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PLANBESKRIVNING
PLANHANDLINGAR
Till planen hör följande handlingar:
-

Plankarta med bestämmelser
Planillustration
Denna planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Behovsbedömning, 2007-02-05, rev 2012-10-18
Utlåtande
Fastighetsförteckning
Biologisk inventering, HydroGis 2004-11-10
Gatu och VA- utredning, SWECO VIAK 2007-01-11,
rev 2009-03-04
Dagvattenutredning, Sweco 2011-12-08, ersätts av
Dagvattenutredning, Aquacanale, 2014-03-07,
Justerad 2016-06-27
Komplett rapport av hydraulisk modellering av vattendraget i nuläget och i framtiden, Sweco 2013-01-15
Dikningsföretag 327, 1943-05-06
Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2012-10-18
Arkeologisk utredning 2007:12, Bohusläns Museum
Arkeologisk förundersökning 2012:29, Bohusläns
Museum
Inventering och förslag till förbättringar av bäck,
Naturcentrum, 2014-01-07
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PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE
Planens primära syfte är att möjliggöra en utbyggnad med 26 friliggande bostadshus samt tre flerbostadshus med totalt 10 – 12 lägenheter. Alla bostäder skall uppföras med åretruntstandard.
Förutom bostäder föreslås också en ny byggnad i
anslutning till bollplanen. Denna föreslås få en flexibel användningsbestämmelse, som möjliggör ett
utnyttjande som föreningslokal, servicebutik, restaurang och/eller förskola. Användningen föreslås
kunna anpassas till framtida behov.
Planförslaget inrymmer också ett antal parkeringsoch garageplatser, som är avsedda att tillgodose
ett behov från fastighetsägare i samhället som har
svårt att lösa dessa frågor inom tomtmark. Delar av
dessa ytor kan eventuellt utnyttjas för båtuppställning vintertid.

PLANDATA
LÄGE

Området är beläget i samhällets nordöstra del och
utgör en direkt fortsättning av det befintliga samhället och ansluter direkt mot väg 1002. Läget redovisas närmare på flygbilden nedan.

Översikt över planområdet.
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Fastigheterna Kämperöd 1:2 och Kämperöd 1:3
ägs av Kämpersviks Hamn AB. Fastigheten
Kämperöd 1:68 ägs av Tanums kommun. Övrig
mark är privatägd.

AREAL

Planområdet omfattar totalt ca 7,5 ha.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLANER

Hela planområdet ligger inom område som i kommunens översiktsplan redovisats som samhällsområde. Större delen av planområdet ligger också
inom område som anges som utvecklingsområde
för bostäder.
Detaljplanen redovisar ett något större område för
bostadsutbyggnad än vad som anges i översiktsplanen. Bl.a. sträcker sig i detaljplanen föreslagen
bostadsbebyggelse ca 50 m längre söderut än vad
som anges i översiktsplanen. Översiktsplanens
snäva avgränsning mot söder är främst motiverad
av en ambition att undvika hus i dominerande lägen
som kan ge upphov till siluetteffekter.
Inom ramen för detaljplanearbetet har genomförts
en studie som visar att de i detaljplanen föreslagna
byggnaderna knappast kommer att påverka samhällsbilden negativt om området utnyttjas för en låg
bebyggelse. Översiktsplanens primära syfte synes
därmed vara tillgodosett.

DETALJPLANER

Det aktuella området är idag ej planlagt. Sydost om
planområdet finns en äldre detaljplan för fritidsbebyggelse.

TIDIGARE
PLANARBETE

Ett tidigare planarbete har föregått nu aktuellt
förslag till detaljplan. Tanums kommun antog den
26 januari 2010 en detaljplan som till övervägande
delen var liktydig med det nu föreliggande förslaget.
Länsstyrelsen beslutade emellertid att 2011-03-03
att upphäva kommunens antagandebeslut, med
anledning av oklarheter när det gäller översväm-
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ningsrisk, den lokala markstabiliteten inom området
samt att anläggning för dagvattenhanteringen inte
belysts och säkerställts i planprocessen så att markanvändningen är lämplig enligt med 2 kap 3§
ÄPBL.
Efter komplettering med utredning om ”Hydraulisk
modellering av vattendraget i nuläget och i framtiden”, ”Dagvattenutredning”, ”Inventering av bäck”
samt justering av planförslaget avseende dagvattendamm inom planområdet (utgår), vändplatser
samt uppdatering av geoteknisk utredning upprepas planförfarandet i syfte att nå en laga kraftvunnen detaljplan.
Tidigare framtagna handlingar och genomförda
samråds- och utställningsförfaranden bedöms i nu
aktuellt planarbete motsvara ett planprogram.
MILJÖBEDÖMNING

Enligt bestämmelserna i ÄPBL 5 kap 18 § skall miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivning tilllämpas på detaljplaner vars genomförande kan antas medföra ”betydande miljöpåverkan”.
En behovsbedömning upprättades 2007-10-10. I
denna redovisades att kommunen bedömer att betydande miljöpåverkan ej föreligger. En redaktionell
uppdatering gjordes 2012-10-18. Slutsatsen var
även denna gång att betydande miljöpåverkan ej
föreligger. Länsstyrelsen redovisade ingen avvikande uppfattning 2007. Under samrådsskedet
2013 angav Länsstyrelsen att de behöver mer underlag för att kunna fatta beslut.

