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Hei
De klart største fordelene med å flytte lengderetninger er at anlegget blir liggende over en dypere del av fjorden,
noe som igjen gjør at vi trenger mindre antall merder på grunn av at vi kan benytte
dypere notposer i disse, og næringssalter som slippes ut får en enda bedre spredningstrøm. Et annet viktig
moment er at vi helst ikke ønsker å flytte fôrflåten siden det er etablert en strømkabel som går ut til den fra
landsiden på Myklebostad, alternativet er hvis vi flytter denne og mister den muligheten til å benytte landstrøm
så må vi bruke dieselgeneratorer for å produsere strøm, og ergo mere støy fra anlegget.
Vi har brukt tid på å veie opp ulike løsninger for plassering i det avsatte området A22, også siden det er et
avstandskrav til Helgeland Smolt avd. Sundsfjords avløpsrør på 5 km fra Mattilsynet, og har veid både våre behov å
generelt andre som benytter seg av fjorden som eksempelvis fritidsfiske og skipstrafikk både næring og fritid med
bakgrunn i at det historisk har vært litt protester fra enkelte av de som bor i området, vi mener at anlegget ikke vil
bli til mere sjenanse ved en slik plassering.

Med vennlig hilsen
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Fra: Iren Førde <forire@gildeskal.kommune.no>
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Til: Arve Storholm <arve@gifas.no>
Emne: Leirvika
Hei
Skriver på saken og har et spørsmål:
Hva er søkers hovedbegrunnelse for å endre lengderetning? I søknaden oppgis det at en endring vil være
gunstig for andre interesser (hvilke?) og ferdsel/båttrafikk. Det er ikke oppgitt noen fordel for selskapet
selv. Når vi nå har protester fra flere av naboene, må disse veies opp mot de fordelene som omsøkt endring
forventes å gi.
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