Myklebostad 07.12.2020
Oppfølgende svar til sak.
Kartet som blir presentert er ikke tilstrekkelig når det er ett anlegg som skal forankres så
nært land. Det bør være mulig å ta utgangspunkt i kart som viser både land, hav og
bunnforhold ved en slik nabovarsel. Vedlagt kart viser at foreslått endring plasserer anlegget
ved utløpet av Myklebostad-elva.
Grunnet plassering så nært elveutløp stiller vi oss kritisk til at slike sårbare økosystem, som
ferskvannsutløp i sjøvann, skal bli påvirket av forurensning fra oppdrettsanlegg. Det er
miljømessig uforsvarlig at en slik drift skal påvirke et gytefelt og oppvekst område for fisk og
marint liv i havet. Der sjøen går over til land er et følsomt område for forurensning og
forandringer.
Slik anlegget står i dag har fungert i flere år, hvis anlegget må flyttes grunnet bunnforhold og
dårlig vannkvalitet er det i hvert fall ubegripelig at det skal flyttes nærmere land og nærmere
ei elv.
Båttrafikken er ikke hindret slik anlegget står nå.
Når det kommer til sjenerende lyd og støy fra anlegget og drift har ikke vi nevnt noe i
sammenheng med støy fra brønnbåter. Det er ordinær drift av anlegget, som forårsaker støy
forurensning hos oss. Aktivitet nattestid fra brønnbåter, og annet vedlikehold gjør i tillegg
vond situasjon til verre.
Vi har heller ikke registrert noe merkbar forbedring av situasjonen siden anlegget ble bygd
om til luftdrevet sentralforingssystemet som det nevnes i kommentarer fra Gifas. Anlegget
forurenser med like mye støy som ved etablering.
I en dispensasjonssøknad skal fordeler veies mot ulemper. I dette tilfelle er ulemper for
beboere i fjorden langt verre en fordeler med flytting av anlegg.
Kommunen har lagt mye resurser for å øke bolyst i kommunen bla. gjennom prosjektet bolig
etablering i distriktene. Hvis kommunen ønsker at småbarnsfamilier skal etablere seg i
kommunen må kommunen vise hensyn til områder som er avsatt til bebyggelser.
Arealplanen og hensynssoner må opprettholdes. En slik forstyrende og støyende anlegg
som dette kan ikke flyttes uten å ødelegge etableringsgrunnlaget til de enkelte beboere.
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