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
3 KAP MILJÖBALKEN

Planområdet ingår i ett större område av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Området bedöms
dock i första hand vara av intresse som grönområde för boende i samhället Kämpersvik. Det
finns ett antal gångvägar, som är flitigt utnyttjade
som promenadvägar av ortsborna. Dessa gångvägar behålls i huvudsak oförändrade. Dessutom
föreslås komplettering med fler gångvägar inom
området.
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Genom den nya vägen genom planområdet görs
bergsområdena söder om föreslagen bebyggelse
lättare tillgängliga. Här finns ett antal fina
utsiktsplatser.
Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte medföra
någon påtaglig skada på riksintresset.
Exploateringen bedöms också kunna genomföras
utan att nämnvärda skador på naturmiljön uppstår
(se även utvärdering i biologisk inventering samt i
inventering av bäck).
4 KAP MILJÖBALKEN

Hela norra Bohusläns kustområde är i sin helhet av
riksintresse med hänsyn till områdets stora naturoch kulturvärden. Planområdet ingår i denna kustzon.
Bestämmelserna i miljöbalken 4 kap utgör inget
hinder för utveckling av befintliga tätorter och befintligt näringsliv. Denna detaljplan kan ses som en
direkt utveckling av Kämpersviks samhälle.
Med hänsyn till kustområdets värden för naturvård
och friluftsliv är det viktigt att ny bebyggelse inplaneras i landskapet på ett sådant sätt att landskapsbild samt natur- och kulturvärden inte skadas.
Detaljplanen innehåller därför bestämmelser om att
de nya byggnaderna skall placeras och utformas
med stor hänsyn till den lokala byggnadstraditionen. Bebyggelsen placeras och utformas så att siluetteffekter kommer att undvikas. Genom den nya
vägen upp mot berget i söder förbättras tillgängligheten till attraktiva utsiktspunkter. Befintliga gångstråk genom området kommer att bevaras. Bebyggelsen bedöms inte medföra någon påtaglig skada
för friluftslivet i området
Detaljplanen bedöms inte strida mot bestämmelserna i 4 kap miljöbalken.

MILJÖKVALITETSNORMER

Vid all planläggning skall miljökvalitetsnormer
enligt miljöbalkens 5 kapitel iakttas. Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger de förorenings- eller störningsnivåer som människor eller naturen kan
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utsättas för utan olägenheter av betydelse, och
som inte får överskridas (eller underskridas) efter
visst angivet datum.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft anges för
kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10) och ozon.
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen,
den glesa bebyggelsen och den stora luftväxlingen
bedöms inte miljökvalitetsnormerna komma att
överskridas i Kämpersvik.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Normerna för fiskvatten skall skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten
som kan leda till att vissa arter minskar i antal eller
dör. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och
bräckvatten från olika utsläpp av förorenande utsläpp.
Hela skärgården mellan Kämpersvik och Fjällbacka
omfattas av miljökvalitetsnormer för musselvatten.
Den föreslagna bebyggelsen kommer att anslutas
till kommunens avloppsreningsverk varför inget
spillvatten från planområdet påverkar vattenkvaliteten i havet.
En befintlig bäck rinner från högre liggande terräng,
norr och öster om Kämpersvik, genom samhället ut
i havet. Viss påverkan på havsmiljön sker redan innan planförslaget genomförs genom att bäckvatten
och dagvatten från samhället i övrigt, från gator och
bebyggelse, avleds mot havet. Påverkan på havsmiljön bedöms bli mycket begränsad med anledning av ett genomförande av detaljplanen och bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer
överskrids.
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda människors hälsa från
skadliga effekter från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell
verksamhet.
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I Kämpersvik är det framförallt störningar från vägtrafiken som kan generera störningar. Trafikvolymerna är dock så begränsade att miljökvalitetsnormen inte kommer att överskridas.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
LANDSKAP OCH
NATUR

Planområdet är en del av en dalgång med sydvästnordöstlig sträckning som omges av bergspartier.
Fastmark, till en del berg i dagen, finns även i anslutning till den befintliga bebyggelsen i områdets
centrala delar. Marken utgörs i huvudsak av åkeroch ängsmark.
Markytan lutar i den östra delen mot norr och
nordväst mot den allmänna vägen och i övrigt mot
sydväst. Lutningen är i regel mindre än 1:20.
Planområdet kan grovt indelas i två delområden
med skilda förutsättningar.
Den nordliga och västra delen av planområdet utgörs huvudsakligen av tidigare jordbruksmark. Nivåerna varierar mellan +6 m och +15 m. Området
brukas inte längre men är fortfarande öppet.
Den södra delen av planområdet utgörs av en
bergsplatå på en höjdnivå mellan +18 m och +25m.
Området är relativt kalt med begränsade inslag av
vegetation.
De två områdena skiljs åt av en större björkdunge.
Denna skall bevaras och lämnas utanför planen.
Planområdets biologiska kvaliteter har kartlagts av
HydroGIS AB i utredning 2004-11-10 samt i inventering av bäck 2014-01-07. Utredningarna bifogas
planhandlingarna.
Genom planområdet rinner en bäck och dess
biflöden rinner i huvudsak genom befintlig åker
mark. Uppströms utanför inventeringsområdet
löper bäcken genom skogsmark. Bäcken och biflödena är lek-, fortplanings- och uppväxtområde för
öring och vid inventeringen hösten 2013 noterades
pågående lek vid fina grusbottnar.
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Bäckens omgivande miljöer har relativt låga natur
värden, men bäcken i sig har många fina strukturer
för främst öring. Inga andra naturvärdesintressanta
arter noterades i bäckmiljön.
GEOTEKNIK

