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Brannebol 1:1m fl. - samråd
Efter de massi va protester som den ursprungliga planförslaget på ett 90tal hus fick, är det ett steg i rätt riktning att exploateringen nu min skats
till ett 3D-tal hus. Naturskyddsfö ren ingen kan dock konstatera att
kommunen inte tagit tillr äckligt intryck av de synpunkte r som har
inkommit från ett flertal remissinstanser, gä llande hänsynstagand e till
natur- och kulturmiljövärden, bland annat från länsstyrelsen.
Den huvud sakliga bristen med del nya förslaget är att den nu planerad e bebyggelsen ti ll stor
del föres lås läggas på den mest värdefulla marke n, dvs den artr ika äng- och betesmarken som
idag betas av nötkreatur tillh örande Lappetorp s gård. Denna mark har ett mycket högt
naturv ärde, vi lket kommunens planbeskri vn ing oc h MKB också anger. Om denna mark
utnyttj as till vägar och villato mter så försvinner det höga naturvärde som omtalas i
planbeskrivnin gen . Detta är en paradox.
Na turskyddsföreninge n kan konstatera att underlagsmaterialet ä r betyd ligt bättre till
detaljpl ane n j äm fört med det tid igare planp rogrammet. Imiljökon sekven sbeskri vnin gen
lyfter kommunen fram de kvali teter beträffand e den rika naturmilj ön som finn s i
Branne bo lsområdet . Men därefter drar kommunen snabbt slutsatse n att planförslaget har en
" marg inell påverkan då området omgärdas av stora natu rom råden med liknande m iljöer" .
Na turskyddsfö reningen delar inte kommunens beskri vning av konsekven serna. Dessa
" liknande milj öer" med ängs och betesmar ker film s inte! Vi anse r även att nyckelbioto pen
troli gen ko mmer att påverkas av exploateri ngen genom slitage.

Sammanfa tt ningsvis vidhå ller Naturskyddsföreningen de synpunkter vi
lämnade tidi gare på planp rogrammet. Bygg inte på ängs- och betesmarken i
de n södra delen av planomr åd et , dvs län gs den nya planerad e vägdragnin gen,
Det behövs ingen ny dragnin g av vägen, utan den befintli ga vägen som ligger
mycket bra placerad i landskapet böl' behållas,
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