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Vedlegg:  
Ad. Areal og kystsoneplanen. 

På bakgrunn av at areal og kystsoneplanen er sendt ut på høring, ser jeg at det er kommet innsigelser 

mot fiskeoppdrettsanlegg ved området Kifjordneset / Skjellbukta. Jeg vil komme med 

faktaopplysning som jeg mener har relevans til saken. Vi har hatt hytte i området siden 1985, og er 

blant et fåtall som bruker området mye, store deler av året. For egen del vil vi føle mer trygghet med 

et anlegg ved Kifjordneset / Skjellbukta 

Område fra Kifjordneset og innover mot Ørntind har veldig dårlig mobiltelefondekning. Det gjelder 

område på land ca. 1 km fra sjø og innover i terrenget, og omtrent like langt fra fjæra og utover 

Eidsfjord. I praksis må vi kjøre forbi Kifjordneset med båt, eller ta oss til fots opp til området 

Vikaholmevannet (ca. 1 km). Det er riktig nok enkelte punkter man får dekning med 4G. For egen del 

har vi installert mobilt bredband som kun gir dekning på og rundt hytta vår. 

Om et uhell skulle skje i området og man har behov for hjelp kan det få fatale følger. Det er et 

økende antall fritids- og turistfiskebåter som ferdes i området, og vi har sett at uhell og ulykker  

stadig oftere skjer. Det er også økende trafikk til land både vinter og sommer.  

Med min lille kjennskap til oppdrett aktører så er nett og mobildekning en selvfølge, og det vil vi 

kunne nyte godt av. I flg. motaktivister er det 50- 70 fritidsbåter som har utfart her fra, da må en også 

ta inn over seg at uhell og ulykker kan skje. Jeg har tidligere vært i kontakt med ordføreren ad. 

manglende mobildekning i området, og vi ser dessverre at Telenor ikke er villig til å bedre 

mobildekninga i overskuelig fremtid, men med andre aktører vil det kanskje kunne la seg gjøre. 
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