Geoteknisk utredning har genomförts av Bohusgeo
och redovisats i rapport daterad 2012-10-18.
Jordlagren utgörs under det ca 0.1 m tjocka vegetationsjordlagret i huvudsak av:
• fast ytlager
• gyttja och gyttjig silt (främst i den västra delen)
• lera
• friktionsjord vilande på berg
Det fasta ytlagret utgörs av silt, sand, grus och
torrskorpelera. Tjockleken varierar mellan ca 1
och ca 3 m. Vattenkvoten har uppmätts till mellan
ca 10 och ca 25 % utom i torrskorpeleran, där
den uppmätts till mellan ca 25 och ca 50 %. Silten
är mycket tjällyftande och starkt flytbenägen.
Markradonförekomsten har i 3 punkter uppmätts
till mellan 66 och 70 kBq/m3.
Gyttja och gyttjig silt finns främst i den västra delen
av området och har upp till ca 4 m tjocklek. Vattenkvoten har i ett enstaka prov av gyttja uppmätts
till 178 % och i den gyttjiga silten till mellan ca 30
och ca 40 %.
Lerans tjocklek varierar mellan 0 m i anslutning
till fastmarkspartierna till som mest 6 à 7 m i den
sydöstra delen av området. Den okorrigerade
skjuvhållfastheten har vid vingprovning i regel
uppmätts till mellan ca 15 och ca 20 kPa och utvärdering av CPT-sonderingarna visar värden mellan
ca 10 och ca 20 kPa. Vattenkvoten har uppmätts
till mellan ca 30 och ca 70 %. Vid kolvprovtagning
väster om Viksvägen har konflytgränsen uppmätts
till ca 40 % och sensitiviteten till mellan ca 230 och
ca 280. Leran är således kvick. Lerans sättningsegenskaper har inte undersökts.
Friktionsjordens egenskaper under leran har ej
undersökts. Sonderingarna har trängt ner mellan 0
och ca 3 m i friktionsjorden.
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Släntstabiliteten bedöms vara tillfredsställande
inom hela planområdet. Byggnader eller anläggningar bör ej placeras närmare befintliga diken än
ca 3 m utan att den lokala släntstabiliteten utvärderas.
Den mark som omger planområdet utgörs till stora
delar av berg i dagen. I de jordfyllda svackor som
förekommer utgörs jorden av friktionsjord.
Släntstabiliteten bedöms därför även här vara tillfredsställande.
De bergslänter som omger planområdet är i regel
relativt låga och flacka. Omedelbart norr om planområdet finns ett bergsparti som är relativt uppsprucket. Spricksystemet är i huvudsak vertikalt
och det branta partiet är endast 3 à 4 m högt.
Eventuella blocknedfall bedöms därför inte komma
att påverka planerade byggnadsområden. Sammantaget bedöms det således inte finnas risk för
bergras eller blocknedfall som kan påverka planerad eller befintlig bebyggelse.
Såväl gyttjan som leran bedöms inte kunna påföras
någon belastning, utan att långtidssättningar
uppkommer. Inom den östra delen av planområdet
är lerans tjocklek flerstädes liten. De planerade
byggnaderna bedöms därför preliminärt kunna
grundläggas direkt i mark. Lertjockleken kan
emellertid variera relativt kraftigt. Sonderingar bör
därför göras i respektive husläge, innan grundläggningssätt väljs definitivt.
Inom den västra delen bedöms flertalet hus behöva
grundläggas med spetsbärande pålar. Geokonstruktioner bör utföras i geoteknisk klass 2 (GK2).
Med ledning av de utförda markradonmätningarna
bedöms marken utgöras av högradonmark, varvid
byggnaderna ska utföras radonsäkra.
För att möjliggöra en ytlig grundläggning och för
att inte sättningsskillnader mellan pålgrundlagda
hus i områdets västra del och omgivande mark
skall uppkomma bör följande uppfyllas:
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• nivåsättningen av gatorna utförs så att uppfyllningar över befintliga marknivåer kan undvikas
inom tomtmark
• ledningar, återfyllning i ledningsschakter, infiltration av regnvatten mm utförs så att grundvattennivå
i det fasta ytlagret ej sänks
Möjligheterna att belasta marken utan att sättningar
uppkommer är begränsade. Gator inom området
bör därför läggas så lågt att uppfyllnader inom
tomtmark kan undvikas. I annat fall bör man
räkna med att kompensation med lättfyllning kan
erfordras.
Höjning och sänkning av marknivån kräver marklov. I planen har intagits bestämmelse om att lov till
sådana åtgärder ej får beviljas utan att det i kompletterande geoteknisk utredning har kunnat visas
att detta kan ske utan att markens totalstabilitet blir
otillfredsställande.
Som en säkerhetsåtgärd för att eliminera riskerna
för vattenskador på byggnader har bestämmelse
införts om lägsta golvnivå i byggnader.

Kämpersvik 1899.

KULTURVÄRDEN

De äldre delarna av Kämpersvik har i det kommunala kulturminnesprogrammet utpekats som en
skyddsvärd miljö.
Samhället är beläget vid Kämperöds vik. Redan på
1600-talskartan kan man se en kvarn markerad
längst in i viken. På 1700-talet fanns även bostads-
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bebyggelse. Befolkningen levde då troligen huvudsakligen på jordbruk. På 1800-talet etablerade sig
också ett flertal fiskare i samhället.
Vid förra sekelskiftet fanns 12 bostadshus och 9
stora sjöbodar eller magasin i samhället. Bostadshusen från den tiden, de flesta låga dubbelhus,
finns fortfarande kvar. Efter sekelskiftet blev det
stenhuggeriet som kom att dominera samhällets
utveckling. Omkring år 1930 var ca 200 stenarbetare verksamma i samhället. Flera stora bostadshus
med stenarbetarlägenheter, men också enfamiljshus och ett större köpmanshus, uppfördes under
de första årtiondena på 1900-talet.
Stenindustrin försvann efter kriget och fisket blev
kvar i liten skala. Allt fler hus har därefter blivit
sommarstugor. De som bor kvar får lov att pendla
till arbeten på annan ort.
Samhället innehåller idag bostadshus från många
epoker. Låga enkel- och dubbelhus från början och
mitten av 1800-talet, f.d. stenhuggarbostäder,
köpmanshus, fyrfrontshus och hus med valmade
tak från början av 1900-talet, ett typiskt funkishus
samt nyare typhus.

Exempel på olika byggnadstyper i Kämpersvik.

Den nya bebyggelsen skall placeras och utformas
med stor hänsyn till den äldre byggnadstraditionen.
De bohuslänska enkel- och dubbelhusen skall vara
förebilden när det gäller småhustomterna i planområdets mellersta och norra delar. De sex husen
längst i söder placeras i lite mer höglänt terräng än
övriga hus. För att byggnaderna inte skall störa
landskapsbilden och ge siluetteffekter förutsätts här
lägre hus (enplanshus) med mer dämpad färgsätt-
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ning. De tre flerbostadshusen är tänkta att utformas
som s.k. fyrfrontshus.
Byggnadernas utformning, materialval, färgsättning
etc. regleras genom planbestämmelser. Dessutom
avser exploatören att genom villkor i köpeavtalet
med respektive tomtköpare införa särskilda, mer
detaljerade, krav på byggnadernas anpassning till
byggnadstraditionen.
Tanums kommun har låtit utföra en kulturhistorisk
bebyggelseinventering av Kämpersviks samhälle.
Av de byggnader som särskilt uppmärksammas i
denna inventering ligger fyra inom planområdet.
Dessa byggnader har getts särskilda varsamhetsbestämmelser i syfte att skydda de specifikt utpekade värdena.
En arkeologisk utredning (2007:12) har gjorts inom
området. I utredningsområdets centrala del finns
det en gårdstomt (Tanum 1568) i omedelbar anslutning till dagens bebyggelse. På tomten har man
hittat en spjutspets av flinta, en mejsel av grönsten
samt en skafthålsyxa, fynd från i huvudsak neolitisk
tid.

