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Referat fra folkemøte med NRS 
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Tromvik Utviklingslag 
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19.00 – 21.00 
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Tilstede:     26 personer, 2 fra NRS og 1 fra Tromsø kommune via telefon. 

 

 

NRS oppdaterer med status på Arctic Offshore Farming 

- 80 meter i diameter 

- 2.900 tonn stål 

- 120.000m3 i sylindrisk volum del av not 

- Dobbeltnot for å forebygge rømming 

- Nedsenkbar for å forebygge skade av vær og lakselus 

Status: 

- Forsinket til våren pga forsinkelse i bygging av merdene 

- Fortøyningene er under installering 

- Forflåten er klar 

o 64 meter lang 

o 950 tonn 

o Alle slanger går ut under flåta for å forebygge skade i skvalpesonen 

o Anerkjente offshoreleverandører som leverer utstyr 

o Designet for å kunne bemannes, men skal kunne styres autonomt fra kontor i Tromvik  

o 4 dieselgeneratorer som kan kjøres individuelt for å forebygge driftsstans. 

- Laksen er under produksjon 

- Leid lager for større utstyr ved Lerøy Norway Seafood Tromvik 

- Leter etter fasiliteter for garderobe/overnatting/kontor 

- Søker etter kai/brygge for egne fartøyer 

- I dialog med båtforening og fiskarlag om etablering av bølgedemper. NRS ønsker å ha 

flytebryggekapasitet på denne, og sier de skal ta den større andelen kostnader for å dekke opp 

dette behovet, i forhold til tidligere 50/50-deling av kostnaden, samt stå for fortøyning.  

 

NRS og rullering av Kystsoneplanen 

- NRS har levert følgende forslag: 

o 10 nye havbrukslokaliteter 

o 1 endret havbrukslokalitet 

o 1 offshorelokalitet – 8km nord for Fellesholmen 

- 3 oppvekstlokaliteter,  

o En av disse ved Heilskallen, øst av innerskjæret. 

o Gunstige strømforhold, 5-7m/sek dominerende i nordvestlig retning. 

o Genererer 3-6 arbeidsplasser 

o Heilskallen er den mest gunstige, sett i forhold til base i Tromvik for Fellesholmen 

o Heilskallen vil være helelektrisk med landstrøm 

- Dette er foreslått ifm rullering av kystsoneplanen, så det vil bli konsekvensutredet og vurdert i 

alle fora før man vil se beslutning fra myndighetene 



 

Side 2 av 2 

 

 

 

 

Hva skjer på land 

- Lager er leid 

- På leting etter fasiliteter for garderobe/kontor/overnatting 

- Ønske fra fiskarlaget om mer forpliktelse fra NRS og kommunikasjonsfora. 

o NRS positiv til kommunikasjonsfora, gjerne fiskarlag, utvikl.lag og båtforening. 

o NRS påpeker at de ikke ønsker å villede bygd og aktører ved å forhandle uten at de skal 

etablere seg 

o Påpeker igjen at det er en moderat infrastruktur som skal på plass på land 

o Påpeker forpliktelsen til å bidra til bølgedemper 

- Ringvirkningsanalyse. NRS kan innhente generelle data fra ande liknende prosjekter, men 

vanskelig å fastsette ringvirkninger på ny lokasjon. 

- NRS sponser, hjelper med fortøyninger lokalt, sponser strandrydding og bidrar til lokal beredskap 

ved å kunne bistå fiskeri- og fritidsbåt- flåten i områder dersom en uønsket hendelse oppstår. Har 

egnet utstyr. 

- Ønske fra bygda om involvering fra NRS i kampen om ny vei. Dette vil NRS bidra i. 

- Tromvik utviklingslag tar initiativ til å etablere en dialoggruppe bestående av NRS, Båtforening, 

Fiskarlag og utviklingslag. Alle blir kontaktet for etableringsmøte.  

- Ønske fra grunneierne om å få informasjon på en formell måte i god tid når noe planlegges. 

 

 

 

Tromvika takker NRS for et godt og informativt møte. 

 


