gjorde ende på dem 
alle. 28 Eller som det gikk 
i Lots dager: De spiste og 
drakk, de kjøpte og solgte, 
plantet og bygde. 29 Men 
den dagen Lot gikk ut av 
Sodoma, regnet det ild og 
svovel fra himmelen og 
gjorde ende på dem alle. 
30 Slik skal det også gå 
den dagen Menneskesøn-
nen åpenbarer seg.

– Fornøyd med endringene
Statsråd Odd Roger 

Enoksen er fornøyd 
med endringene den 
nye regjeringene har 
gjort i statsbudsjettet 
for 2006. – Det er klar 
dreining fra privat for-
bruk til felleskapsløs-
ninger, sier Enoksen.

Jørn Aune

Selv har han ikke fått gjøre så 

store endringer innefor eget 
departement – som er Olje- og 
energidepartementet.

– Vi har bevilget 20 millioner 
kroner til arbeid med Co2-rensing 
i gasskraftverk og vi har bevilget 
30 millioner kroner til utjevning 
av nettariffene. Det vil gi lavere 
nettleie til mange. Men ellers er 
vårt budsjett lite på utgiftssiden, 
sier Enoksen.

Ellers ser han på endringene i 
statsbudsjettet som en snuopera-
sjon fra privat forbruk til satsing 
på fellesskapet.

– Det bevilges mer til kom-
munene, og vi regner med at 

disse pengene blir brukt på en 
fornuftig måte. Ellers bevilger 
vi 100 millioner kroner til kom-
munale næringsfond. Det er den 
beste måten å hjelpe mange som 
vil starte egen bedrift, men 
som blir for små i forhold til 
resten av støtteapparatet, sier 
Enoksen.

Han synes for øvrig at oppo-
sisjonens kritikk av endringene 
i statsbudsjettet har vært ganske 
mild.

Odd Roger sier at overgangen 
til å bli statsråd igjen har vært 
hektisk.

– Det er masse å sette seg inn 

i, men det har vært enklere denne 
gangen. Jeg har sittet i fagko-
miteen i fi re år, og føler jeg har 
oversikt over fagfeltet. I tillegg er 
jeg ikke partileder denne gangen, 
sier han.

Odd Roger var som kjent kom-
munalminister i den første regje-
ringen Bondevik.

– Det har vært en brå omvelt-
ning fra jobb ved Andøya 
rakettskytefelt og hjem til ny 
pendlertilværelse. Men det er et 
spennende departement, og et 
område som vil kunne bety mye 
for utviklingen i nord, sier han.

– Andmyran-park 
ikke uproblematisk
Solvoll (Ap) 
etter Smøla-tur

Etter et besøk i Smøla 
slår Rolf Solvoll (Ap) 

fast at Andmyran-planene 
ikke er uproblematiske. 
– Ansatte i vindparken på 
Smøla hørte en lavfrekvent 
brumming i sine bolighus - 
dag og natt - fl ere kilometer 
unna. I tillegg var iskasting 
et stort og i verste fall livs-
farlig problem. Når vi vet at 
møllene her er planlagt mye 
større, og betraktelig nær-
mere et relativt tett befolket 
område, ser jeg problemer, 
sier Solvoll.

Alf Ragnar Olsen

Representanter for for-
mannskapet og kommunens 
administrasjon besøkte nylig 
vindkraft-kommunen Smøla, 
som et ledd i forberedelsene til at 
kommunen i nær framtid skal ta 
stilling til Andmyran Vindpark. 
Politikerne har i utgangspunktet 
to muligheter: De kan åpne for 
ei regulering som gjør det mulig 
for utbyggerne å realisere planene 
- eventuelt kan politikerne mot-
sette seg ei slik etablering. Uan-
sett utfall - ei viktig beslutning. 
Nylig besøkte rådmann Wilhelm 
Aronsen Smøla-parken, sammen 
med varaordfører Tore Pettersen 
(Sp) og formannskapspolitiker 
Rolf Kr. Solvoll (Ap). Tidligere 
har også ordfører Jonni Solsvik 
(H) besøkt anlegget på Smøla.

Nyttig befaring
Formannskapspolitiker Rolf Sol-
voll (Ap) slår fast at Smølaturen 
var svært nyttig, og understreker 
at fl ere viktige momenter må 
utredes grundig før politikerne 
kan ta stilling til saken.

– Dette er ingen ukomplisert 
sak, la det være helt klart. Det 
inntrykket er forsterket etter 
Smøla-befaringa. Som i de fl este 
andre saker er det store fordeler 
og store ulemper med tanke på 
konsekvensene av ei eventuell 
etablering på Andmyran. Kom-
munens representanter der nede 
redegjorde for at kommunen har 
årlige inntekter på mellom 5 og 10 
millioner fra vindparken. I tillegg 

mottar grunneierne kompensasjon, 
som de selvsagt må skatte av. Dette 
gir økte skatteinntekter, uten at jeg 
husker tallet i farta. Videre er det 
skapt 7-8 arbeidsplasser i forbin-
delse med vindparken. Driveren av 
hotellet der vi bodde kunne fortelle 
at vindparken ikke hadde medført 
økt turisme, men at endel folk kom 
innom for å se vindparken. På 
sommerstid benyttet endel lokale 
anleggsveiene til sykkelturer. Dette 
var de positive konsekvensene der 
nede.

Støyplager
Solvoll slår fast at ulempene man 
har registrert på Smøla var tildels 
store og alvorlige.