Översikt fornlämningar med planområdet markerat med rött

Planområdet har avgränsats så att fornminnena
Tanum 1569 och Tanum 758 ligger utanför planområdet. Tidigare omfattade planförslaget även
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fornminne 758 men nu i utställningsskedet har
detta utgått.
I området kring gårdstomten (Tanum 1568) iakttogs
under fältarbetet ingenting av ytterligare antikvariskt intresse. I de provgropar som grävdes intill den
registrerade boplatsen (Tanum 1569) observerades enstaka fynd i form av bearbetad flinta.
Flintavslag noterades även utefter en bäck som
rann genom denna fornlämning.
I den arkeologiska utredningen framkom inga ytterligare fornlämningar.
Sammanfattningsvis konstateras i utredningen att
skydd kvarstår för boplatsen (Tanum 1569), eventuellt också gårdstomten (Tanum 1568) i utredningsområdets södra del samt att fornlämning 758
ska förundersökas.
Därefter har Bohusläns museum under 2012, gjort
en arkeologisk förundersökning (2012:29) som omfattar graven Tanum 758:4. På den relativt begränsade undersökningsytan påträffades ett flertal anläggningar; bl a en kokgrop, en stor avfallsgrop, en
härd samt ett stolphål.
Förundersökningen visar att det inom området finns
spår efter olika typer av aktiviteter. Det är sammanhanget, det vill säga närheten till gravarna i området, som ger dessa anläggningar en särställning,
då dessa troligen är spår efter de ritualer som utförts i samband med begravningarna på platsen.
Förundersökningens syfte var att avgränsa
fornlämningen så att det inte skulle råda någon
tvekan om, i vad mån fornlämningen berörs av den
planerade exploateringen. Detta syfte kunde dock
inte uppfyllas.
I samråd med Länsstyrelsen har efter samrådet
beslutats att begränsa planområdet så att fornlämning nr 758 liksom tidigare nr 1569 hålls utanför
plangränsen varvid ytterligare utredningar ej bedöms nödvändiga i detta skede.

14 (29)
LOKALKLIMAT

Närheten till havet gör att det blåser mycket, särskilt under vinterhalvåret. De högst belägna
tomterna i planområdets södra delar blir också relativt exponerade för framförallt västliga och nordliga
vindar. Övriga delar av planområdet ligger mer
skyddade. Hela planområdet bedöms få goda
solförhållanden.

BEBYGGELSE

Detaljplaneområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Inom planområdet finns idag 10
bostadshus och två äldre lador. Området gränsar i
sydöst mot område som är planlagt för
fritidsbebyggelse. I övrigt finns inga gällande
detaljplaner vare sig för nu aktuellt planområde
eller i närområdet.
Den befintliga bebyggelsen är av varierande ålder
och karaktär. Ambitionen i denna plan är att
den nya bebyggelsen skall knyta an till den äldre
bebyggelsen i samhället. De bohuslänska dubbeloch enkelhusen är förebilder när det gäller enbostadshusen. Flerbostadshusen föreslås bli utformade som s.k. ”fyrfrontshus”, som det finns några
fina exempel på i samhället.

Exempel på dubbel- samt fyrfrontshus i Kämpersvik.

Byggnaderna förutsätts bli uppförda i 1½ plan med
förhöjt väggliv. Utöver angiven höjd får takkupa anordnas med en bredd om högst fyra meter. Takvinkeln skall vara mellan 30 och 35 grader.
När de gäller de sex sydligaste husen medges
dock endast enplanshus. Dessa byggnader kommer att placeras högre än övriga hus och för att
undvika siluetteffekter begränsas byggnadernas
höjd. Höjden begränsas genom bestämmelse om
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högsta taknockshöjd i förhållande till kartans nollplan. Vid fastställandet av högsta taknockshöjd för
respektive tomt har befintlig marknivå inom byggrätten varit utgångspunkt. Nockhöjden sätts härvid
till fem meter över högsta befintliga marknivån inom
byggrätten. Byggrätterna för dessa hus har också
utformats så att husen skall skymma utsikten för
varandra så lite som möjligt.
Totalt föreslås i planen 26 nya småhustomter och
tre flerbostadshus med vardera 3 – 4 lägenheter.
Tomtstorleken när det gäller småhustomterna varierar från 600 till 900 m2.
Bebyggelsen kommer att påverka samhällsbilden
vid infarten till Kämpersvik. De nordligaste byggnaderna kommer att medföra att man möter samhället något tidigare än idag. Bebyggelsen bedöms
dock komma att smälta väl in i samhällsbilden genom att utseende och skala knyter an till samhällets nuvarande karaktär. Även flerbostadshusen
bedöms komma att smälta väl in i samhällsbilden.
Den stadsbildsmässiga effekten av bebyggelsen på
berget i söder redovisas i nedanstående fotomontage. Fotot är taget från en punkt ca 10 meter norr
om det västliga hörnet av fastigheten Kämperöd
1:171.

Fotomontage mot söder

I anslutning till bollplanen i områdets norra del föreslås en byggrätt med relativt flexibel användningsmöjlighet. Byggrätten kan utnyttjas för en
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samlings- och föreningslokal med anknytning till idrottsplatsen. Om tillräckligt underlag för lokala servicefunktioner som t.ex. förskola, servicebutik eller
restaurang uppkommer är det också ett lämpligt
läge för dessa verksamheter. Tomten ägs av kommunen och det är också upp till kommunen att prioritera lämplig funktion eller kombination av funktioner. Byggrätten skall närmast ses som en framtidsresurs.
De två ladorna är i första hand tänkta att bevaras.
Den ena ladan är avsedd att fungera som komplementbyggnad till fastigheten Kämperöd 1:180.
Den andra ladan skall tills vidare bevaras och utnyttjas för förråd/samlings- och festlokal etc. Det är
dock osäkert om behov för sådan verksamhet
kommer att finnas i framtiden.
För att ge ökad flexibilitet har införts en planbestämmelse som också möjliggör ett framtida
utnyttjande av fastigheten för ett eller två friliggande småhus.
TILLGÄNGLIGHET

Samtliga föreslagna bostäder ska uppföras med full
tillgänglighet vilket kontrolleras i byggskedet.
Lägsta golvnivåer inomhus regleras genom planbestämmelse. Utvändigt kan begränsad uppfyllnad av
marknivå erfordras för anpassning till invändiga nivåer. Dessa uppfyllnader kan utföras på olika sätt,
exempelvis genom att mindre eller större delar av
tomtens nivå höjs genom en lokal ramp eller dylikt.
I samband härmed ska kontroll av geotekniska förutsättningar ske.

