Myklebostad

29.11.20

Innsigelser mot mottatt nabovarsel: Søknad om dispensasjon fra arealplan A22 Leirvik.
Det vises til søknad om dispensasjon fra arealplan A22 Leirvik datert 5.11.20 med nabovarsel
datert 9.11.20 mottatt rekommandert den 23.11.20.
Vi reagerer på at varselet ble mottatt to uker etter dokumentdato. Om dette er posten sin feil,
eller sen saksgang vet vi ikke. Men vi forholder oss til dato vi mottok brev.
Vi syns også at vedlagt informasjonsskriv og kart er meget uoversiktlig. Kartet med inntegnet
anlegg er tatt utgangspunkt i et sjøkart, som ikke viser bebyggelser eller vannforekomster på
land (Myklebostadelva). Med tanke på at det skal flyttes ett anlegg som skal være forankret
mot vår eiendom er mottatt kartbeskrivelsene for dårlig.
Da kommunens arealplan ble vedtatt ble det satt av hensynssone mellom akvakulturområde
og bebyggelser på Myklebostad og Mellom Sandnes. Etter vedtak ble anlegget flyttet ca. 300
meter i 2013, og i etterkant har vi vært plaget med støy fra anlegget. Monotont støynivå
periodevis til langt ut på natten, foring-støy samt mye ferdsel av store båter, og ofte med
arbeid natterstid.
Vi godtar ikke at anlegget og forankring fyltes utenfor området avsatt til dette formålet.
Planlagt anlegg må dimensjoneres slik at den kan plasseres i sin helhet innenfor område avsatt
til dette. Om dette ikke lar seg gjøres bør Gifas vurdere andre lokaliteter som er mer egnet til
akvakultur enn A22 Leirvika. Anlegget er plassert i en V-formet fjord (MorsdalsfjordenHolmsundsfjorden) som er del av naturlig laksevandringsrute mot Beiarfjorden, anlegget er
fra før av en belastning for miljøet og forurenser mye mer lokalt, enn anlegg som ligger åpent
i havet.
Tegning av ankringsområdet viser at tilgang fra Myklenbostad til havet vil være sperret av
med forankring til anlegget. Vi har etablert brygge, og har fiskeriregistrert båt med fast plass
like ved grense til eksiterende ankringsområdet. Flytting av anlegget vil redusere rettighetter
og begrense muligheten til å drive fiske i fremtiden.
Vi reagerer også på at andre grunneiere på Myklebostad og Mellom Sandnes ikke har mottatt
noen varsel om et slikt forslag om flytting og dimensjonering.
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