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Till Orust kommun Miljö- och byggnadsenheten, 473 80 HENÅN
Förslag till detaljplan för del av Nösund 1:176
Vi har tagit del av utställningshandlingarna tillhörande förslaget till detaljplan för ovan
rubricerade område och vill lämna följande synpunkter:
1. Södra området
Vi motsätter oss att strandskyddet upphävs inom planområdet. De 4 hus som planeras
byggas inom nuvarande strandskyddslinje bör strykas från planen.
Dock kan strandskyddslinjen justeras så att tillfartsvägen till de övriga hus som ligger i
den södra delen av området kan anläggas, om den av topografiska skäl är omöjlig att flytta
utanför gällande strandskyddslinje.
2. Norra området
I den naturinventering av området, som gjordes av Svante Hultengren 2005, framkom att
vissa delar av planområdet har så höga naturvärden att de bör undantas från exploatering.
Det gäller dels skalgrusbanken längs den befintliga stigen i norra delen av området och
dels randlövskogar i östra och södra delen av området.
Orust kommun har i sitt Naturvårdsprogram, som antogs 2006, pekat ut bl.a.
skalgrusbankar och randlövskogar som ansvarsnaturtyper vilka ”skall bevaras med sina
ekologiska funktioner och processer och sina typiska arter”.
Vi anser att kommunen genom naturvårdsprogrammet har förbundit sig att så långt det är
möjligt skydda de ansvarsnaturtyper som anges i programmet.
Det är då mycket märkligt att se att den av både Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Svante
Hultengren som mycket skyddsvärd klassade randlövskogen i öster naggas i kanten
genom att ianspråktas till planerad villabebyggelse!
Mot bakgrund av detta bör de tomter i sydöstra delen av området, som enligt kartan på
sid 10 i Planbeskrivningen ligger inom område med naturvärden, tas bort från planen.
Om inga alternativa placeringar är möjliga kan vattenreservoaren och gångvägen i
söder accepteras om stor varsamhet iakttas vid anläggandet.
Helst bör tillfartsvägen i norr ges en ny sträckning utanför den befintliga skalgrusbanken.
Om detta är omöjligt av topografiska skäl bör man vid anläggandet iaktta stor varsamhet,
så att ingreppet i skalgrusbanken blir så ringa som möjligt.
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