SERVICE

I Kämpersvik har funnits en butik, som tills för
några år sedan haft sommaröppet. Butiken är nu
stängd. Förhoppningsvis kan ny bebyggelse på sikt
bidra till att viss närservice åter kan etableras i
Kämpersvik.
I övrigt finns ett brett serviceutbud i Fjällbacka (ca 7
km), Grebbestad (ca 6 km) och Tanumshede (ca 8
km). Reguljär bussförbindelse finns till dessa orter.
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REKREATION/
FRILUFTSLIV

Planområdet ingår i ett större område som är av
riksintresse för friluftslivet. Det aktuella planområdet har dock från friluftslivets synpunkt ett mer
begränsat lokalt intresse.
Genom området går en gångväg som ansluter till
fritidshusområdet i sydöst. Denna väg bibehålls
oförändrad och ger en bra och relativt bilfri gångförbindelse genom fritidsområdet mot badplatsen i
samhällets södra delar.
Genom den väg som anläggs fram till de sydligaste
tomterna inom planområdet ökas tillgängligheten till
bergsområdena söder om planområdet. Här finns
fina utsiktsplatser mm.
Området närmast bäcken i planområdets östra delar har naturvärden, som är viktiga att bevara.
Utrymme har lämnats för en gångstig mellan
bäcken och bebyggelsen.
De nya bostadshusen kommer att få en god tillgång till natur- och strövområden. Dessutom finns
havet tillgängligt inom bekvämt gångavstånd.
I direkt anslutning till bebyggelsen finns ett mindre
fritidsområde med befintlig bollplan och möjlighet
att anlägga t.ex. tennisbana, boulebana etc. Här
finns också möjlighet att uppföra en klubbstuga/föreningslokal.
Ett par lekplatser skall anordnas på allmän platsmark. Beträffande området för flerbostadshus förutsättes att lekplats anordnas på tomtmark.
Båtplatser för den nya bebyggelsen avses att anordnas längre västerut i samhället inom fastigheten
Kämperöd 1:2

TRAFIK

Kämpersvik trafikmatas idag från väg 163 via väg
1002. Väg 1002 har en trafikbelastning om ca 400
fordon per årsmedeldygn (2004). Sommartid ökar
belastningen avsevärt. Högsta uppmätta belastning
(juli 2005) var ca 1100 fordon per dygn.
Den nya bebyggelsen kan förväntas generera en

18 (29)
trafikökning om ca 190 fordonsrörelser per dygn,
vilket inte bedöms förorsaka några kapacitetsproblem i vägsystemet.
Den östra delen av planområdet matas via befintlig
utfart vid återvinningsgården/bollplanen. Förbättringar av utfarten och anslutningsvägen kommer att
göras i samband med exploateringen.
För planområdets västra del föreslås en ny tillfartsväg. Den nya utfarten har goda siktförhållanden
och bedöms kunna utföras utan problem från
trafiksäkerhetssynpunkt. Vägarna inom området föreslås byggas med en körbanebredd om 3,5 meter.
Vid den östra infarten byggs dock vägen med en
bredd på 5,0 meter förbi återvinningsgården. I
denna del förses vägen också med separat gångbana/trottoar. Vägstandarden inom planområdet
redovisas närmare i gatu- och va- utredningen.
De större vändplanerna har utformats så att renhållningsfordon skall kunna vända utan backrörelser. För fastigheterna i anslutning till de små
stickvägarna i områdets östra delar anordnas
vändplatser för personbilar samt gemensamma ytor
för sopkärl i anslutning till matarvägen. I övrigt kan
sophämtning ske i anslutning till respektive fastighet.
Gångtrafik mot småbåtshamnen, busshållplats och
badplats leds via Gårdsvägen (för områdets östra
del) mot väg 1002 genom samhället. Trafikintensiteten på denna väg bedöms inte vara större än
gångtrafik kan accepteras.
Till badplatsen finns också möjligheten att gå eller
cykla genom fritidsområdet sydöst om planen.
Till Fjällbacka, Grebbestad och Tanumshede finns
reguljär bussförbindelse med ett antal dagliga turer.
Busshållplats finns vid hamnplan ca 200 meter söder om planområdet.
I detaljplanen har lagts in en möjlighet att på sikt
anordna bussfickor längs väg 1002 i direkt anslutning till planområdet. Det bedöms dock inte nöd-
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vändigt, med hänsyn till det relativt korta avståndet
till befintlig hållplats vid hamnplan, att anordna
dessa bussfickor förrän tomten vid bollplanen tagits
i anspråk för servicefunktioner.
Alternativ väg mellan samhället inkl planområdet
och väg 163, om väg 1002 av någon orsak skulle
vara oframkomlig, är Halsviksvägen och Bernhardinas väg.
PARKERING

Parkeringsbehovet för nytillkommande bebyggelse
kan tillgodoses inom tomtmark. Varje fastighet får
möjlighet att uppföra garage eller carport.
I anslutning till infarten till detaljplanens östra delar
föreslås ett separat parkeringsområde. Detta är i
första hand till för att tillgodose behovet av parkeringsytor för sådana fastigheter inne i samhället som
har begränsade parkeringsmöjligheter inom den
egna tomtmarken. Möjlighet finns också att uppföra
garage.
Området förutsätts också kunna utnyttjas som
gästparkering för den nya bebyggelsen inom planområdet.
I anslutning till idrottsplatsen skall anläggas särskilda parkeringsplatser för denna anläggnings behov.

