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Detaljplan för del av Vik S:1 m.fl., Kämpersvik, Tanums kommun, Västra Götalands län.  

Upprättad av CIM&BIM Arkitekter AB     

PLANBESKRIVNING

   

HANDLINGAR  

Planen består av följande handlingar: 
- Plankarta med bestämmelser 
- Illustrationskarta 
- Planbeskrivning 
- Genomförandebeskrivning 
- Fastighetsförteckning 
- Utlåtande efter utställning    

INLEDNING/BAKGRUND   

  

Kämpersvik är beläget i den inre delen av Kämperöds vik. Fiskenäringen utvecklades under 
1800-talet, men i mycket liten skala. Efter sekelskiftet expanderade Kämpersvik som 
stenhuggarsamhälle och sten skeppades ut från hamnen. Efter att stenindustrin upphörde 
övergick många av husen till att bli fritidsbostäder. Den bebyggelse som tillkommit under 
senare år har förlagts nordost om den gamla samhällskärnan och i dagsläget har samhället 170 
fastigheter och cirka 100 invånare. 
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Kommersiell och offentlig service, såsom dagligvarubutik och skola, saknas. Närmaste sådan 
service finns i Fjällbacka och Grebbestad.  

Inom det område som detaljplanen omfattar finns en befintlig småbåtshamn och tre befintliga 
bostadstomter där två är bebyggda. Den nu aktuella detaljplanens omfattning redovisas på 
illustrations- och plankartan.  

Avloppssituationen i Kämpersvik är idag löst genom en överföringsledning till reningsverket i 
Fjällbacka. I dagsläget finns kapacitet att ansluta fler fastigheter och tillstånd har erhållits från 
tekniska nämnden att ansluta planområdet till kommunens VA-nät. Enligt beslut från 
länsstyrelsen, miljöskyddsenheten, har det godkänts att anlägga VA-ledningarna i vattnet i 
Kämperöds vik.  

De äldre delarna av Kämpersvik har utpekats i det kommunala kulturminnesvårdsprogrammat 
som skyddsvärda.   

För utveckling av samhället behövs planläggning av områden för bostäder och under senare 
tid har det funnits intresse från ägarna till fastigheterna Vik S:1 och Tanums-Ejgde 2:4 att 
exploatera mark för bostadsändamål i enlighet med redovisning i översiktsplanen. Med 
anledning av detta har det förts samtal mellan fastighetsägarna och representanter från 
kommunen. Plantillstånd har beviljats för att upprätta en detaljplan för området och planavtal 
har upprättats. Exploateringsavtal kommer att upprättas.  

Med de förutsättningar som redovisats ovan och de kontakter som tagits mellan Tanums 
kommun och aktuella fastighetsägare har tidigare ett planprogram upprättats i enlighet med 
PBL 5 kap 18 §. Detta planprogram, liksom ett förslag till detaljplan (daterad 2005-05-24), har 
även varit föremål för samråd i enlighet med PBL 5 kap 20 §.   

   

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG   

Detaljplanens främsta syfte är att tillskapa 30 stycken nya byggnadsrätter för bostadsändamål. 
Detta för att tillgodose intressenter i tomtkön och nyinflyttade familjers behov.   

I detaljplanen föreslås även en mindre utvidgning och omdisponering av den befintliga 
småbåtshamnen så att även båtplatsbehovet för den nya bebyggelsen kan tillgodoses.  

För att planområdet skall bli utformat på ett bra sätt har det i detaljplanen införts 
planbestämmelser som kommer att ligga till grund för detaljutformningen av byggnationen.      

PLANDATA  

AREAL  

Det aktuella området är 9,84 ha stort.   



 

3   

LÄGE  

Det aktuella planområdet är beläget i den västra delen av Kämpersvik ungefär mitt emellan 
Fjällbacka och Grebbestad.   

MARKÄGARE  

Mark- och vattenområdena inom planområdet i privat ägo.    

   

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE   

GÄLLANDE REGELVERK  

Miljöbalken (MB)

  

Enligt MB 3 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Enligt MB 3 kap 6 § skall mark- och vattenområden, samt fysisk miljö i övrigt 
som har betydelse på grund av naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och kulturmiljön. Områden av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder 
som påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön.  

Enligt MB 4 kap 2 § gäller generellt, att turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag inom kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot 
Norge i norr till Lysekil i söder.   

Enligt MB 4 kap 1 § är detta kustområde, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 
finns i området, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Bestämmelsen utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet.  

Enligt MB 5 kap skall det säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att de regler som 
meddelats i förordning om miljökvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. För alla normer har 
det fastställts en tidpunkt när de skall vara uppfyllda. I dagsläget får halterna i utomhusluft av 
kväveoxider, svaveldioxider och bly inte överskrida gällande miljökvalitetsnormer. Halten av 
partiklar (PM10) i utomhusluft får inte överskridas efter 2004-12-01. Miljökvalitetsnorm för 
fisk- och musselvatten får utredas vidare om hamnen påverkar denna.  

De delar av planområdet där bostadsbebyggelse föreslås omfattas ej av strandskydd. Del av  
småbåtshamnen ligger dock inom strandskydd.    
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Plan- och bygglagen (PBL)

  
Enligt PBL 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.  

Enligt PBL 2 kap 3 § skall bebyggelse förläggas till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
- de boendes och övrigas hälsa, 
- jord- berg- och vattenförhållanden, 
- möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 
- möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.  

Enligt PBL 3 kap 1 § skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader 
skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana 
och som ger en god helhetsverkan.  

Vidare skall enligt PBL 3 kap 2 § byggnader placeras och utformas så att deras avsedda 
användning inte inverkar menligt på trafiksäkerhet eller på annat sätt medför fara eller 
olägenheter för omgivningen.    

KOMMUNENS ÖVERSIKTSPLAN, ÖP 2002  

I översiktsplanen för Tanums kommun (ÖP 2002), aktualitetsförklarad 2004, redovisas det 
aktuella området som utvecklingsområde för bostäder. Området ligger mestadels, utom 
småbåtshamnen, innanför den gräns som redovisats för Kämpersviks samhällsområde. 
Småbåtshamnen ligger dock i direkt anslutning till samhällsområdet.  

I och med antagandet av den nya översiktsplanen är inte den gamla områdesplanen för 
Kämpersvik-Veddö längre aktuell.    

GÄLLANDE DETALJPLANER   

För området finns ingen gällande detaljplan.    

