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Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Onar
Etternavn

Høvring
Adresse

Stuvikneset 50b
Postnummer

Poststed

5560

NEDSTRAND

Telefon

90580356
E-post

onar.hovring@gmail.com

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

Nei

Navn på høringssaken
B

Detaljreguleringsplan Topnesvågen 2016/944

A

Landbasert anlegg for oppdrett av laks 2019/2226

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

Hallo. Har noen kommentarer til plasering til avslutt på avløpsvann fra slamavskiller.
Denne plasering som er tenkt ca. 100 meter sør for Litla Håøyna synes jeg dere bør se om det kan la seg gjøre å få
noe bedre løsning på.
Pkt. 1 Denne avsluttning ligger i en begynnelse hvor havbunnen stiger opp til kote -14 og er / har vært enn svært
god fiskeplass for hobbifiskerne i området.
Pnk. 2. Fra denne planlagte avslutt stiger koten -20 til -10 mot land og videre sørover. Strømforholdene følger dette
mønster innover mot den godkjente reguleringsplanen før Svartevågen, hvor det er planlagt ofentlig badestrand.
Avstand fra avløp her blir ca.250 meter, avstand til hytter i vest er ca. 150 meter.
Kansje løsning på å svinge ledning nærmere øya å gå lenger øst og dermed sleppe kloakkvannet på dypere vann og
få lenger avstand til hytter og badestrand ville vært en bedre løsning.
Slik jeg ser det kan denne avstand badestrand lett økes 200 m uten at dette skulle koste noe særlig vil jeg tro.
Ps. Når det gjelder reguleringsplanen for Svartevågen som er godkjent kan jeg ikke se at det ligger noe konkret

plassering på avslutt på avløpet. Dette igjen gjør at dette må tenkes nøye igjennom.
Man må huske på at renset avløpsvann fra slamavskiller som det fint heter er egentlig kloakkvann.

