Askvoll Kommune
Re: Marine Harvest
Jeg kjøper hus i Stongforden for 10 år siden, og flyttet hit for 8 år siden. Vi gjorde
dette for å nature og utsikten, og ikke for å være nabo til en stor fiskefabrikk. Slik
jeg ser planene for fabrikken Marine Harvest ønsker å etablere, er dette en svært
stor bygning i midten av et etablert tettsted, og dette vil gjøre stor skade på
tettstedet ved å fjerne den turismen som er her, og for boligeiere i området tror
jeg dette vil bety at folk ikke ønsker flytte til byda vår, og jeg frykter boligene i
området vil synke i verdi.
Jeg frykter dette er et kortvarig anlegg som planlegges i Stongfjorden av Marine
Harvest, som vil skade landskapet, for kort tid siden anla folket her en strand
som har begynt bygge seg opp til et sted å være sommerstid. Med en stor
fiskefabrikk i nærheten ser jeg at planene deres sannsynligvis vil forurense
stranda såpass mye, med avfall fra fabrikken, at denne stranden vil være
ubrukelig. For meg er de eneste som drar nytte av dette Marine Harvest, samt de
som eier grunnen idag. Arbeidsplassene dette skaper vil sannsynlivis heller ikke
være av noe nytte for Stongfjorden samfunnet, eller kommunene, da dette ser ut
til å være få arbeidsplasser av den omreisende typen, slik at dette ikke vil være
folk som bosetter seg i bygda. Tapet i antall turister som en ser her om
sommeren vil være større enn effekten dette anlegget vil gi til bygda etter min
mening. For min del vil dette bety at jeg ikke lenger ønsker bo i Stongfjorden,
eller utøve mitt yrke her, i denne forbindelse ønsker jeg en forsikring fra
kommunen at de vil kompansere for eventuelt tap av verdi på min eiendom som
følge av at folk ikke ønsker flytte hit? Dette er viktig for meg, en kan ikke
ødelegge grunnlaget for en bygd og ikke ta konsekvensene av dette. Jeg ser også i
Marine Harvests dokumentasjon at de antar at fjorden har god
gjennomstrømningsevne der de foreslår utløpet deres. Samenlignet med
målresultat fra rådgivende biologer er dette ikke tilfellet, fjorden har liten eller
ingen gjennomstrømmning der utløpet er ment, derfor mener jeg kommunen må
se på dette og sette svært strenge krav til anlegget. Dette ønsker jeg en
tilbakemld på.
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