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Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Petter
Etternavn

Johansen
Adresse

Vibestraen 16
Postnummer

Poststed

4049

HAFRSFJORD

Telefon
E-post

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B

Detaljreguleringsplan Topnesvågen 2016/944

Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Hei
Ser at det ligger mye arbeid bak prosjekteringen og det meste virker hensyntatt
men, så lenge jeg har sjangs å uttale meg, så vil jeg ta opp et par punkter som bekymrer meg alikevel
Toftøysundvegen vil få en enorm belastning under byggerier og etter ferdigstillelse, og det vil påvirke fastboende i
stor grad
Håper fastboende vil hensyntas da også flere drifter gårder og bruker Toftøysundveien i sin daglige drift
Vil også nevne at miljøet her er veldig unikt med tanke på dyreliv, både i sjø og på land som og som fastbooende og
hytteeiere setter stor pris på, denne enorme utbyggingen vil ha stor påvirkning på naturen og det er ikke noe vi kan
reversere og få tilbake igjen
ser det er tenkt å gå via og rundt ålegresset, men alle vet at en slik operasjon med V/A vil ødelegge havbunnen på
langt større aealer enn der rørene blir plassert
å skal det sprenges å meisles så vil det gjøre enorm skade på havbunnen

Når det gjelder båthavnen som er tenkt, så er det selvfølgelig riktig å få båtplasser til hyttene, men syntes båthavnen
var mye større en nødvendig, noe som skaper mer ødeleggelser på natur og en mer utrivelig tilværelse i
Svartevågen.
Det er en del fritidsbåter som ankrer opp på det strekket hvor havnen er tenkt, som nå må finne andre steder å feriere
Er selvfølgelig ikke imot at det skal bygges, men syntes byggeriene ble voldsomme, vertfall med plassering og areal
på båthavnen
her burde det også kommet krav om at havnen skal utformes med stein som blendes inn i terrenget slik det er utført
flere steder i Ryfylke og for at havenen skal være minst mulig synlig
Håper dere tar hensyn til miljø/natur/dyreliv og alle brukere av Svartevågen, Fastboende og Toftøysundvegen på
best mulig måte