KOMMUNALA BESLUT  

Kommunstyrelsen har beslutat om att ge plantillstånd för det aktuella området. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR    

BYGGNATION INOM OCH I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET  

   

Inom planområdet 
finns tre befintliga 
bostadstomter 
varav två är 
bebyggda.  

På bilden till 
vänster syns de två 
bostadshusen på de 
bebyggda fastighe-
terna Vik 1:18 och 
Vik 1:97.         

Inom planområdet 
finns en befintlig 
småbåtshamn med 
ca 90 platser.  

Det föreligger, som 
på de flesta platser 
utmed kusten, en 
stor efterfrågan på 
nya båtplatser.           
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PLANERINGSMÅL  

Enligt PBL 5 kap 18 § skall detaljplaner grundas på ett program som anger utgångspunkter och 
mål för planen, om det inte är onödigt. Ett planprogram har tidigare upprättats och detta har 
även varit föremål för samråd i enlighet med PBL 5 kap 18 §. Detta planprogram med 
nedanstående mål har varit utgångspunkt för det nu aktuella planförslaget.   

1 Att tillskapa nya byggrätter för bostadsändamål inom området. I detaljplanen 
redovisas 30 stycken nya tomter för enbostadshus.  

2 Att tillskapa möjlighet till en mindre utvidgning av befintlig småbåtshamn med 
3 stycken nya förrådsbodar.  

3 Att säkerställa och planmässigt reglera byggrätterna inom området så att det blir 
ett entydigt förhållande mellan grannar.  

4 Att säkerställa att nytillkommande bebyggelse utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till natur, kulturvärden och landskapsbild. I detaljplanen 
bör eftersträvas att ny bebyggelse, beträffande färg och material, mer skall 
anpassas till naturförhållandena på platsen än till traditionell Bohuslänsk 
byggnadstradition för att nå en god helhetsverkan.  

5 Att ny byggnation skall utgöras av sunda hus där man vid byggnationen 
använder säkra tekniska lösningar (t.ex. radonskyddet) och material för att 
undvika risk för ohälsa. Stor miljöhänsyn skall även tas beträffande drift och 
underhåll samt framtida återanvändning, återvinning eller deponi. Miljöriktiga 
och återanvändbara material skall användas.     

MARK OCH VEGETATION  

Markytans höjd varierar 
inom planområdet från 
0 till ca 21 meter över 
havsnivån. Marken 
inom planområdet 
utgörs mestadels av berg 
i dagen. Berggrunden 
domineras av urberg av 
mycket hög ålder, 
framförallt granit som 
bildades för cirka 900 
miljoner år sedan.     

Inom planområdet finns 
det, oavsett att mycket 
av marken består av 
berg, ganska rikligt med 
vegetation.    
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  

Inom området har det utförts en geoteknisk utredning av GEO-gruppen AB, 2005-04-08.   

Marken där bostadsbebyggelse föreslås inom planområdet utgörs till övervägande del av berg 
eller tunt jordtäcke på berg. Lokalt förekommer dock torv, lera och/eller friktionsjord.  

Grunden under fyllningen inom hamnområdet i söder består i huvudsak av friktionsjord ovan 
berggrunden. I piren underlagras dock fyllningen av lera ovan friktionsjord på berg. I leran inom 
vattenområdet utbildas stora sättningar vid belastningsökning av t.ex. fyllning. Där 
uppfyllnaderna har legat länge, som t.ex. den utfyllda piren, är en stor del av sättningarna 
utbildade. Den geotekniska utredningen visar att stabiliteten inom strandpartiet är 
tillfredställande både där lera förekommer och där den saknas.  

Nytillkommande bostadsbebyggelse kommer i huvudsak grundläggas på berg, packad 
sprängbotten och/eller packad fyllning på berg, så stabiliteten bedöms inte bli otillfredsställande. 
Där tunt jordtäcke förekommer kan eventuell grundläggning ske i jord efter att en detaljerad 
geoteknisk utredning genomförts. Dessa frågor kommer att utreddas ytterligare i projekterings-
skedet.  

Stora delar av hamnplanen ligger under nivån för högvatten och i dessa delar föreligger således 
översvämningsrisk. Dessa förhållanden kan eventuellt även komma att försämras med tanke på 
framtida effekter av förändrat klimat. I de aktuella delarna av hamnplanen finns inte någon 
bebyggelse eller andra anordningar som skulle ta skada vid en eventuell översvämning. Det har 
därför inte ansetts nödvändigt att utföra några skyddsåtgärder pga översvämningsrisken. I 
detaljpanen har det införts en bestämmelse att uppfyllnader inom hamnområdet inte får utföras 
utan att stabiliteten, enligt skredkommisionens anvisningar, verifieras bli tillfredsställande.     

Detaljplanen medger en mindre utvidgning av småbåtshamnen. I detaljpanen har det även 
införts en restriktion att muddring eller uppfyllnader inte får utföras inom småbåtshamnen utan 
att stabiliteten, enligt skredkommisionens anvisningar, verifieras bli tillfredsställande.  

Någon risk för blocknedfall föreligger ej.    

RADON  

Berggrunden i Bohuslän är radioaktiv. Radon (Rn) med masstalet 222 är en ädelgas, som 
sönderfaller till radioaktiva isotoper av polonium, vismut och bly 

 

så kallade radondöttrar. 
Både radon och radondöttrar finns i våra byggnader och bostäder. De luktar inte, syns inte och 
smakar inte. Lik väl finns de och utgör en hälsofara. De mäts i enheten bequerel per kubikmeter 
luft.  

Eftersom markstrålning kan ge upphov till förhöjda radonhalter i byggnader har det i 
detaljplanen införts en bestämmelse som anger att byggnationen skall utföras radonsäkert om 
inte annat radonskydd, med mätningar, visar sig vara tillräckligt.     

FORNLÄMNINGAR  

Inom planområdet finns inte några kända fornlämningar.  
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PLANFÖRSLAG  

Ovan har det behov beskrivits som finns av att göra en ny detaljplan i enlighet med 
kommunens översiktsplan och kunna tillskapa nya tomter för bostadsändamål.   

Enligt PBL 3 kap 1 § skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Enligt PBL 3 kap 1 § 
skall byggnader även ha en yttre form och färg, som är lämpligt för byggnaderna som sådana 
och ger en god helhetsverkan.  

Områdets användning är främst för bostäder samt småbåtshamn med förrådsbodar. För att 
planområdet skall bli utformat på ett tillfredsställande sätt har det i detaljplanen införts 
planbestämmelser som ligger till grund för detaljutformning av byggnationen. De främsta 
regleringarna beskrivs nedan.    

