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Sakstittel
AVTALE MELLOM ANDØYA VIND AS OG ANDØY
KOMMUNE
- E-post fra Monica Amsen
- E-post fra Anne Maren Omma Engen

Emne:

VS: Til Andøy kommune ved ordfører Knut Nordmo, kommunestyret og
formannskapet.

Fra: Monica Amsen <monicaamsen@gmail.com <mailto:monicaamsen@gmail.com>>
Sendt: søndag 29. mars 2020 21.36
Til: postmottak <postmottak@andoy.kommune.no <mailto:postmottak@andoy.kommune.no>>; Knut A.
Nordmo <KnutA.Nordmo@andoy.kommune.no <mailto:KnutA.Nordmo@andoy.kommune.no>>;
ho_lill@hotmail.com <mailto:ho_lill@hotmail.com>; ylaukslett@gmail.com
<mailto:ylaukslett@gmail.com>; oddarneandreassen@me.com <mailto:oddarneandreassen@me.com>;
Per Kristian Spjelkavik Elvan <PerKristianSpjelkavik.Elvan@andoy.kommune.no
<mailto:PerKristianSpjelkavik.Elvan@andoy.kommune.no>>; anxrune@gmail.com
<mailto:anxrune@gmail.com>; Tone Fredriksen <fredriksen.tone@live.com
<mailto:fredriksen.tone@live.com>>; Marita Thanke Hansen
<MaritaThanke.Hansen@andoy.kommune.no <mailto:MaritaThanke.Hansen@andoy.kommune.no>>;
torf.boe@gmail.com <mailto:torf.boe@gmail.com>; kjellgunnarmyrseth@gmail.com
<mailto:kjellgunnarmyrseth@gmail.com>; kurtspjelkavik@gmail.com
<mailto:kurtspjelkavik@gmail.com>; stinelundemo@hotmail.com <mailto:stinelundemo@hotmail.com>;
tore.benjaminsen@outlook.com <mailto:tore.benjaminsen@outlook.com>; jakop_m01@hotmail.com
<mailto:jakop_m01@hotmail.com>; kjellare12@gmail.com <mailto:kjellare12@gmail.com>; Anitha
Bendiksen <anithabe@online.no <mailto:anithabe@online.no>>; tommysb30@gmail.com
<mailto:tommysb30@gmail.com>; lill.berg.olsen@gmail.com <mailto:lill.berg.olsen@gmail.com>;
jitsebuitink@gmail.com <mailto:jitsebuitink@gmail.com>; robert.svendsen2@gmail.com
<mailto:robert.svendsen2@gmail.com>; vistrofos@gmail.com <mailto:vistrofos@gmail.com>;
matz.abrahamsen@gmail.com <mailto:matz.abrahamsen@gmail.com>; halvarronneberg@gmail.com
<mailto:halvarronneberg@gmail.com>
Emne: Til Andøy kommune ved ordfører Knut Nordmo, kommunestyret og formannskapet.
Andøy kommune ved Knut Nordmo, kommunestyret og formannskapet;
Vi i Motvind Andøy stiller oss svært spørrende og uforstående til Andøy kommunes
formannskapsaktiviter i disse dager.
Vi synes det er urovekkende å høre at Andøy kommune prøver å lage avtale med Prime Capital AG/
Andøy Vindkraftverk/ Andmyra vind/ utenlandsk investeringsselskap/ utbygger, i etterkant av at Olje og
Energidepartementet (OED) har gitt avslag på fristforlengelse til vindkraftverket.
Vi frykter at avtalen vil gjøre Andøy kommune politisk og juridisk ansvarlig, og at usikkerheten i forhold til
bomulighet vil fortsette.
Vi var mange som signerte inbyggerinitiativet sendt dere 4/11-2019.

Informasjon:
Mottaker:
Opprettet:
Bruker ID:
E-post:
Navn:
Avsender:
Adresse:

Andøy, Nordland
04.11.2019
3622
monicaamsen@gmail.com <mailto:monicaamsen@gmail.com>
Monica Amsen
Motvind Andøy
Breivik

Postnummer:
8485
Tittel:
Innbyggerinitiativ iht. kommunelovens § 39a konsesjon Andmyran Vind AS
Lenke til saken: <https://minsak.no/sak/2021>

Sakens innhold:
Innbyggerinitiativ iht. kommunelovens § 39a konsesjon Andmyran Vind AS
Undertegnede stemmeberettiget innbyggere i Andøy kommune, krever at Andøy kommunestyre på ny tar opp
saken om vindkraftanlegget der Andmyran Vind AS har fått konsesjon. Saken har ikke vært behandlet i
inneværende valgperiode, og vi er i henhold til kommunelovens bestemmelser, derfor berettiget på ny å få
saken opp på kommunestyrets dagsorden. Det må på grunnlag av endringen i de opprinnelige planer og
forutsetninger, ny kunnskap og erkjennelse om konsekvenser av inngrep i myr og vindturbinenes påvirkning av
natur og miljø, foretas ny og faktabasert gjennomgang av om etablering av anlegget er forsvarlig
naturforvaltning og i samsvar med innbyggernes krav til et forsvarlig bo- og arbeidsmiljø.