TEKNISK
FÖRSÖRJNING

Vatten och spillvatten
Den befintliga bebyggelsen i Kämpersviks samhälle
är ansluten till kommunala vatten- och avloppsledningar.
Spillvattnet från Kämpersvik leds till Bodalens avloppsreningsverk, som har god kapacitet för att ta
emot spillvattnet från den planerade exploateringen
i detaljplanen. Bodalens avloppsreningsverk togs i
bruk 2012, och under 2015 färdigställdes ledningar
och pumpstationer mellan Kämpersvik och Bodalen, varefter allt spillvatten (avloppsvatten) från
Kämpersvik pumpas till Bodalsverket. Tanums
kommun har haft kommunikation med tillsynsmyndigheten vid anläggandet av nya överföringsledningar och pumpstationer.
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Samtidigt som överföringsledningar för spillvatten
anlades mellan Kämpersvik och Bodalens reningsverk, så anlades även en vattenledning i samma
sträcka. Därmed har ledningsnätet för dricksvatten
till Kämpersvik också kapacitet med goda marginaler för att ansluta det planerade exploateringsområdet.
Vid avgreningen från huvudledningen mot Kämpersvik finns idag en tryckreducering. Denna reducerar
trycknivån till + 70 m för Kämpersviks samhälle.
Brandpost saknas idag i Kämpersvik. Närmaste
brandpost finns vid huvudledningen. När bebyggelsen inom planområdet ansluts till den kommunala
vattenledningen föreslås två nya brandposter inom
planområdet.
Planområdet ska anslutas till kommunens befintliga
spillvattenledning i anslutningspunkt vid fastigheten
Kämperöd 1:69. Här ifrån byggs nya spillvattenledningar samordnat med de befintliga ledningarna.
Spillvattnet från planområdet kan avledas med
självfall mot befintlig pumpstation.
Utbyggnad av VA-anläggning skall ske enligt kommunens VA-policy och kretsloppstänkande.
Enligt Tanums kommuns Vatten- och avloppspolicy
av 2002-01-28 ställs vid detaljplaneläggning av nybyggnation krav på urinseparering. Sedan 1 juli
2008 är det dock frivilligt med urinseparering vid
anslutning till det kommunala avloppsnätet.
Urinseparering
Om urinseparering skall genomföras eller ej inom
detta område är inte slutligt avgjort ännu. I VAutredningen redovisas dock hur en eventuell sådan
anläggning kan utföras.
För att minska störningsrisken vid tömning av urintankar föreslås att allt urinvatten samlas i gemensamma tankar. Utrymme för sådana tankar har säkerställts inom planområdet i anslutning till den nya
infarten till området, norr om Viksvägen. Lednings-
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systemet för urinvatten samordnas med övrig ledningsdragning.
Om man utgår från en tömningsfrekvens på fyra
ggr per år krävs en total tankvolym på ca 30 m3 för
att klara den föreslagna bebyggelsens behov. Anläggningen redovisas närmare i gatu- och VA- utredningen.
Dränerings- och dagvatten
Storleken på avrinningsområdet är ca 153 ha.
Genom detaljplaneområdet rinner en bäck. Bäcken
har en sydlig och en nordlig gren som sammanflödar omedelbart nedströms vägtrumman under
Viksvägen. Den sydliga grenen är bäckens huvudfåra. Bäcken mynnar i hamnen i Kämpersvik.
Öster om planområdet finns ett dikningsföretag,
med tre delägare, som avleds via bäcken. I fastställelsehandlingar från 1943 redovisas på vilket
sätt avvattningen sker. Nedströms dikningsföretaget är diket oreglerat. Dikningsföretaget påverkas
inte av detaljplanen.
För att hantera framtida ökade regnmängder inklusive planområdets påverkan har ett fördröjningsmagasin anordnats på ängsmarken uppströms
planområdet. Inget allmänt intresse har bedömts
föreligga vid magasinets iordningställande. Dikningsföretagets vattenanläggning påverkas inte, utan
magasinet ligger som en sidodamm och avlastar diket vid högvattenflöden. Vid medelvattennivåer passerar alltid vattnet i diket. Dammen utgör tillbehör till
fastigheten där den ligger och det åligger fastighetsägaren att underhålla magasinet och dess in- och utlopp.
Länsstyrelsen har i beslut 2015-02-24 meddelat att
de inte har något att erinra mot anläggande av en
damm under förutsättning att Mark- och miljödomstolen fastställer överenskommelse delägarna
emellan.
Mark- och miljödomstolen har i dom 2015-10-05
godkänt överenskommelse mellan delägarna i dikesföretaget om ändring innebärande att ett fördröjningsmagasin inom dikesföretagets område anläggs vid sidan av diket.
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Fördröjningsmagasinet är dimensionerat för 200
års regn. Magasinet är utfört med en fördämning
som reglerar vattenföringen i bäcken nedströms
fördämningen.
Principerna för hantering av dagvatten följer kommunens dagvattenpolicy med lokalt omhändertagande (LOD) genom fördröjning kompletterat med
reglering uppströms planområdet vid stora regnmängder.
Genom utjämning av vattnet skall flödena i bäcken