BEBYGGELSEOMRÅDEN  

Hällmarkskaraktären inom området skall bibehållas. I detaljplanen har det därför införts en 
bestämmelse som reglerar att sprängning/ schaktning/utfyllnad ej är tillåtet annat än vad som 
erfordras för att på ett lämpligt sätt kunna utföra grundläggning av byggnader, göra 
ledningsdragning samt anlägga bilplats och in/utfart.   

Marklov kommer även att krävas för att utföra sprängning/schaktning/utfyllnad inom tomtmark.   

Markanvändning    

Planområdet kan sägas bestå av två delar som skiljs åt av dalgång med en bäck. I den västra 
delen av planområdet föreslås 16 stycken nya bostadshus och i den östra delen 14 stycken nya 
bostadshus och detaljplanen medger alltså att 30 stycken nya bostadstomter kan tillskapas 
inom området. I den östra delen av planområdet finns 3 stycken befintliga bostadstomter (2 
stycken är bebyggda) och en befintlig småbåtshamn.  

Planområdet har utformats med tanke på allmänhetens tillgång till de orörda naturområdena 
inom och utom planområdet. Tillgängligheten till de högre belägna naturområdena ökar genom 
den föreslagna exploateringen.    

Befintliga bostadshus  

De befintliga bostadstomterna i planområdets östra del, invid den befintliga småbåtshamnen, 
är relativt stora och de befintliga bostadshusen kommer att bekräftas i detaljplanen och 
integreras med den nytillkommande bostadsbebyggelsen på ett naturligt sätt.    

Nytillkommande bostadshus  

Planförslaget redovisar totalt 30 nya tomter för enbostadshus.   

I detaljplanen har även de nya tomterna gjorts relativt stora och tanken är att alla tomter skall 
kunna bebyggas med bostadshus för åretruntboende. Merparten av de nya bostadstomter som 
kan avstyckas inom planområdet blir på mellan 900-1000 m2. Den största tomten blir drygt 
1700 m 2 och den minsta knappt 800 m2.  
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Merparten av de nya tomterna föreslås bebyggas med 1½ planshus eller sutteränghus och dessa 

tomter föreslås få en maximal byggnadsarea för bostadshusen på 120 m2. Några av tomterna 
som är belägna inom de högre planare delarna av området får endast bebyggas med enplanshus 
och för dessa tomter har det föreslagits en större tillåten byggnadsarea för bostadshusen på 

maximalt 150 m2. Även högsta tillåtna nockhöjd och byggnadshöjd har satts lägre för dessa hus 
så att landskapsbilden inte skall komma att påverkas så mycket.   

Det nya 
bostadshus 
som föreslås 
norr om 
Halsviks-
vägen utgör 
en förtätning 
av befintlig 
bostads-
bebyggelse, 
vilket har 
stöd i 
kommunens 
översikts-
plan.      

Småbåtshamn med förrådsbodar  

Det finns redan en 
brist på båtplatser 
inom kommunen 
och genom den nu 
föreslagna bebyg-
gelsen kommer 
bristen att bli ännu 
större om ingen-
ting görs. Den 
befintliga småbåts-
hamnen är lokali-
serad i ett sydöst-
ligt läge och väl-
digt utsatt för syd-
västliga och väst-
liga vindar. En 20 
meter lång våg-

brytande pontonbrygga föreslås därför att anläggas samtidigt som småbåtshamnen omdis-
poneras och utformas med pontonbryggor och Y-bommar. Detta skulle totalt sett innebära en 
mindre utvidgning av den befintliga hamnen åt sydost, men ett ökat båtplatsantal så att 
hamnen, efter förändringen, totalt skulle rymma cirka 120 stycken båtplatser.       
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Småbåtshamnen kommer att bli en gemensamhetsanläggning som kopplas till det aktuella  
planområdet och behovet av båtplatser för den nya bebyggelsen kommer på så sätt att lösas. 
Eftersom småbåtshamnen ligger i den nya bebyggelsens närhet kommer parkeringsbehovet 
inom hamnområdet inte att öka i någon större omfattning. På illustrationskarta redovisas 75 
p-platser inom hamnområdet vara  5 st är handikappsplatser.  

Inom småbåtshamnen föreslås även att det skall kunna byggas 3 stycken nya förrådsbodar 
som skall användas för förvaring av bl.a. båttillbehör så att dessa inte skall behövas 
transporteras med bil mellan bostad och båtplats.   

Parkeringsplatser och garage  

Parkering för bostadshusen inom planområdet anordnas inom den egna tomtplatsen.   

Detaljplanen medger att tomterna kan bebyggas med uthus/garage.   

Övrig mark  

Övrig mark inom planområdet redovisas som lokalgata och naturmark. Naturmarken inom 
planen behöver ej iordningställas men väl skötas (såsom badet vid Killebäck).  

Utmed lokalgatan har ett områden avsatts för transformator- och tryckstegringsstation.    

Byggnadsplacering    

Det är av vikt att reglera förhållandet mellan närliggande tomter, när det gäller byggnaders 
placering, inte minst med tanke på utblickar/utsikt och naturanpassning. Ambitionen är att 
placera husen i nivå och läge så att husen smälter in i terrängen.   

Med anledning av närheten till Kämpersviks samhälle har vägar, tomter och hus i den östra 
delen av planområdet satts ut så att varje tomt kunnat detaljstuderats.  

I planförslaget har det införts bestämmelser om minsta avstånd till granntomt. Det är också 
viktigt att tänka på att byggnader bör placeras med tanke på utnyttjande av passiv solenergi 
samt gällande sol- och vindförhållanden på tomtmark.    

Byggnadsutformning

  

Stor omsorg bör nedläggas på utformningen av nytillkommande byggnation så att byggnationen 
blir ändamålsenlig och anpassad till miljön, natur och landskap. Det är inte önskvärt att alla 
hus skall se likadana ut, men det erfordras vissa restriktioner för att gestaltningen skall vittna 
om en sammanhållen helhet. Detta har reglerats genom olika planbestämmelser reglerande 
fasadmaterial (trä eller annat naturmaterial), byggnaders yttre färg (anpassas till omgivande 
natur, matta mörka tak), typ av tak (sadel- eller pulpettak), minsta och största taklutning, 
byggnadshöjd, högsta tillåtna nockhöjd i meter över nollplanet etc. Byggnadernas utformning 
kan ha stor betydelse för till exempel inomhusklimat, luftkvalitet, ljus- och ljudförhållanden 
inomhus. Klimatfrågor är svåra att reglera genom en planbestämmelse, men kvalificerade råd 
bör eftersträvas inför byggnadsplanering.   

