Hensetting i Tønsbergområdet
Viser til deres planer om utredning av hensetting på Barkåker.
Jeg representerer berørte naboer av Barkåker nord.
Vi er sterkt imot å legge hensettingen på Barkåker nord.
Det er 6 borehull med forsyning av drikkevann i umiddelbar nærhet.
Brødrene Freberg har et stort borehull på Skotte, som brukes til vanning
av grønnsaker. Vannet blir pumpet opp til Sanderød.
Jordene på Sanderød ligger inntil 2 borehull med drikkevann.
Avisingsvæske fra hensettingsanlegget kan komme til å ødelegge
vannforsyningen for mange. Vi er også bekymret for avrenning til
Sverstadbekken som er ørretførende. Det blir bare mere og mere ekstremvær.
Ved store nedbørsmengder kan glykolen følge med overvannet.
Vi mener også at hensetting på Barkåker nord kommer til å utrydde vilt.
Det er Jakt på Elg, Hjort og Rådyr i området. Viltet har kun den planlagte
viltovergangen ved Tangsrød til å komme fra vest mot øst i kommunen.
Et hensettingsanlegg med aktivitet hele døgnet vil skremme viltet vekk fra
overgangen. Tilførsel av Hjortevilt fra vest vil derfor opphøre.
Jakta har verdi for grunneierne og jegere. Denne verdien ødelegges .
Viltovergangen er planlagt belastet med mye trafikk, da det blir tilførselsveier
på begge sider. På vinteren må skiløypa krysse over viltovergangen.
Løypenettet til kommunene er koblet sammen, Oseberg løypa går via
Åagårdstrand over Jareteigen og til rødløypa til Barkåker idrettsforening
ved Tangsrød. I Tangsrød er det også løype til Skoppum.
Barkåker Nord er derfor rekrasjonsområde for langt fler en oss på
Barkåker og Jareteigen. Idretsforeninger i området bruker også området.
Nevner Skigruppa på Skoppum og Oseberg skilag som har verdensløpere
med Aukland brødrene. Barkåker Idretsforening har parkering for sine tur
orienteringsløype i Røsland og Brekkeskogen ved Jareteigen jenbane bru.
Di må nå også krysse dobbeltsporet ved viltovergangen.
Vi er bekymret for verditap på våre eiendommer ved å legge hensettingen
på Barkåker nord. Mistet jo arealer til togtraseen og masse deponi.
Og at vi på toppen blir belastet med ca 100da til hensettingen er krise.
Verdien på eiendommene blir sterkt redusert i tillegg til tapte inntekter i
all fremtid.
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