
Gaustad vil fjeru~i%~
vraket «Sauda Sug»

~olbjørn Gaustad ber kommunen presse på fylkesmannen for åfå fjernet båtvraket ved Hulvågen.

VEVANG: Sanda
;ug suger seg fast til
'erget som hun er
:tøpt fast. Men nå
,es Eide kommune
!ngasjere miljøvern-
Ivdelingen, for å få
litt vraket fra hol-
nen over til skips-
drkegården i Halsa-
jorden.
tormfulle Hustadvikaskapte
t nytt vrak i de orkanriketi-
er rundt 1990. Sanda Sug

slet seg fra kai og satte seg
pladask ned på en grunne
kloss i Hulvågen.

Nå har naboer til vraket
bedt om å få det fjernet. Om
det nå fortsatt skal være som å
rope mot stormen, vil vise
seg. Handlingslammelsen har
vært total gjennom årene.

Under kommunestyret tors-
dag 2. september vil Kolbjørn
Gaustad stille spørsmål om
hva kommunen vil gjøre for å
få vraket fjernet.

Utbrukt letometi.,

- Jeg har ingen sans for at
dette skipsvraket skal ligge
som et monumetover havari

på vår værharde kyst. Nå har
det ligget så lenge at alle som
passerer vraket på Atlanter-
havsvegen både har fått tatt
sine bilder og helst vil ha det
fjernet, sier Kolbjørn Gaustad
(Sp).

Han uttrykker at dette «øy-
arkipelet» er et fredet område,
der bare utvalgte deler av ur-
befolkningen får lov å bygge
på egne tufter grunnet offent-
lige forordninger, krav og på-
legg.

- Jeg synes det er rart at den
samme sårbare naturen på ti-
årsvis skal tillates forsøplet av
et havarert skipsvrak. Det vil
heller ikke være noen pryd for

nyhotellet som vil bli nær-
meste nabo.

Gaustad opplyser .at ham
bekjent, slet båten seg under
skifterettens arrest og de er
dermed ikke uten ansvar. Fo-
kus Bank var pantehaver i bo-
et, men har verken økonomisk
interesse i pantet eller for å få
vraket fjernet.

Hvor vraket skal senkes har
vært diskutert. Leia mellom
Kårvåg og Vevang har vært
nemt, men er opplest som
uaktuell. Gaustad uttaler at
fylkesmannen har foreskrevet
Halsafjorden som sted for
senking, men at de ikke har de
økonomiske midlene som
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skal til. Men Kolbjørn Gau-
stad poengterer at fylkesman-
nen er statens tilsynsmann i
kommunene. Derfor må kom-
munen be fylkesmannen ta af-
fære, finne ut hvor ansvaret
ligger og skal erstattes.

- Inntil videre må fylkes-
mannen gjøre som andre som
mangler penger; låne i ban-
ken. Den nærmeste å spØrre
må være Fokus Bank. Men.
valg av bank vil jeg overlate
til fylkesmannen, som med
hjelp av sin miljøavdeling må
sørge for at vraket av Sanda
Sug blir fraktet til Halsafjor-
den og senket. .YNGVE LI