För att på ett naturligt sätt ta upp nivåskillnader inom vissa delar av planområdet har för vissa 
tomter föreskrivits att suterrängvåning får anordnas.  
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Färgsättning

    

Byggnaderna skall enligt PBL ha en färg som är lämplig för byggnaderna som sådana och 
som ger en god helhetsverkan.  

Inom planområdet finns i stort sett ingen uttagen kulturmiljö att anpassa ny byggnation till. 
Istället skall ny bebyggelse färgmässigt anpassas till den omgivande naturen. Ambitionen är 
inte att den nya bostadsbebyggelsen skall ge sken av att vara någon traditionell bosättning 
men att den nya bebyggelsen blir variationsrik och upplevelsemässigt sammanhållen. I 
detaljplanen har det införts bestämmelser som bl.a. reglerar byggnaders yttre färg (tak i matta 
mörka färger) och att fasader skall färgmässigt anpassas till omgivande natur så att en god 
helhetsverkan erhålls.     

Boendemiljö och byggnadsmaterial

  

Det är viktigt att åstadkomma en bra boendemiljö. Man bör tänka på att miljösäkrade tekniska 
lösningar skall användas så att sunda och ändamålsenliga

 

byggnader erhålles. Det är idag 
väldigt många som lider av överkänslighet och allergier. Att erhålla en bra boendemiljö, i en vid 
bemärkelse, både inne och ute är viktigt att eftersträva. Man bör även tänka på och ta hänsyn till 
framtida drift och underhåll samt på återanvändning. I detaljplanen har det införts en 
bestämmelse som reglerar att fasader skall utföras av trä eller annat naturmaterial.    
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Tillgänglighet

  
Eftersom det inte finns några besöksmål i området finns det inte heller något behov av 
besöksparkeringar. Merparten av tomterna är mellan 900-1000 m2 och mer än tillräckligt stora 
för att kunna ordna parkeringsfrågan för gäster. Minst en handikappsparkering kommer 
iordningsställas i anslutning till den befintliga småbåtshamnen.   

Det bör vara möjligt att göra alla tillfarter till de nya bostadstomterna handikappsanpassade. 
Byggnaderna bör även vara handikappsanpassade och detta är byggherrens ansvar.   

Utmed Halsviksvägen föreslås att en gångbana anläggs fram till Kämpersviks busshållsplats och 
vägbelysning kommer anordnas längs vägen.      

Radon

  

Eftersom markstrålning kan ge upphov till förhöjda radonhalter i byggnader har det i 
detaljplanen införts en bestämmelse som anger att bostadshus skall utföras radonsäkert, såvida 
ett lägre radonskydd, genom mätningar, visar sig vara tillräckligt.     

Mast

  

Inom den södra delen av planområdet finns en befintlig mast. Anläggningen är enligt 
Teracom att betrakta som ingående i elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål.  

Anläggningsområdet med masten byggdes ursprungligen för att förse boende i Kämpervik 
med tillfredställande TV-mottagning. Anläggningen består av en cirka 27 meter hög 
antennbärare samt teknikhus och sändningarna täcker ett område Kämpersviks samfälle och 
mot Heljeröd. Höga byggnader bör undvikas mellan anläggningen och den redan etablerade 
bebyggelsen, eftersom anläggningen är relativt liten och sänder med små effekter. Sändaren 
har en räckvidd upp till cirka 3-4 kilometer såvida inte berg eller byggnader skärmar 
signalerna. I riktning Heljeröd når signalerna inte över berget. De analoga TV-sändningarna 
kommer upphöra senast under 2008, så innan dess kommer troligen anläggningens analoga 
TV-teknik konvertera till digital teknik med flera TV-program.      

Uppvärmning

  

Nybyggda bostäder bör uppvärmas med vattenburet system. Det bör även prövas att utnyttja 
bergvärme i kombination med andra förnybara energikällor. Vid all byggnation bör byggherren 
tänka på utnyttjandet av passiv solenergi. 
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VÄGAR OCH TRAFIK  

Planområdet trafik-
matas från väg 163 
via Viksvägen (väg 
1002) och Halsviks-
vägen (bilden till 
vänster).  

Halsviksvägen, som 
är statsunderstödd, 
är belagd med olje-
grus och har idag en 
vägbredd som varie-
rar mellan 2,95 - 4,9 
meter. Bredast är 
körbanan öster om 
bron. Väster om 
bron, vid Stusse-
rödsvägen, övergår 
körbanebredden till 

ca 3 meter, vilket är en halvmeter mindre hårdgjord yta än vad räddningstjänsten kräver för att 
ta sig fram med räddningsfordon och ambulans.  

Förslaget är att Halsviksvägen breddas till 4,5 meter med 1 meter bred gångbana. Gångbanan 
bör gå ända fram till Kämpersviks busshållsplats. Detta skulle innebära att räddningstjänsten 
och sopbilen kan ta sig fram samtidigt som en vägbredd på 4,5 meter medger möte mellan två 
personbilar. Sopbilen behöver ett svängutrymme på 7,5 meter så inom planområdet har det 
anordnats två stycken vändplatser för detta ändamål. Eftersom det går att köra genom och runt 
det västra bostadsområdet behövs bara en vändplats i denna delen av planområdet.  

Den smala bropassagen över vattendraget är inte tillräckligt bred för att medge möte mellan två 
bilar, så med andra ord blir det en naturlig hastighetssänkning eftersom det ena fordonet får 
vänta medan den andra passerar.    

De föreslagna tomterna inom planområdet är relativt stora och bostadsparkeringen med 
besöksparkering skall lösas inom den egna tomten.  

Parkeringen inom småbåtshamnen kommer utökas med några få platser eftersom syftet främst är 
att täcka behovet inom det egna planområdet.  

Risken för oskyddade trafikanter att förolyckas om de blir påkörda av en bil i 50 km/h är 
ungefär 70 procent. Är hastigheten däremot 30 km/h är det nästan 100 procentig chans att 
överleva. Därför är det oerhört viktigt att separera oskyddade trafikanter från biltrafiken där 
hastigheten överskrider 30 km/h. I detta fall är den skyltade hastigheten satt till 30 km/h på 
lokalgatan. En gång- och cykelbana behöver således inte anläggas ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Den faktiska hastigheten kan dock bli högre än 30 km/h, men eftersom vägen föreslås att förses 
med gångbana torde trafiksäkerheten vara säkrad.       
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VÄGTRAFIKBULLER  

Följande riktvärden får ej överskridas vid nybyggnation av bostäder vad avser trafikbuller från 
vägtrafik: 
55 dB(A), ekvivalentnivå, utomhus vid fasad. 
30 dB(A), ekvivalentnivå, inomhus. 
70 dB(A), maximalnivå, utomhus på uteplats. 
Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde över en längre tid (oftast ett dygn) och maximalnivån 
redovisar förhållandena vid en enstaka fordonspassage.  