efter exploateringen inte överskrida nuvarande avrinning.
Planförslaget innebär vidare att dagvatten från gator och dränvatten från husgrunder samt dagvatten från de flesta takytor inom den södra delen
av planområdet avleds till bäcken via öppna fördröjningsdiken. Där så är möjligt inom respektive
fastighet bör takvattnet släppas ovan mark.
För att förbättra den naturliga infiltrationen inom
tomtmark med berg i dagen och för att förhindra att
dagvatten rinner över till granntomt kan exv grunda
makadamstråk anläggas i tomtgränserna mellan
fastigheterna, tvärs marklutningen. Dessa kan anslutas mot dagvattenledningarna i gatan för att
minska risken för olägenheter för nedströms liggande fastigheter.
För den norra delen av planområdet föreslås ingen
gemensam dagvattenledning utan husgrundsdränering och takvatten avleds till öppna fördröjningsdiken innan avledning till bäcken.
Dagvattnets hantering beskrivs utförligare i till planen hörande dagvattenutredning (Aquacanale,
2014-03-07, reviderad 2016-06-27).
Risk för översvämning
Kämpersvik riskerar att drabbas av översvämning
vid hög vattennivå i havet samt tidigare även vid
högt flöde i bäcken som genomkorsar planområdet.
Risken för översvämning från bäcken har efter anläggande av ett fördröjningsmagasin eliminerats.
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Bäckens båda grenar har inkluderats vid dimensionering av fördröjningsmagasinets kapacitet. Föreslagen bebyggelse norr om bäcken dräneras
med makadamfyllda dräneringsdiken vilket innebär
infiltrering och fördröjning av dagvatten innan det
når bäcken. Där bäcken passerar väg föreslås nya
större trummor som också de dimensionerats för
att klara 200-års regn. (Aquacanale, 2014-03-07,
reviderad 2016-06-27).
I den låglänta nedre delen längs bäcken, nedströms planområdet, kvarstår risken vid stigande
havsnivå.
Inom ramen för planarbetet har en hydraulisk modellering av bäcken gjorts med avseende på nuläge och i framtiden (Komplett rapport, 2013-0115).
Inför antagandeskedet har en förnyad dagvattenutredning utförts (Aquacanale 2014-03-07, rev
2016-06-27). I denna, som ersätter tidigare utredningar, redovisas ändamålet med en fördämning i
anslutning till bäckfåran i kombination med strypning av bäckflödet uppströms planområdet. Härigenom garanteras flödet i bäcken till en nivå som
inte medför risk för översvämning av vägar och boenden nedströms fördämningen. Genom denna åtgärd kommer inga vägar och befintliga eller planerade byggnader inom eller nedströms planområdet
i framtiden att hotas av översvämning från bäcken
vid dimensionerande 200-årsflöden.
Framtida regnmängder och havsnivåvariationer har
inarbetats i dagvattenutredningen i enlighet med
faktablad tillhörande rapporten Stigande vatten från
Länsstyrelsen samt Trafikverkets publikation
VVAMB 310.
Genomförda dagvattenutredningar visar att föreslagen exploatering inom planområdet har försumbar påverkan på maxflödet i bäcken. Trots att exploateringen tillför bäcken dagvatten, pga ökad
mängd hårdgjord yta, minskas översvämningsrisken inom och nedströms planområdet, eftersom
bäckens huvudsakliga flöde, vid stora regn, fördröjs
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innan det når planområdet, som ett resultat av föreslagna åtgärder.
Dessa åtgärder har dock ingen påverkan på översvämning från hög vattennivå i havet. För att
skydda befintliga lågt liggande fastigheter vid sådant tillfälle erfordras andra typer av åtgärder.
Genom planbestämmelse regleras att ny bebyggelse nära bäcken höjdsätts på nivåer som med
säkerhet klarar dimensionerande högsta högvattenflöden. Planbestämmelse b1-b5 anger lägsta
tillåtna golvnivåer på fastigheter gränsande till
bäcken.
Avfall
Avfall skall omhändertas enligt kommunens avfallsplan. I områdets norra del i anslutning till infarten
vid bollplanen finns idag en återvinningsstation.
Denna skall tills vidare behållas på befintlig plats.
Lämpligen förses anläggningen med ett bullerdämpande plank för att minska risken för störningar
för intilliggande bostadsbebyggelse. Plankets läge
ska samordnas med Rambo som hanterar tömningen.
För de nya husen längs de små stickgatorna i planområdets sydöstra del anordnas gemensamma
uppställningsytor för avfallsbehållare i anslutning till
den centrala matarvägen. Ytorna inrättas som gemensamhetsanläggningar.
El och tele
För att klara elförsörjningen i området krävs en ny
transformator. Denna placeras i anslutning till föreslaget parkeringsområde.
Uppvärmning
Det har inte bedömts som ekonomiskt rimligt att
anordna gemensam närvärmecentral i området.
Exploatören avser dock att verka för att vattenburen värme anordnas i samtliga nya bostadshus.
STÖRNINGAR

