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Till Orust kommun, Miljö- och byggnadsenheten

Synpunkter på förslag till detaljplan för Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde

Vi har tagit del av detaljplaneprogram och miljökonsekvensbeskrivning för rubricerat område
och vill framföra följande synpunkter:
1. Vi har förståelse för behovet av industrimark i Henån-området och svårigheten att
hitta lämplig lokalisering för sådan.
Av de i miljökonsekvensbeskrivningen redovisade alternativen är Hogen-området att
föredra, då det verkar innebära minst ingrepp i naturmiljön jämfört med de andra
alternativen.
2. Anläggningsarbetena (borrning, sprängning och stenkrossning) kommer, som
redovisats, att generera höga bullernivåer som kan bli mycket störande för de
närboende.
Det är därför viktigt att de uppsatta riktvärdena för bullerexponering ej överskrids
och att en noggrann kontroll av detta kommer att ske.
3. Enligt planförslaget skall det införas bestämmelse om att befintlig vegetation inom
skyddszonen skall bevaras.
En skötselplan bör upprättas så att detta område bevarar sin nuvarande karaktär.
4. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas kortfattat flora och fauna inom området.
Det redovisas däremot inte när och i vilket sammanhang denna inventering gjorts.
En kompletterande och mer aktuell biologisk inventering bör göras för att få en
uppdatering av områdets biologiska kvaliteter.
5. En inventering av björnbärsförekomsten i området har tidigare gjorts och i denna
konstaterades ett antal bestånd av orustbjörnbär.
Sakkunnig på området bör anlitas för att inventera vilka av björnbärssnåren som
utgörs av orustbjörnbär och att märka ut dessa inför flyttning till en plats utanför
exploateringsområdet.
6. Beståndet av högstammiga, välväxta furor (i tidigare material kallade vikingafuror)
har inte redovisats i kartmaterialet. Det anges endast att de är belägna utanför
planområdet.
Vi är tveksamma till att så är fallet och vill ha detta bättre utrett.

7. Det anges att påverkan på Rödsvatten inte har undersökts, men några märkbara
effekter torde knappast uppkomma.
Utredningen måste kompletteras på den här punkten!
8. Utöver den planerade sedimentationsdammen anser vi att ytterligare en våtmark skall
placeras nedströms i Ängebäcken.
Rätt utförd kan den tillföra nya naturvärden som i någon mån kompenserar för de
förstörda naturvärdena i exploateringsområdet.
I den mån vatten från området även kommer att rinna åt söder (mot Kvarnviksbäcken)
måste sedimentationsdammar anläggas även här.
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