I detta fall har bedömningen av trafik och buller gjorts för sommarförhållanden, alltså ett 
sommarmedeldygn. En fördubbling av trafikflödet ger en motsvarande bullerökning med 3 dBA 
på de ekvivalenta bullervärdena, så beräkningarna av trafikbuller är relativt okänsliga för 
trafikflödesförändringar. Trafikalstringen per dygn bedöms vara 5 fordonsrörelser för 
bostadsfastigheterna och 3 per båtplats. Bedömningen av det totala trafikflödet på det mest 
belastade avsnittet på Halsviksvägen redovisas nedan.  

Trafikkälla Antal enheter Alstrad trafik

 

Totaltrafik 
Bef. bostäder 110 550  
Bef. båtplatser 75 225 775 med nuvarande förhållanden 
Nya bostäder 35 175 950 efter plangenomförande 
Nya båtplatser 75 225 1175 med eventuella nya 

båtplatser 

 

Den tunga trafiken bedöms utgöra en mycket liten del av den totala trafiken, som mest cirka 
10 fordon. Eftersom den befintliga bebyggelsen ligger på varierande avstånd från vägen har 
trafikbullret beräknats för 30 och 50 km/h på ett avstånd av 5, 10 och 25 meter från vägmitt.  

För olika trafikflöden och hastighet fås nedanstående beräknade bullernivåer.  

Ekvivalent/maximal bullernivå i dBA Trafikflöde: 775 
fordon/dygn Vid 30 km/h Vid 50 km/h 
5 meter från vägmitt 56/89 58/89 
10 meter från vägmitt 52/82 55/82 
25 meter från vägmitt 47/74  49/74 

 

Ekvivalent/maximal bullernivå i dBA Trafikflöde: 950 
fordon/dygn Vid 30 km/h Vid 50 km/h 
5 meter från vägmitt 57/89 59/89 
10 meter från vägmitt 53/82 56/82 
25 meter från vägmitt 48/74  50/74 

 

Ekvivalent/maximal bullernivå i dBA Trafikflöde: 1175 
fordon/dygn Vid 30 km/h Vid 50 km/h 
5 meter från vägmitt 58/89 60/89 
10 meter från vägmitt 54/82 56/82 
25 meter från vägmitt 49/74  51/74 

 

Beräkningarna är genomförda med antagandet att marken mellan väg och bebyggelse är mjuk, 
d.v.s. gräs eller plantering. Med hård mark blir bullernivån på längre avstånd från vägen 
högre än ovan redovisad. På ett avstånd av 25 meter höjs bullernivån 1-2 dBA.      
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Den mycket måttliga trafikbelastningen innebär att det gällande riktvärdet på 55 dBA endast 
överskrids något vid mycket korta avstånd från vägmitt. På drygt 10 meters avstånd från 
vägmitt klaras dock detta riktvärde även vid 50 km/h.   

Däremot blir de maximala bullernivåerna från passerande tunga fordon klart över de 70 dBA 
som tillämpas som riktvärde för att undvika höga bullernivåer och störningar på uteplatser. 
Med den låga trafikbelastningen är det dock mycket osannolikt med annat än enstaka tunga 
fordon nattetid. Maximalnivåerna från lätta fordon ligger ca 10-15 dBA lägre än från tunga, 
beroende på hastigheten. Detta innebär att med 30 km/h ligger även maximalnivåerna under 
gällande riktvärden redan på ett avstånd av 10 meter från vägmitt.   

Den tillkommande exploateringen i planförslaget ger 1-2 dBA högre ekvivalent bullernivå 
utmed Halsviksvägen, vilket är en knappast märkbar skillnad i bullerupplevelse.    

Eftersom högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim för Halsviksvägen samtidigt som 
trafikmängderna blir relativt små bedöms de tillåtna riktvärdena ej komma att överskridas 
avseende buller orsakat av biltrafiken på vägarna inom planområdet.      

VATTEN OCH AVLOPP  

Avloppssituationen i Kämpersvik är idag löst genom en överföringsledning till reningsverket i 
Fjällbacka. I dagsläget finns kapacitet att ansluta fler fastigheter och tillstånd har erhållits från 
tekniska nämnden att ansluta planområdet till kommunens VA-nät.  

Enligt beslut från länsstyrelsen, miljöskyddsenheten, har det godkänts att anlägga VA-
ledningarna i vattnet i Kämperöds vik.  

För toalettsystemen kräver kommunen generellt att urinen skall separeras. Sådana system 
skall väljas, som avskiljer närsalterna och gör det möjligt att återföra dessa till jordbruket. 
Detta har införts som bestämmelse i detaljplanen. Urinen kommer att omhändertas i en eller 
flera gemensamma tankar som förlägges inom tomtmark.  

Förrådsbodarna får inte anslutas till VA-nätet.  

Kommunen kommer ej att vara huvudman för VA-anläggningarna inom planområdet. Oavsett 
detta har kommunen det fulla ansvaret för urinhämtningen och urinhanteringen.     

BRANDSKYDD  

I samband med att VA-nätet byggs kommer en brandpost att iordningsställas på plats som 
räddningstjänsten finner lämpligt. Vägarna inom planområdet kommer att iordningställas så att 
framkomligheten för räddningstjänstens utryckningsfordon säkerställs.     
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FRIYTOR OCH REKREATION  

Den aktuella planläggningen innebär en komplettering av ny bostadsbebyggelse för 
helårsutnyttjande i ett mindre område i anslutning till befintlig bebyggelse. Det område som 
berörs av planläggningen utgörs mestadels av naturmark (berg).  

Den planerade bebyggel-
sen medför naturligtvis att 
tillgängligheten för det 
rörliga friluftslivet 
kommer att minska inom 
de delar av planområdet 
som bebyggs men det har 
lämnats flera "släpp" mot 
omgivande naturområden 
(betecknat NATUR). 
I den östra delen av 
planområdet, vid Kille-
bäck, har det avsatts ett 
NATUR-område för att 
säkerställa den befintliga 
badplatsen. Sydväst om 
planområdet, finns även 

badplats och det finns  stora strövområden så tillgängligheten till salta bad torde inte vara 
något större problem.   