– Et eldre ektepar som bodde 
7-800 meter unna vindanleg-
get kunne tydelig høre støy fra 
møllene når man stilte seg i le 
for vinden. De hadde vennet seg 
til synet og lyden, men kunne 
fortelle at turbulensen fra anleg-
get slo ut TV2-signalene. Inne i 
parken var det mye støy. Roto-
rene sveiper rundt med opptil 250 

kilometer i timen. Det lager mye 
støy. Tenk deg bare lyden som 
oppstår om du stikker hånda ut 
av bilvinduet i 80 kilometers fart, 
sier Solvoll.

– Ansatte kunne i tillegg for-
telle at iskasting var et stort pro-
blem. Isklumper ble kastet fl ere 
hundre meter. Det sier seg selv 
at dette kan medføre livsfare. Blir 
møllene her enda høyere, vil isen 
kastes enda lengre fra Andmy-
ran-parken, påpeker Solvoll.

– En vindkraft-motstander som 
bodde hele 10 kilometer unna 
anlegget kunne fortelle at han 
hørte støyen fra anlegget på god-
værsdagene. Det mest betenkelige 
var imidlertid den lavfrekvente 
støyen vi fi kk høre om fra en av de 
ansatte. Vedkommende bodde fi re 
kilometer fra vindanlegget, men 
kunne fortelle om en lavfrekvent 
brumming i huset - uavbrutt, dag 
og natt. De der nede var bekymret, 
og har Statkraft er koblet inn for 
å forske på hva dette skyldes - og 
konsekvensene av å bli utsatt for 
noe slikt kan medføre.

– Dette er helt klart bekym-
ringsfullt, spesielt med tanke 
på at møllene på Andmyran vil 
bli langt større, og de vil også 
komme mye tettere på bebyggel-
sen i området, sier Solvoll.

Store forskjeller
En rekke forskjeller gjør ifølge 
Solvoll det vanskelig å sam-
menlikne Smøla-anlegget med 
Andmyran-prosjektet.

– På Smøla ligger husene lengre 
unna møllene, og det er langt færre 
hus i området ved vindparken. Her 
bor det mer folk nært området, og 
møllene som planlegges her kan bli 
tildels mye større enn dimensjo-
nene på møllene der nede.

– Det som avdekkes med 
tanke på det som må antas å være 
lavfrekvent støy er også betenke-
lig. Iskasting er også noe man 
må legge vekt på, da dette fak-
tisk utgjør et livsfarlig problem. 
Begge problemene rammer langt 
fl ere andværinger enn det angår 
på Smøla, sier Solvoll.

– Samtidig er fordelene bety-
delige, om man får liknende avta-
ler her. Men min konklusjon er at 
etablering av en slik vindpark 
slett ikke er uproblematisk. Etter 
turen har jeg fl ere spørsmål enn 
da jeg reiste, og jeg vil ha gode 
svar på disse før jeg tar stilling 
til noe som helst. Rådmannen 
vil inkludere våre inntrykk i sin 
saksbehandling og innstilling, så 
får vi se. Partiene skal jo også ha 
sin interne behandling av dette, 
men først skal høringsrunden gå 
sin gang, legger Solvoll til.

– En annen sentral forskjell 
ligger i prosessen. Før etableringa 
tok Smøla kommune og Statkraft 
en felles runde der man valgte ut 
det gunstigste området for eta-
blering - blant annet sett ut fra 
konsekvensene for innbyggerne. 
Man justerte størrelsen på arealet 
ned og lengre unna husene i fl ere 
omganger. Her i Andøy er pro-
sessen vesentlig forskjellig. Her 
er det utbyggere som har kastet 
øynene på et spesifi kt område 
- og som konkluderer med at her 
skal parken ligge. Jeg tror nok 
kanskje ikke dette området hadde 
blitt valgt om prosessen hadde 
vært på linje med det man gjorde 
på Smøla, sier Solvoll.

– Uansett er det ikke tid for å 
gjøre seg opp bastante meninger 
enda. Jeg for min del avventer 
rådmannens utredning, og resul-
tatet av høringsrunden i første 
omgang. Men ukomplisert - det 
vil dette ikke bli, sier Solvoll.

INGEN ENKEL SAK: – Fordelene er åpenbare. Potensielle mil-
lioninntekter og endel arbeidsplasser. Samtidig er særlig støy- og 
isplagene alvorlige ulemper som må belyses skikkelig. Spesielt siden 
dette anlegget vil ligge mye tettere innpå en langt større bebyggelse 
enn Smøla-parken gjør, sier Rolf Kristian Solvoll (Ap). (Foto: Alf 
Ragnar Olsen)

Retten 
ryddet i 
faktura-
trøbbel
Retten måtte skjære 

gjennom da et 
Andøy-fi rma nektet å 
gjøre opp en faktura på 
109.000 kroner for varer 
levert fra et Bodø-fi rma.

Erik Jenssen – www.vol.no

Andøy-fi rmaet mente i retten 
at de ikke var rett faktura-
adressat, og hevdet at det var et 
uhell at bestillingen ble gjort i 
det aktuelle fi rmaets navn. De 
to fi rmaene har samme eier og 
fakturaadresse, men det ene 
selskapet er i dag konkurs.

Bodø-fi rmaet hadde således 
god grunn til å stå fast på sitt 
krav om at fakturaen skulle 
gjøres opp av fi rmaet som 
bestilte varene. Retten slår fast 
at fi rmaet også hadde all grunn 
til å sende faktura til selskapet 
som hadde navnet sitt på bre-
varket bestillingen ble gjort på.

At eieren for de to fi rmaene 
i retten hevdet at dette var et 
rent uhell, og at det egentlig 
var det andre fi rmaet som 
gjorde bestillingen, får ifølge 
retten ingen betydning.


