Derfor har miljødepartementet snudd i striden om denne bukta -Fosna-Folket

07:00 Kjørte traktoren til butikken med medbrakt passasjer – fikk bot

+ PLUSS

Side 1 av 4

Tips oss



Hei,

▼ANNONSE

Les eAvis

Meny



▼ANNONSE

Trondheim
Frist Snarest

Apotektekniker

FRONTPAGE / NYHETER / Derfor har miljødepartementet snudd i striden om denne bukta

Skaun
Frist 13.03

Ferievikarer i
omsorgstjenesten
2017

Klima- og miljøverndepartementet har gjort helomvending i spørsmålet om utfylling i Brekstadbukta. Foto: Skjalg Ledang

Derfor har miljødepartementet
snudd i striden om denne bukta
Klima- og miljødepartementet setter samfunnsnytten foran miljøvern,
og aksepterer kommunens ønske om utfylling i Brekstadbukta.
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- Vi har fått gjennomslag for et helhetlig syn, sier ordfører Tom Myrvold (H) i
Ørland kommune etter at Klima- og miljødepartementet nå har snudd helt
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 LESES NÅ

om i spørsmålet om utfylling av Brekstadbukta.
Klima- og miljødepartementet har i et brev til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, datert 27. februar, orientert om at man etter
en helthetsvurdering har kommet til at kommunens plan for utfylling av
bukta bør vedtas. I samme brev sier departementet også at man anser det
som viktig at Ørland kommune får en garanti for arealomfanget av nye
næringsareal.

- Vi nærmer oss
førerkortbeslag

Samfunnsnytte og jordvern
Ordfører Myrvold mener Klima- og miljødepartementet gjennom sin nye
konklusjon viser at man har lyttet til de argumenter kommunen i flere møter
har framført vedrørende behovet for næringsareal i tilknytning til
utviklingen av kystbyen.
- Vi har sagt at vi er fleksible med tanke på utformingen av arealet, men har
ønsket at det totale arealet skal bli som i kommunens plan. Dette har vi stått

- Vi har stått her ei lita halvtime,
og kontrollen er allerede varslet

på i hele prosessen, sier Myrvold.
Klima- og miljødepartementet har tidligere pekt på at Brekstadbukta har
miljøverdier av nasjonal betydning, og at områdets verdi som raste- og
beiteområde for sjøfugl vil bli ødelagt ved den planlagte utfyllingen. Når
fagdepartementet for miljø nå har snudd så trekkes også hensynet til
jordvern inn som et argument, i tillegg til den generelle samfunnsnytten.

Ros fra næringslivet

Driver godt i havgapet

Striden om Brekstadbukta har pågått i flere år, og til tider skapt sterke
motsetninger også lokalt. Nå er det imidlertid en godt fornøyd ordfører som
også får ros fra daglig leder Silje Nesset i Ørland Næringsforum (ØNF) for
arbeidet som er gjort for å argumentere for utfylling til næringsareal.

Siri skjærer ut av
bredbåndsskyggen
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Ordfører Tom Myrvold (t.v.) og daglig leder Silje Nesset i Ørland næringsforum er
glad for at Klima- og miljødepartementet har valgt å vektleggge samfunnsnytten i

En ung traktorfører ble tirsdag ilagt et
forenklet forelegg for å ha medbrakt
passasjer i en traktor som kun var registrert
for én. LES MER

vurderingen av kommunens plan for Brekstadbukta. Foto: Skjalg Ledang

- Ørland er en kommune i vekst. Areal i Brekstadbukta er viktig, både for
videre utvikling for eksisterende næringsliv og nyetableringer, sier Nesset.
Både hun og Myrvold retter også en honnør til den lokale
landbruksnæringen for å ha vært aktive i prosessen.

På trygg grunn
Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar en endelig
avgjørelse i forhold til innsigelsene til kommunens ønske om utfylling. Nå,
etter at den tyngste fagmyndigheten innen miljø anbefaler at kommunen får
medhold, føler ordfører Myrvold seg relativt trygg på at også Kommunal- og
moderniseringsdepartementet lander på samme konklusjon.

Slik svarer statsåd
Sanner på FosnaFolkets spørsmål om
kommunereformen
Kommunal- og moderniseringsminister Jan
Tore Sanner (H) sier at eventuelle vedtak for
en samlet Fosen kommune ikke må være
klare før påske. LES MER

- Pappa er forbildet
mitt
Inga Bermeraunet spiller
håndball på Jenter 12 i Rissa. - Det er gøy
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Kystbyens ansikt
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med håndball, og kanskje kan jeg bidra til at
flere blir med og spiller, sier Inga. LES MER

Utfyllingen av Brekstadbukta er delt i to etapper, og kommunen har lagt opp
til en arrondering som skal gi et godt inntrykk sett fra fjorden.
- Kommunen er innstilt på å fylle ut etter planen så raskt som mulig når
saken er endelig avgjort. Med steinsetting og grønne arealer mot fjorden skal
dette gi kystbyen et penere ansikt mot fjorden enn tilfellet er med dagens
utfylling i bukta, sier ordfører Tom Myrvold.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Filippa (16) i spissen for 8.
mars-arrangement:

Reagerer på
holdninger i
russelåter
16 år gamle Filippa Brovold mener
kvinnedagen fremdeles er høyst relevant.
LES MER
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– Ha kontroll på hundene
0

Kritisk fase for
reinflokkene

Del

Fosna-Folket
comments powered by Disqus

12 151 likerklikk

Lik side

Del

Bli den første av vennene dine til å like dette

Sven Nordin til Fosna-Folket:

Skulle ta
traktoren til
butikken med
medbragt
passasjer – fikk
bot

- Pappa er
Slik svarer
forbildet mitt
statsåd Sanner
på Fosna-Folkets LES MER
spørsmål om
kommunereformen

– Ha kontroll på hundene

Ung fisker med bra fangst

Kritisk fase for
reinflokkene

375 000 kroner
på under en
måned

Se hva kampflyordføreren skal si
til Høyres
landsmøte

– Jeg ser fram til
å spille
grinebiter i
Fosen

Sjefredaktør
Alexander Killingberg

Filippa (16) i spissen for 8.
mars-arrangement:

Reagerer på
holdninger i
russelåter

Fosning
Derfor har
miljødepartementetfremstilles for
varetekt etter
snudd i striden
om denne bukta utlevering

Tips oss

Kundeservice

SMS/MMS
FF TIPS til 2399

 firmapost@fosna-folket.no

E-post
redaksjonen@fosna-folket.no
Kundesenter
72 51 57 00

 redaksjonen@fosna-folket.no
 Facebook
 Abonner på RSS-nyheter

Besøksadresse
Maren Juels gt 1, 7130 Brekstad

http://www.fosna-folket.no/nyheter/2017/03/07/Derfor-har-milj%C3%B8departement... 08.03.2017

