Saksprotokoll i fylkesutvalet - 24.08.2017
Anne Beth Njærheim (V) sette fram slikt forslag:
«Hordaland fylkeskommune rår frå bygging av kraftlina Dalsbotnfjellet - Frøyset grunna omsyn til
naturvern og friluftslivinteresser.»
Nils Marton Aadland (H) sette på vegner av H og Frp fram slikt forslag:
«Saka blir utsett. Før den kjem opp til ny handsaming må Hordaland fylkeskommune inngå dialog
med Masfjorden kommune for å drøfte alternative kraftlinetraséar.»
Røysting (forslaget om utsetjing)
Aadland sitt forslag fekk 6 røyster (H, Frp, V) og fall.
Aud Karin Oen (SV) sette på vegner av SV, A, Sp og KrF fram slikt forslag:
«Alternativ til punkt 1:
Utifrå dei samla negative verknadene av naturinngrep, m.a. den store straumlinja mellom
Modalen-Mongstad, rår Hordaland fylkeskommune frå utbygginga av kraftlinja.»
Aud Karin Oen (SV) sette fram slikt forslag:
«Alternativ til punkt 2 (endringa står i kursiv):
Dersom NVE gir konsesjon, vert det stilt krav om at undersøkingsplikta etter § 9 i kulturminnelova
vert oppfylt i god tid før iverksetjing av tiltak. Dersom det vert avdekt konflikt med automatisk freda
kulturminne, må tiltaka justerast eller eventuelt leggjast fram for Riksantikvaren som rette
dispensasjonsmynde.»
Anne Beth Njærheim trekte forslaget sitt.
Tom Sverre Tomren (MDG) sette fram slikt forslag:
«Erstatning av punkt 1:
Hordaland fylkeskommune rår frå den omsøkte kraftlinja og ber NVE gå i dialog med dei berørte
kommunane for å komme fram til eit traséval som er betre for miljø, jordbruk og friluftsliv.»
Røysting (saka)
Fylkesrådmannen sitt forslag punkt 1 fekk 2 røyster (Frp) og fall.
Tomren sitt forslag punkt 1 fekk 5 røyster (MDG, H, V) og fall.
Oen sitt forslag punkt 1 fekk 13 røyster (SV, A, Sp, KrF, MDG, V, H) og vart vedteke.
Oen sitt forslag punkt 2 vart vedteke med 13 røyster mot 2 røyster (Frp) for fylkesrådmannen sitt forslag.
Vedtak
1.

Utifrå dei samla negative verknadene av naturinngrep, m.a. den store straumlinja mellom ModalenMongstad, rår Hordaland fylkeskommune frå utbygginga av kraftlinja.

2.

Dersom NVE gir konsesjon, vert det stilt krav om at undersøkingsplikta etter § 9 i kulturminnelova
vert oppfylt i god tid før iverksetjing av tiltak. Dersom det vert avdekt konflikt med automatisk freda
kulturminne, må tiltaka justerast eller eventuelt leggjast fram for Riksantikvaren som rette
dispensasjonsmynde.