Även om de enskilda tomterna är stora behövs gemensamma friytor för lek och dessa bör kunna 
nås från bostadshuset utan att körvägar och parkeringsytor behöver passeras. För små barn bör 
friytan finnas inom 50 meter från hemmets entré och det är en fördel om den kan bevakas från 
bostaden. Lekutrymmen behöver inte nödvändigtvis anordnas med någon särskild lekutrustning. 
Vacker natur, uppvuxna träd, stubbar eller stenar för klättring utgör i sig själv en god lekmiljö. I 
både det östra och västra bostadsområdet har det lämnats flera släpp så att barnen kan leka fritt i 
naturområdena. Fördelen är uppenbar genom avsaknaden av biltrafik och helt förenligt med 
PBL 3 kap. 15§.        

SERVICE  

Kommersiell och offentlig service, såsom dagligvarubutik och skola, saknas i Kämpersvik. 
Planområdet är beläget mitt emellan Fjällbacka och Grebbestad, vilket innebär cirka 5 km till 
närmsta serviceort. I både Fjällbacka och Grebbestad finns förskola, fritidshem och grundskola 
årskurs 1-6. Grebbestad har en väl differentierad service och detaljhandel med mataffär, 
restauranger och idrottsplats. I Fjällbacka finns också bibliotek samt relativt god kommersiell 
service med mataffär.   

Det har tidigare funnits en butik i Kämpervik, men den var svår att driva och affären har nu 
varit stängd i flera års tid. Befintlig bebyggelse tillsammans med de nytillkomna bostäderna 
skulle kanske kunna öka underlaget så pass mycket att det skulle vara möjligt att åtminstone 
driva en sommarbutik i området.     
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KOLLEKTIVTRAFIK  

Närmsta hållplats finns 
vid hamnplanen.  

Med buss 875 går det 
att åka till Håby, 
Dingle, Kville, 
Hamburgsund, 
Fjällbacka, Grebbestad, 
Tanumshede och 
Strömstad för vidare 
transport. Under 
vardagar är turtätheten 
ungefär var femte 
timma. Mellan 07:30 
och 08:15 går det sam-
manlagt 2 turer och på 

eftermiddagen ankommer en buss vid 13:45 och en annan vid 16:10. Möjligheten att använda  
sig av kollektivtrafiken när det gäller arbetsresor är alltså inte så stora. En skolbuss avgår från 
Grebbestad 11:55 varje dag under veckan som ankommer till Kämpersvik 12:00. På helgen 
finns det ingen möjlighet att resa kollektivt.     

EL OCH TELE  

Utbyggnad av planområdet kommer innebära ombyggnad av ledningsnätet. Hög- och 
lågspänningsledningar kommer att kablas. Hur detta skall göras på bästa sätt kommer att 
detaljplaneras. Ett läge för en eventuell transformatorstation har avsatts  i detaljplanen men 
denna fråga får utredas mer i det fortsatta planarbetet. Kostnaden för ombyggnaden av 
ledningsnätet kommer debiteras exploatören.  

Den föreslagna bebyggelsen kommer att anslutas till befintligt el- resp telenät.    

AVFALL  

I området skall olika typer av avfall omhändertas enligt kommunens avfallsplan. Allt avfall skall 
behandlas utan risk för olägenheter för människors hälsa och miljö. Hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall skall borttransporteras och omhändertas genom kommunens försorg.   

Återvinningscentral för sorterat avfall och grovsopor finns vid fotbollsplanen i Kämpersvik samt 
i Grebbestad och Fjällbacka.    

GENOMFÖRANDE  

Genomförandetiden för detaljplanen föreslås bli 15 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.    
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TRANSPORTBEHOVET - KLIMATPÅVERKAN  

Vid den fysiska planeringen måste miljökvalitetsmålen beaktas, t.ex. när det gäller begränsad 
klimatpåverkan.  

Tanum är en stor och glesbebyggd kommun med långa avstånd till arbetstillfällen och utspridd 
service, vilket kräver dagliga transporter. Målet med en levande landsbygd kan därför synas 
vara svårförenligt med ambitionen att minska transportbehovets klimatpåverkan, men det är inte 
en omöjlighet.   

Merparten av bebyggelsen (förutom centralorten, Tanumshede) i Tanums kommun är 
lokaliserad utmed kusten med många småsamhällen. Genom nylokalisering av 
bostadsbebyggelse längs kusten ökar underlaget både för servicen samt kollektivtrafiken. Ökar 
underlaget finns möjligheten att utöka bussturerna och därmed attraheras fler att åka kollektivt.   

Ett ökat underlag skulle även kunna ge bättre möjligheter att bygga ut cykelvägnätet både inom 
samhällena och sammanbinda orterna längs kusten. Om det finns en sammanhängande 
cykelbana kan barnen lättare förflytta sig på egen hand till fritidsaktiviteter och kompisar utan 
att behöva bli transporterade av föräldrarna. Vidare ökar trafiksäkerheten om det på ett säkert 
sätt går att ta sig till busshållplatsen, vilket i sin tur kan leda till att fler använder sig av 
kollektivtrafiken. Sommartid skulle dessutom trafikbelastningen kunna minskas och 
trafiksäkerheten och framkomligheten ökas genom att en större andel av sommargästerna väljer 
att cykla in till samhällena istället för att ta bilen.  

I Tanums kommun finns inte så många arbetstillfällen inom den privata sektorn så många är 
tvungna att pendla. Med detta i åtanke har det mindre betydelse var ny bebyggelse lokaliseras 
för arbetsresorna blir i princip de samma. Även fritids- och tjänsteresor kan i stort sett bortses 
från av samma anledning. Det som är mest väsentligt är inköpsresorna och därför bör ny 
bebyggelse lokaliseras i anslutning till befintliga samhällsbildningar med kollektivtrafik och 
nära de större samhällena med både offentlig och kommersiell service. Om underlaget ökar 
finns det större möjlighet att upprätthålla servicen i kommunen.   

Enligt beräkningar, som beaktar inköpsresor och hemtjänstens resor, skulle nylokaliseringen i 
Kämpersvik generera ett tillskott av koldioxidutsläpp på 9750 kg/år, vilket innebär en kostnad 
på ungefär 29900 kr/år. Detta kan ställas i relation med vad som skulle hända rent 
transportmässigt om affärsverksamheten i Fjällbacka och Grebbestad skulle tvingas läggas 
ner på grund av för litet serviceunderlag. Ett sådant scenario skulle medföra betydligt högre 
koldioxidutsläpp.  

Dessutom kan det ökade underlaget medföra att serviceunderlaget i Kämpersvik blir 
tillräckligt för att kunna driva en sommarbutik.  