Vi krever å få inbyggerinitiativet behandlet før Andøy kommune gjør fremtidige fiktive avtaler og viser
støtte til investeringsselskap angående Andmyra.
Det er vi som bor her. Dere er valgt til å jobbe for oss innbyggere. Støtt oss.
Gled dere med oss.
Andmyra er reddet for framtida. OED, Staten, har sett myras verdi. Myra er verdifull. Den er
utmarksbeite, multebær, gåsetrekk blir gåsestek, fugleliv mange rødlistede, stillhet, jaktmarker,
rekreasjon, lakseelver med musling i, karbonlager, urørt natur, som jorda har lite igjen av.
Vi ber dere instendig om å ta vare på Andmyra for framtida.
Med vennlig hilsen
Monica Amsen for Motvind Andøy og inbyggerinitiativet.
Vedlegg 11:
e info om ulike lover som sammen utgjør støyregelverket:
<https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m128/m128.pdf?fbclid=IwAR1gTpSlqJUTR4h7WWK
QFz_TfvlFWm7nohcOmldoITEdPxzcyvNYQMJSpYA>
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-09-30-1289?fbclid=IwAR11gRCbsoiiYZz23CvtbBsn7FWyzK0j-uZd8
OuiFnahx9XlGIiiVhrOxys>

<https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/veiviser-stoyregelverket/regelverk/?fbclid=
IwAR1FH0MFKO-byJEfdkuPp36clRbVcd9rhWxDbM601ccfxkDIGK9aRNj9pJs>
Her er kontaktperson hos fylkesmannen i Viken ift. støy. Se brev i høyre marg der de informerer kommunene om
nytt "regelverk".
<https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter---miljo-og-klima/2020/03/kommunene-skalvurdere-stoy-fra-skyte--motorsportbaner-og-vindmoller/?fbclid=IwAR0AXawjfuhqDjqv28Vm12lVE2TUf5qJiRmnTse
WVWaAa-W6E2nRA_jRs4c>
Støyregelverket
<https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/veiviser-stoyregelverket/regelverk/?fbclid=
IwAR2kPrTGZTUqQUYGYLkazd-ZXQ7P3gMoVDEZCbzcRygfQvHvGFU383K2Rsc>

<https://www.intechopen.com/books/acoustics-of-materials/acoustics-and-biological-structure
s>
<https://livestream.com/itmsstudio/events/8781285>
2019--ICSV26-Paper No.682.pdf
Summary of Chapter-Acoustics of Biological Structures.pdf

<https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/grunneiere-krever-255-millioner-kroner-fra-vindmollepark-1.14
670352>
Andmyran vindkraftverk - klage på vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlengelse av.pdf

Ordfører i Andøy kommune.

29.03.2020

Vedrørende avtale mellom Andøy Vind og Andøy kommune.
Jeg er grunneier i planområde 3/10 og nabo til et eventuelt vindkraftverk. I avtalen ser jeg at
det fler ganger blir referert til grunneiere. Side 3 « Dette punktet må avstemmes med
konsesjonsvilkårene og avklares og avtalefestes med rettighetshavere/grunneiere hva
gjelder om veier skal låses med bom eller belegges med bomavgift» og «Planlegging og
utforming av alternative traseer skal gjøres i samråd med kommunen, samt aktuelle turlag,
idrettslag og grunneiere». Siden jeg ser at Andøy kommune ved å inngå i en slik avtale
kommune tar avgjørelser på vegne av grunneierne uten å informere oss om dette går langt
utover sitt mandat. Andøy kommunes politiske organer er valgt av innbyggerne men kan
likevel ikke skalte og valt etter sitt eget hode. Det er noe som finns rettigheter.
Jeg vil også påpeke avsnittet om lyssetning mm. «Andøya Vind AS forplikter seg til å anskaffe
teknologi som minimerer lysforurensning fra anleggets hinderlys, slik at lysforurensningen
fra anlegget blir så liten som teknisk mulig forutsatt at dette ikke medfører uforholdsmessige
merkostnader» Det finnes en forskrift om merking av luftfartshindre. Den sier at
vindturbiner over 150 m skal merkes med høyintensive lys. Høyden er regnet når
turbinvingene står i høyeste posisjon. Hverken Andøy kommune eller Andøy vind kan
bestemme annet.
Jeg vil på denne måten protestere mot at Andøy kommune tar bestemmelser om min
grunneiendom uten å informere meg på forhånd.

Med Hilsen Maren Anne Omma Engen, Breivik 31/10.
Kopi ti alle formannskapsmedlemmene.

Emne:
Vedlegg:

VS: Formannskapsmøte 30.03.2020 Avtale
Ordfører i Andøy kommune.docx

Fra: Kari Vik <vik.kari4@gmail.com <mailto:vik.kari4@gmail.com>>
Sendt: søndag 29. mars 2020 14.52
Til: Knut A. Nordmo <KnutA.Nordmo@andoy.kommune.no
<mailto:KnutA.Nordmo@andoy.kommune.no>>; ylaukslett@gmail.com <mailto:ylaukslett@gmail.com>;
Tone Fredriksen <fredriksen.tone@live.com <mailto:fredriksen.tone@live.com>>;
matz.abrahamsen@gmail.com <mailto:matz.abrahamsen@gmail.com>; ho.lill@hotmail.com
<mailto:ho.lill@hotmail.com>; kjellare12@gmail.com <mailto:kjellare12@gmail.com>;
rober.svenden2@gmail.com <mailto:rober.svenden2@gmail.com>
Emne: Formannskapsmøte 30.03.2020 Avtale
Denne avtalen har jeg fått innsikt i. Som grunneier i Brevik ber jeg dere se på vedlagte skriv hvor jeg
protesterer på det kraftigste på at dere tar avgjørelser over mitt hode.
Med hilsen Maren Anne Omma Engen, Breivik, 30/10

