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Till ORUST KOMMUN 

Förvaltningsområde samhällsutveckling   

                                                                                                     

Förslag till detaljplan för Barrevik 1:33 m.fl. 

 

Naturskyddsföreningen på Orust har tagit del av rubricerat planförslag och vill lämna följande 

yttrande/synpunkter: 

 I planbeskrivningen står att vägar och stigar ska dras så att det är lätt att komma runt och 

igenom alla delar av området – ut till naturmark. Dessutom ska det anläggas 

parkeringsplatser vid infarterna och inne i områdena. Vi utgår att detta verkligen blir av och 

på ett sätt så att det underlättar för allmänheten att ta sig ut i bergen och till utsiktsplatser i 

och i anslutning till planområdet. Dessa allmänna delar (vägar, stigar och P-platser) får alltså 

inte få en så privat karaktär att allmänheten avskräcks från att utnyttja dem. 

 Många av tomterna är placerade uppe på berg eller på bergssidor. Erfarenheten från andra 

liknande projekt i kommunen, såsom i Nösund, gör att vi befarar att risken är överhängande 

att det kommer att ske omfattande sprängningar i området för att iordningsställa dessa 

tomter. I planbeskrivningen ges tämligen vaga instruktioner om hur sprängning får utföras. 

Vi utgår från att man för varje tomt kommer att ge mer precisa instruktioner i byggloven. 

Barreviksområdet får under inga omständigheter bli ytterligare ett exempel på att en 

byggherre planspränger stora områden och fullständigt förstör landskapsbilden i ett 

känsligt naturområde för att göra det lättare att bygga och anlägga tomter! 

 Tomten längst i söder i bergssluttningen mellan de två dammarna bör tas bort. Denna tomt 

har en omotiverad placering ute i naturområdet och skär därigenom av passagen mellan 

dammarna och utmed berget. Dessutom innebär husplaceringen mitt på en brant bergssida 

att det kommer att krävas omfattande sprängningar för att iordningsställa tomten. 

 En förutsättning för att denna stora utökning av husbeståndet i Barreviksområdet ska kunna 

genomföras är givetvis att det planerade avloppsreningsverket på Tången blir förverkligat 

och att ingen byggnation får starta innan så har skett. Nuvarande reningsverk i Barrevik har  

inte den kapaciteten för reningsgrad och volym att det kan betjäna fler fastigheter än idag. 

 

För Naturskyddsföreningen på Orust 

 

Ulla Buhr, ordf. 


