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Kritik af MFK - Plan og Byg og udv. f. Teknik og Mijø,
Jeg har forstået følgende.
Artikel i FjordAvisen den 13/5-2020 - uddrag med kursiv:
På et udvalgsmøde d. 11. maj har udvalget for Teknik og Miljø behandlet ansøgning fra Eurowind om igangsætning af planlægningen for opstilling af
vindmøller og solceller ved Als Enge.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller bl.a. til Udvalget for Teknik og Miljø:
-At der fremsendes en ansøgning til Miljøstyrelsen om at overtage kompetencen til at gennemføre miljøvurdering.
-At fagenheden Teknik og Byg påbegynder planlægningen for opstilling af vindmøller ved Als Enge samt etablering af en solcellepark i forbindelse med
vindmøllerne.
--Kommunen kan anmode om at overtage kompetencen til miljøvurdering fra Miljøstyrelsen. Kompetencen vil kunne overdrages i særlige tilfælde, hvis
statens interesser i projektet er underordnede.
Fagenheden vurderer, at der bør fremsendes en ansøgning herom, da det blandt andet er kommunen, der har den borgernære kontakt med beboerne i
området samtidig med, at planprocessen og fremdriften i projektet på denne måde vil være uafhængig af Miljøstyrelsen.
--Overraskende må det derfor konstateres at EuroWind har insendt endelig VVM-Ansøgning for Energipark Als Enge.
Af dette følger at MFK ikke bare har fået overdraget kompetencen til at gennemføre miljøkonsekvensvurdering, men åbenbart derefter har
overdraget denne kompetance til EuroWind.
Det er hævet over enhver tvivl at EuroWind har stor kommerciel interesse i at fremme og maksimere det nævnte energipark projekt, hvorfor de
selvfølgelig er helt inhabile mht. til at kunne gennemføre en uvildig miljøkonsekvensvurdering.
Det er også overraskende at EuroWind skal udarbejde miljøkonsekvensrapport, når kommunen argumenterer for at de bør gøre det - ref. bl. a.
argumentet overfor Miljøstyrelsen: 'den borgernære kontakt med beboerne i området'.
(1)
Jeg gør hermed på det kraftigste indsigelse imod at MFK overdrages kompetencen idet MFK klart har modstridende interesser i denne sag (fx. at
fremme grøn el-produktion og samtidig overvåge og værne om naturværdier og borgernes trivsel).
(2)
Ligeledes gør jeg på det kraftigste indsigelse mod at Eurowind (eller deres selvvalgte underleverandør) overdrages kompetence til at udarbejde
miljøkonsekvensvurdering.
(3)
Jeg beder om en redegørelse for hvorfor MFK - set på ovennævnte alvorlige baggrund - ikke selv frivilligt vælger at afstå fra at overtage
kompetencen til at udarbejde miljøkonsekvensvurdering såvel som fravælger EuroWind som underleverandør af en sådan rapport.
(Jeg beder altså ikke om henvisning til lov- og regelværket om hvorvidt MFK har ret til at påtage sig kompetencen til at udarbejde
miljøkonsekvensvurdering).
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