
Åpent brev til Ørland Kommune vedrørende utfylling av Brekstadfjæra

Brekstad 13.11.2013

Brevet er signert grunneiere og interessenter som allerede er etablert i det eksisterende

industriområdet.

Vi støtter forslag fra Planutvalget fremlagt til kommunestyre i oktober 2013 vedrørende videre

utfylling i Brekstadfjæra. De undertegnede mener at en stopp i utfylling av Brekstadbukta er feilaktig

næringspolitikk.

Vi er enige i prinsippet som ligger bak forslag fra Austrått lnnovasjon, og utarbeidet av Kystplan

fremlagt på folkemøte 26.11.2012, nemlig at arealet i Brekstadfjæra skal kunne utnyttes fullt ut som

næringsareal.

Vi mener at det er mer fornuftig å utnytte fjæreområdet til nyetableringer av næringsvirksomhet enn

til å etablere nytt område på dyrkbar jord. Det er oppsiktsvekkende at Ørland kommune vurderer å

regulere industriområde på dyrkbar jord. Vi finner det lite hensiktsmessig å operere med to

næringsområder på dette tidspunktet.

Som representanter for næringsliv i Brekstadbukta finner vi det merkelig at areal for

næringsvirksomhet ikke ble tatt med som en del av arkitektkonkurransen for kystbyen Brekstad. Vi

som allerede er etablert i området og som representerer mye av det etablerte næringslivet i Ørland

kommune ønsker også en bedre og hyppigere dialog med Ørland Kommune; vi føler at våre

synspunkter ikke har blitt hørt under den nåværende prosessen.

Nå sier vi klart ifra at vi ønsker å delta i denne prosessen fordi vi ønsker å være med å bestemme

over eget område og har mye å bidra med.

Vi ser frem til positiv respons fra Ørland Kommune.
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Navn Firma Signatur // j.
Hans Kristian Norset Fosen Transport as

BjørnNorset BjornNorsetas )‘r

Trond Rædergård Rædergård Entr. As

Arne Frode Pettersen Fosen Tools as

Arnt Jakob Hoøen Fosen Bygg as G
Siw A. Hooen Fosen Byggs. Eiendom as 44GGZJ1



Geir Håvard Lund K.Lund VVS

Morten Berg Mascot Hoie as

Kristin Grøtan Frengen Bohus Grøtan Møbler (

Geir Finseth Finseth as

Vidar Hovde Fosen Containerservice as (1 1,

Even Grinnen Grinnen Entr. as

,,/
Per Kristian Ulriksen Ulriksen as

Terje Brekstad .Brekstad as

Roger Hvitsand Hvitsand Entr. as