Det aktuella planområdet är beläget i Kämpersvik, cirka 5 kilometer söder om Grebbestad och 
5 kilometer norr om Fjällbacka. Att lokalisera ny bebyggelse till denna del av kommunen med 
sina befintliga samhällsbildningar (med utbyggd infrastruktur) torde med tanke på det ovan 
anförda vara lämpligare än att lokalisera ny bebyggelse till merparten av andra områden inom 
kommunen.      
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PÅVERKAN PÅ LANDSKAPSBILDEN AV DEN NYA BEBYGGELSEN  

För att utröna den 
landskapspåverkan 
som den föreslagna 
bebyg-gelsen kommer 
att få har det gjorts en 
prov-utsättning av både 
vägar, hus och före-
slagna tomtgränser i 
den östra delen av 
planområdet.   

Höjdsättningen för 
varje hus har studerats 
och i detaljplanen har 
högsta tillåtna nock-
höjd bestämts för alla 
husen inom området.  

Utgående från denna 
höjdsättning har det 

gjorts en särskild studie för det högsta belägna huset och hur detta hus kommer att synas från 
östra sidan av Kämperöds vik.  

Studien har gjorts på så sätt att på den aktuella tomten har det byggts en ställning visande den 
högsta tillåtna nockhöjden varefter det tagits foton.  

Kartan ovan visar vilket hus (markerat med +21,0) inom planområdet som ingått i studien och 
på de foton som visas nedan har den högsta tillåtna nockhöjd på +21,0 meter markerats.    
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Observera att högsta tillåtna nockhöjd på +21,0 meter markerats med ett svart streck och att 
detta är den absolut högsta synliga del av taket förutom en eventuell skorsten.      

Den nya bebyggelsen kommer att smälta väl in i landskapet men det kommer att bli en viss 
siluettverkan. Med de utformningsbestämmelser som föreslagits i detaljplanen är det troligt 
att man ändock inte kommer att se så mycket av den nya bebyggelsen då den färgmässigt 
kommer att smälta in i omgivande natur.     

MILJÖKONSEKVENSER  

  

Den planerade bostadsbebyggelsen på den östra delen av planområdet kan ses som en 
fortsättning av befintliga bebyggelse eftersom det redan finns tre fastigheter som angränsar 
till hamnområdet söder om lokalgatan. Det rörliga friluftslivet är alltså till viss del redan 
begrän-sat och tillgängligheten kommer naturligtvis minskas ytterligare i och med den 
aktuella plan-läggningen. Det har dock lämnats flera släpp mot omgivande naturområden 
(betecknat NATUR) och den planerade bebyggelsen ligger en bra bit från strandskyddslinjen 
så det finns 
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fortfarande stora strövområden 
för det rörliga friluftslivet. Sett 
från havet ligger dessutom 
bebyggelsen på baksidan av 
berget, så tillgängligheten till 
strövområden nära havet och 
tillgängligheten till salta bad 
berörs inte.   

Bäcken (bilden till vänster) som 
går genom planområdet, mitt 
emellan det östra och det västra 
bostadsområdet, är örings-
förande. Denna bäck avvattnar 
Ejgdetjärnet.  

Med anledning av detta har 
planområdet utformats och 
avgränsats så att den örings-
förande bäcken ligger inom 
NATUR-mark i detaljplanen.      

Planförslagets förenlighet med miljöbalken (MB)

  

Den föreslagna exploateringen innebär inte någon miljöfarlig verksamhet enligt definitioner i 
MB 9 kap 1 § och någon miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 1 § behöver inte 
upprättas. En ombyggnad av hamnen kan dock kräva strandskyddsprövning om det inte blir 
fråga om en tillståndspliktig vattenverksamhet. Strandskyddet bör oavsett ligga kvar.   

Delar av planområdet ingår i område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Planområdet 
ingår inte i område av riksintresse för kulturmiljövård. Aktuell planläggning bedöms inte 
påtagligt skada miljöbalkens riksintressen, medföra mellankommunala problem eller vara 
olämpligt med avseende på hälsa, säkerhet eller gällande miljökvalitetsnormer. Förslaget 
bedöms inte strida mot bestämmelserna i miljöbalkens kap 3 och 4.   

Turism och friluftsliv  

Det område som berörs av planläggningen utgörs mestadels av naturmark. Inom området 
finns dock 3 befintliga bostadsfastigheter vilket medför att tillgängligheten för det rörliga 
friluftslivet i dessa delar redan är begränsad. Den planerade nya bebyggelsen, som kan sägas 
vara en fortsättning på den befintliga bebyggelsen, medför naturligtvis att tillgängligheten 
inom planområdet ytterligare kommer att minska. Inom, och i  anslutning till planområdet 
finns dock stora naturområden och här kommer tillgängligheten inte att minska.  

I översiktsplanen för Tanums kommun ÖP 2002 redovisas det aktuella område som Utveck-
lingsområde, bostäder  och området är på grund av sin status som utvecklingsområde för sam-
hällsområdet Kämpersvik inte av riksintresse för friluftslivet. Förslaget bedöms därför inte strida 
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mot bestämmelserna i miljöbalkens 3 kap. Inte heller bedöms förslaget strida mot bestämmel-
serna i 4 kap eftersom planförslaget syftar till en utveckling av ett befintligt samhälle.  

Den planerade omdisponeringen och mindre utvidgningen av småbåtshamnen främjar 
utvecklingen av turismen och det rörliga friluftslivet i området.  

Inom och i planområdets närområde finns det goda förutsättningar för rörligt friluftsliv med bl.a. 
badplatser och det finns även möjlighet till fiskeplatser och båtsport. Den planerade bebyggelsen 
förhindrar inte de goda förutsättningar som finns i planområdets närområde för utvecklingen av 
turismen.   

Kulturmiljövården  

Inom, och i anslutning 
till planområdet är 
bebyggelsen blandad 
och från olika tids-
perioder och det finns i 
detta avseende ingen 
ursprunglighet i form 
av äldre bebyggelse- 
eller verksamhets-
miljöer.  

Öster om planområdet 
ligger dock den i 
kommunens kultur-
miljöprogram uttagna 
miljön Kämpersvik. 
Ambitionen har varit 

att den nya föreslagna bebyggelsen skall underordnas samhället Kämpersvik genom att den nya 
bebyggelsen tonas ner i färg och höjd så att den nya bebyggelsen inte skall synas så mycket och 
därigenom inte visuellt påverka samhället Kämpersvik i så hög grad.  

