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Till ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde samhällsutveckling

Synpunkter på förslag till ARV Västra Orust

Naturskyddsföreningen på Orust har tagit del av utskickade/tillgängliga handlingar i ärendet och vill
lämna följande yttrande:

I tidigare samråd gällande placering av ARV vid Sandvik (nuvarande alt. 2) var vi positiva till
lokaliseringen men hade en del frågor/undringar som behövde penetreras. De frågor av allmän
karaktär som vi ställde då kvarstår naturligtvis fortfarande.

Vad gäller den nu tänkta placeringen i anslutning till vindkraftverket ”Molly” kan vi tyvärr inte ställa
oss lika positiva. Naturligtvis finns som redovisas tekniska fördelar med denna placering, men
nackdelarna överväger.

Följande orsaker gör att vi tycker att denna placering är mindre lyckad än det tidigare förslaget:
1. Betydligt fler bostäder ligger inom störningszonen än i det tidigare alternativet. Det ligger för
nära bostadsområden (som det nya området på Tången), vilka riskerar att drabbas av buller
och fr.a. luktproblem vid vindar mellan V – NV.
2. Placeringen högt uppe på en bergsplatå med fri sikt mot havet kommer att medföra en
förfulning av landskapsbilden. Området kring vindkraftverket utgörs av ett fint exempel på
ett havsnära hällmarksmosaiklandskap, som när man befinner sig på platsen ter sig orört och
”vilt” trots närvaron av vindkraftverket. Förutom vindkraftverket ses inga byggnader runt
horisonten. Detta är en mycket värdefull miljö att bevara, inte minst för det rörliga
friluftslivets behov.
Även från havet skulle ett avloppsreningsverk som placeras uppe på berget vid
vindkraftverket medföra en betydande förfulning av landskapsbilden.
3. Utloppsledningen är tänkt att dras i en befintlig sänka ner mot Djupvik. Som nämns i
underlaget (sid. 36) växer nära strandkanten de rödlistade arterna dvärglin (VU), granspira
(NT), ängsstarr (NT) och loppstarr (VU) samt de fridlysta arterna jungfru Marie nycklar och

murgröna. Vid en rekognosering i området 130625 påträffades även knutört här. Den är
rödlistad i kategori (VU). Att så många rödlistade arter finns inom en så begränsad yta är
ganska unikt och gör området synnerligen skyddsvärt.
Vid rekognoseringsturen kunde konstateras att kärnområdet för dessa rödlistade arter ligger
nere på strandängen/stranden precis där utloppsledningen är tänkt att läggas. Dessutom
slutar den klyfta som utloppsledningen ska följa just innan den når strandpartiet med de
skyddsvärda växterna. Här är det från klyftan ett stup ner mot strandängen/stranden. Det
kommer att krävas omfattande sprängning och markarbeten för att få ner ledningen här, och
växtplatsen för de rödlistade arterna kommer med stor säkerhet att förstöras då.
I underlaget står att ”kommunen ska dra utloppsledningen med stor hänsyn till förekomsten
av dessa arter”. Detta blir omöjligt om utloppsledningen ska dras som det är tänkt!

Med hänsyn till ovanstående argument ställer vi oss negativa till placeringen av ARV vid
vindkraftverket och förordar istället den tidigare tänkta placeringen vid Sandvik.
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