Den föreslagna bebyggelsen kommer att exponeras för en del trafikbuller från Viksvägen (väg
1002). Trafiken på denna väg varierar under året.
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Belastningen per årsmedeldygn är 420 fordon per
dygn medan trafiken sommartid under juli månad
ökar till 1100 fordon per dygn.
Med utgångspunkt från trafikbelastningen sommartid bör byggnad i oskyddat läge inte placeras närmare vägmitt än 12 m för att gällande riktvärde för
ekvivalent bullernivå vid fasad skall klaras. Vid de
föreslagna flerbostadshusen föreskrivs även staket
samt en skyddande planteringszon mellan byggnaderna och vägen.
AVTAL

Detaljplanen föreslår nya väganslutningar till den
allmänna vägen 1002. Kommunen avser träffa avtal med Trafikverket om dessa åtgärder. Kommunen i sin tur reglerar arbetet i exploateringsavtal
med exploatören.

INVERKAN PÅ MILJÖN
BEHOVSBEDÖMNING

När en detaljplan upprättas ska kommunen ta
ställning till om dess genomförande kan antas leda
till betydande miljöpåverkan och om det därför erfordras en miljöbedömning. I miljöbedömningen
ingår bl.a. att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.
Vid bedömningen om planen kan anses medföra
betydande miljöpåverkan är utgångspunkten
Planens karaktär, platsen och den påverkan
planens genomförande kan förväntas få på omgivningen.
Planens karaktär. Planen syftar till att skapa förutsättningar att uppföra 26 nya enbostadshus samt
tre mindre flerbostadshus. Planen får starkt reglerande bestämmelser om vad som får och inte får
göras i området. Någon osäkerhet om planens
innehåll föreligger därför knappast. Den miljöpåverkan, som planens genomförande kommer att få
är därför också förutsägbar i tid och rum. Planens
genomförande kommer inte att medföra någon miljöstörande verksamhet enligt 5 kap. 18 § ÄPBL.
Planförslaget berör inte kriterierna för betydande
miljöpåverkan enligt MKB-förordningen.
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Platsen. Den nordliga och västra delen av planområdet utgörs huvudsakligen av tidigare jordbruksmark. Nivåerna varierar mellan +6 m och + 15 m.
Området brukas inte men är fortfarande öppet.
Den södra delen av planområdet utgörs av en
bergsplatå på en höjdnivå mellan +18 m och +25m.
Området är relativt kalt med begränsade inslag av
vegetation.
De naturvärden som enligt utförd biologisk inventering samt bäckinventering särskilt bör uppmärksammas är bäckens roll för fortplantning av havsöring och bäckravinen öster om planområdet samt
stenfältet nordväst om planen. Dessa områden berörs inte av aktuell exploatering.
Planen berör inte något Natura 2000-område.
Påverkan. Landskapsbild: De föreslagna husen
längst i söder kommer att få ett relativt exponerat
läge. Här föreskriver planen dock låga hus med
dämpad färgsättning. Påverkan på stadsbilden/
landskapsbilden bedöms därför bli begränsad.
Höjdbestämmelserna i planen kommer att begränsa byggnadernas siluetteffekt.
Naturmiljön: Som underlag för planarbetet har en
biologisk inventering samt en inventering av bäck
utförts (Naturcentrum 2013-01-07). Planutformningen har skett med beaktande av de botaniska och
andra värden som särskilt lyfts fram i inventeringarna. Den föreslagna utbyggnaden bedöms därför
inte medföra någon stor skada på naturmiljön.
Sprängning för lednings- och vägdragningar och
husgrunder innebär begränsade men irreversibla
ingrepp i naturmarken.
Genom förslag till fördröjningsdiken inom planområdet skyddas bäcken och därmed även havet från
att nedsmutsas av dagvatten från hårdgjorda ytor
inom planområdet.
Friluftsliv och rekreation: Genom området går ett
par frekventerade gångvägar. Dessa kommer att
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bevaras. Genom vägen upp mot berget förbättras
tillgängligheten till fina utsiktsplatser söder om planområdet. Planen bedöms därför närmast medföra
positiva effekter för friluftslivet. Den befintliga bollplanen är säkerställd i detaljplanen.
Kulturmiljön: Inom planområdet finns en känd fornlämning (RAÄ 1568). Två andra fornlämningar har
lämnats utanför. En särskild arkeologisk utredning
har genomförts. Beträffande fornlämning RAÄ 758
har en förundersökning utförts i syfte att avgränsa
fornlämningens utbredning.
Kommunen har genomfört en kulturhistorisk inventering av Kämpersvik. Fyra byggnader med dokumenterade kulturhistoriska värden finns inom planområdet. Dessa byggnader har getts särskilda varsamhetsbestämmelser i planen. Detaljplanen
innehåller också bestämmelser som skall anpassa
den föreslagna nybyggnationen till den lokala
byggnadstraditionen.
Effekter för närboende: De befintliga bostäderna i
närområdet kommer främst att påverkas genom
den trafik som den nya bebyggelsen kommer att
generera. Trafikökningen kan uppskattas till c:a
100 fordonsrörelser/dygn. Detta innebär en marginell ökning av den ekvivalenta ljudnivån.
Trafikökningen kommer inte att medföra att uppsatta gränsvärden för trafikbuller utomhus vid husliv
(55 dBA) kommer att överskridas för något bostadshus längs med tillfartsvägen.
Trafiken medför utsläpp av olika luftföroreningar.
För vissa av dessa ämnen finns gränsvärden som
ej får överskridas. Vid större gator i stadsmiljö kan
luftföroreningar närma sig eller överskrida dessa
gränsvärden. Den goda luftomsättningen och de
relativt små trafikmängder som är aktuella i Kämpersvik gör att luftföroreningarna kan bedömas
komma att ligga långt under gränsvärdena.
Miljökvalitetsnormer: Bebyggelsen bedöms inte
medföra att gällande miljökvalitetsnormer kommer
att överskridas.
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Sammanfattande bedömning. Kommunens sammanfattande bedömning av planens inverkan på
miljön är att planens genomförande inte kommer att
innebära någon betydande miljöpåverkan. Detta
ställningstagande har även kommunicerats med
Länsstyrelsen under planarbetet.
BARNPERSPEKTIVET

Detaljplanen ger möjlighet till idrottsverksamhet,
skyddad lek och samvaro. Separata gång- och cykelvägar eftersträvas i stor utsträckning. Bebyggelsen får god tillgång till natur- och strövområden
samt havet på bekvämt gångavstånd. Busshållplats
finns i närheten.

HUVUDMANNASKAP

Kommunen är inte huvudman för allmänna platser.
Motiv för enskilt huvudmannaskap är att:
- området där vägnätet ligger, utgörs sedan tidigare av allmän väg och står samtidigt under enskilt huvudmannaskap
- utgör en geografisk sammanhållen grupp samt
- att gemensamhetsanläggning inom planområdet möjliggör en enhetlig förvaltning av ett större
område.
Kommunen har förklarat att ansvaret kan vara enskilt.

PLANPROCESSEN

Planarbetet har bedrivits enligt PBL i dess äldre lydelse (ÄPBL, 1987-07-01).

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Medverkande från kommunen har varit arkitekt
Lena Belfrage och Leif Fred.

Moa Leidzén
Planchef

Hans Jönsson
Exark arkitekter
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JUSTERING 2016-10-03
Förslaget till detaljplan har efter planutställning reviderats i enligt med vad som angivits i utlåtandet.
Planbeskrivningen har kompletterats med avseende på bäckinventering och dagvattenutredning.
Plankartan har justerats genom att:
- Redovisning av varsamhetsbestämmelse genom
att ”K” ändras till ”k”.
- Prickmarksområde norr om fastigheten 1:62 utgår
ur planen.
- Prickmark på fastigheten 1:70 justeras.
- Planbestämmelse av dagvattenhantering inskrivs.
- Planbestämmelse a1 inskrivs.
- Hänvisning till Skredkommisionen har ersätts med
IEG (Implementeringskommisionen för Europastandarder inom Geoteknik).
- Förtydligande om att kommunen inte är huvudmanför allmän plats har inskrivits.
Genomförandebeskrivning justeras:
- Texten justeras avseende samfällda brunnars beteckning.
-Texten justeras avseende samfällighetsföreningars ansvarsområden.
- Texten kompletteras med att ansvar för dagvattnet i bäcken bör, enligt prejudicerande domar i Statens VA-nämnd ombesörjas av kommunen och inte
av samfällighetsföreningen
- Motiven för enskilt huvudmannaskap förtydligas.
- Förtydligande har gjorts att tillkommande fastigheter som har nytta av fördröjningsdamm öster om
planområdet ska ges andelstal i markavvattningsföretaget.

Moa Leidzén
Planchef

Hans Jönsson
Exark arkitekter

