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Høringsuttalelse vedr utbygging av Tyska og Hollenderen  

Dette er en høringsuttalelse skrevet i all hast pga den korte høringsfristen.  

Jo mer informasjon som kommer frem og spørsmål som stilles uten gode svar, jo mer 

bekymret blir jeg over disse planene.  

Dette prosjektet vil for alltid endre Haldens profil. Det minste Haldens innbyggere bør 

kunne forvente er en grundig konsekvensutredning. Det er alt for mange uklare faktorer 

her nå.  

Det er sannsynligvis metan i grunnen som må håndteres - det frarådes vel også å bygge 

boliger i sånne områder av en grunn... Giftstoffer må saneres. Det er snakk om at 

kommunen har påtatt seg ansvaret og kostnadene for dette. Hva vil saneringen koste?  

Et eventuelt overskudd av boligsalg skal deles 50-50 med Saugbrugs.  

Hva om det ikke blir noe overskudd til sist men underskudd - skal Saugbrugs dele tapet, 

også?  

Hvilken effekt vil dette prosjektet ha for dyreliv, insekter og artsmangfold? Og for 

mennesker?  

Hva med faren for utgliding av masser i bunnen?  

Og faren for flom?  

I tillegg til alle disse bekymringene er jo prosjektet ekstremt lite tiltalende. Og tegningene 

fremstår merkelige når det gjelder angitte høyder. Jeg har kun funnet tegninger som viser 

blokkene på skrått ovenifra. Tegninger som viser blokkene fra vannet hadde vært 

interessant å se for å få et mer reelt inntrykk av høydeforholdene. 19 meter høye blokker 

som en massiv mur i vannkanten nedenfor Rød Herregård høres helt forskrekkelig ut. Jeg 

har problemer med å forstå hvordan noen haldensere kan tenke at det er en god idé og til 

det beste for byen vår. Det er kanskje en grunn til at tegningenes perspektiv er som de er...  

Nei, så langt er det alt for mange spørsmål og alt for få svar. Prosjektet kan ikke tillates 

startet før en grundig og omfattende konsekvensutredning er utført, og innbyggerne må 

deretter gis mulighet for nye høringsuttalelser i etterkant.  
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