Inom planområdet, eller i direkt anslutning till detsamma, finns inte några kända fornlämnings-
miljöer.   

Naturvården  

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på 
ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelsen utgör dock 
inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.  

Delar av området är av riksintresse för naturvården men några botaniska värden berörs inte. 
Området berör ej objekt som redovisats i inventeringarna av ängar och hagar samt 
ädellövskogar i Tanums kommun. Området har ej heller redovisats som nyckelbiotop, område 
med naturvärde eller sumpskog enligt Skogsvårdsstyrelsen.  

Eftersom bostadsbebyggelsen inom planområdet ligger en bit från själva kustlinjen finns det 
inom dessa delar av planområdet inga marina biologiska värden eller något rikt sjöfågelliv. I 
direkt anslutning norr om planområdet pågår ett arbete med att anlägga en större våtmark.    
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Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte få någon negativ inverkan på miljön i Kämpersvik i 
stort och den nya bebyggelsen kommer i mycket liten utsträckning att synas från havet. De 
föreslagna nya bostadshusen förläggs inom de mer låglänta partierna utmed Halsviksvägen 
vilket medför att landskapsbilden inte kommer att påverkas i så hög grad. För alla husen har 
det även reglerats en högsta tillåten nockhöjd i meter över grundkartans nollplan. Den 
föreslagna exploateringen bedöms med föreslagen utformning kunna bli acceptabel med tanke 
på landskapsbilden och de skador som uppstår på naturvärdena inom området och förslaget 
bedöms därför inte strida mot bestämmelserna i miljöbalkens 3 kap.  

Hela kommunens skärgård och strandområden ingår i ett större sammanhängande område 
("den obrutna kusten") som är av riksintresse för friluftslivet. Tillgången till naturområden för 
strövande, bad, båtliv, fiske och naturupplevelser mm är av avgörande betydelse såväl för 
bofasta som sommarboende och turister. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- 
och kulturvärden. Bestämmelsen utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet. Förslaget strider inte mot bestämmelserna i 4 kap 
eftersom planförslaget syftar till en utveckling av samhällsområdet Kämpersvik och det 
aktuella området är på grund av sin status som utvecklingsområde för bostäder inte av 
riksintresse för naturvården.   

Yrkesfisket  

Efterfrågan på båtplatser är stor både från bofasta och sommarboende och anspråk ställs på 
tillgänglighet, ytor för uppläggning och förvaring mm. För att bibehålla attraktiviteten i 
boendemiljön erfordras ytterligare båtplatser.   

Alla vattenområden med opåverkade bottnar som är grundare än 6 meter är av riksintresse för 
yrkesfisket, eftersom de utgör reproduktionsområden. Konflikter vid utbyggnad av 
småbåtshamnar gäller främst gentemot dessa intressen då muddring mm skadar 
grundområdenas reproduktionsförmåga. Eftersom planförslaget endast gäller en mindre 
utvidgning och omdisponering av den befintliga småbåtshamnar bör inte detta medföra några 
skador för fisket.    

Miljökvalitetsnormer  

Ett genomförande av detaljplanen medför bl.a. att trafiken till/från och inom området kommer 
att öka vilket innebär en ökning av halterna av kvävedioxid och bly. Den föreslagna exploa-
teringen innebär dock en liten förändring jämfört med situationen idag och ingen av de idag 
beslutade miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas.  

Miljökvalitetsnormer för utvalda sjöar och vattendrag i Sverige berör ej heller aktuellt 
planområde.   

Förordnanden  

Del av området omfattas av strandskyddsförordnanden enligt miljöbalken.    
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Planförslagets förenlighet med plan- och bygglagen (PBL)

  
Enligt PBL 5 kap 18 § skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen medger 
en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med naturresurser.   

Planförslaget bedöms inte innebära sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållning med naturresurser så att en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 5 kap 18 § skall 
upprättas.   

Enligt kommunens översiktsplan har området bedömts som ett lämpligt utbyggnadsområde 
för samhällsområdet Kämpersvik och planområdet är avsatt för bostadsändamål i enlighet 
med denna översiktsplan. Planförslaget bedöms därför inte strida mot bestämmelserna i PBL 
2 kap 1 § (mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov).  

Inom området finns goda möjligheter att lösa trafik, vattenförsörjning och avlopp samtidigt 
som det finns en välfungerande samhällsservice i Grebbestad och Fjällbacka. Planförslaget 
bedöms därför inte heller strida mot bestämmelserna i PBL 2 kap 3 §.   

Inom eller i direkt anslutning till planområdet finns ingen uttagen kulturmiljö att ta hänsyn 
till. Öster om planområdet ligger dock den i kommunens kulturmiljöprogram uttagna miljön 
Kämpersvik. Den utformningsmässiga ambitionen har varit att den nya bebyggelsen skall 
tonas ner i färg och höjd och därigenom komma att utformas så att den smälter in i 
omgivande natur och underordnas samhället Kämpersvik. Utformningskraven i detaljplanen 
har satts höga med tanke på att den nya bebyggelsen, med omdisponering av småbåtshamn, 
skall bli ett positivt tillskott till miljön i Kämpersvik. Med de planbestämmelser och 
regleringar som detaljplanen innehåller bedöms planerad bebyggelse komma att placeras och 
utformas så att bestämmelserna i PBL 3 kap uppfylls.     

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

Bengt Sjögren  Stadsarkitekt     

Upprättad av CIM&BIM Arkitekter AB 2005-10-04       

Lars-Erik Andersson  Marie Wallström 
Planarkitekt  Fysisk planerare      
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KOMPLETTERINGAR / JUSTERINGAR  

Med anledning av under utställningen inkomna synpunkter och erinringar har följande 
justering av planförslaget gjorts:  

Den föreslagna backvändplatsen i planområdets västra del har justerats så att vändning 
med sopbilar kan ske utan att behöva backa. Detta har även medfört en mindre 
justering av föreslagna tomtgränser (kvartersmark).  
På illustrationskarta har parkeringsplatser inom hamnområdet illustrerats. 
Planbeskrivningen har justerats angående texten om dessa parkeringsplatser. 
Genomförandebeskrivningen har justerats / kompletterats beträffande text angående 
vägarnas (bl a Hallsviksvägen) status och förvaltning samt exploatörens ansvar i 
samband med ett genomförande av detaljplanen.     

Justeringar utförda av CIM&BIM Arkitekter AB 2006-06-27       

Lars-Erik Andersson  Marie Wallström 
Planarkitekt  Fysisk planerare      

Antagen av MBN: 2006-06-27 
Laga kraft: 2008-09-04  
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