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Servicen till ett nutida och framtidsinriktat fiske ar viktigt att 
tanka pa. 
Hoppas att Trafikverkets forslag pa gang- och cykelvag vid 
Grebbestads sodra infart forverkligas i original. 

Vi har en unik och vacker skargard och orord natur som ej far bli alltfor 
sondersprangd. 1 ovrigt onskas en balanserad turism som inte forstor 
utan hjalper oss att uppskatta vara egna varden. 

i Kommentar 
- Beskrivningen av Grebbestads identitet kompletteras angaende 
valbevarad aldre bebyggelse och allmant tillgangliga grander. 
- Synpunkten om forbifart noteras. Trafikforbattrande atgarder i 
samhallet kommer att studeras tillsammans med Trafikverket. 
- En stor del av Grebbestad omfattas av gallande fordjupad 
oversiktsplan, som narmare beskriver hur denna del av 
samhallsomradet kan utvecklas. 
- Fragor rorande Svinnas, omradet kring Tage Wikstroms gata och 
Lunden, samt hamnen och sjobodarna hanvisas till dar pagaende 
detaljplanearbeten. 
- Ovriga fragor noteras. 

21. Heljerods sommarstugeforening (2015-09-28) 
Yttrande 

'' Heljerods sommarstugeforening stodertill fullo samhallsforeningen 
Framat i Kampersvik skrivelse angaende forslaget till oversiktsplan 
2030 och vill sarskilt betona vikten av att bevara unika naturomraden 
med vatmarker i samhallets narhet, Trafiksituationen bor noggrant 
beaktas vid eventuell nybyggnation. 
Kommentar 
- Omradet kring Ejgdetjamet foreslas som naturmark, samtidigt som 

natur med vatmarker soder om samhallsomradet ingar i ett sa 
kallat sammanhangande orort omrade. 

- Trafik och infrastruktur namns som viktiga fragor for Kampersvik i 
framtiden. 

- Ovriga synpunkter noteras. 

22. Samhallsforeningen framat i Kampersvik (2015-10-11) 
Yttrande 

Vagen genom Kampersvik ar starkt trafikerad aret om och tal 
inte mer trafik. Detta maste tas hansyn till vid eventuell 
planering av nya bostadsomraden och batplatser. Redan i dag 
behovs atgarder for att minska trafiken och hastigheten. 
Tillgangligheten till havet har minskat avsevart genom att 
sjobodar byggs och staket och hackar har satts upp. 
Foreningen anser att det ar en negativ utveckling och vi vill att 
den tillganglighet som finns kvar bevaras. 
Omkring och i Kampersvik finns flera gamla gangstigar, fina 
miljoer och strovomraden. Foreningen anser att det ar viktigt 
att bevara dessa. 
Ejgdetjamet maste bevaras, eftersom det ar valbesokt och har 
ett stort varde, t.ex. som fagelsjo. 
Fler ska kunna bo i Kampersvik aret om. For detta kravs att det 
finns tomtertill ett overkomligt pris. En utokning av samhallet 
oster om vag 163 skulle ge mdjiighet till detta. Ett 
serviceboende for aldre bor finnas i Kampersvik. 
Foreningen anser att det inte finns nagon mojiighet till 
fortatning av samhallskarnan. Det ar darfor viktigt att det 
planerade gronomradet stracker sig fram till 
detaljplansomradet for Kamperod 1:3. 

^ Vid kraftigt regn tranger avioppsvatten upp genom 
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gatubrunnarna. Det planerade VA-arbetena bor genomforas. J 
Cykelvagar till Fjallbacka och Grebbestad borbyggas snarast 
mojiigt. 
Foreningen staller sig positiv till att det ges mojiighet till 
naringsverksamhet som hantverk, fiske vattenbruk och 
varvsverksamhet. 

I Kommentar 
Omradet kring Ejgdetjarnei foreslas som naturmark. 

- Trafik och infrastruktur namns som viktiga fragor for Kampersvik i \ 
framtiden. \ 

- Rekommendation finns om att hansyn ska tas till vattenkontakten, '\ 
och har kompletterats om hansyn till gangstigar och 
strovomraden. 

- Samhallsomradet har utokats oster om vag 163. 
- Ovriga synpunkter noteras. 

23. Foreningen Varna Vaddokilen (2015-10-12) 
Yttrande HIl 1 ! 

< Foreningen haller med om att man ska varna Langesjos identitet med I 
narheten till ett underbart vackert naturreser^at. I och omkring 

; Veddo/Langesjo finns flera fina badplatser, berg att klattra i och 
vandringsstigar. 

^ Eventuell ny bebyggelse bor bli begransad, hallbar och varsam. 
; Hansyn ska tas till strandskyddet och till konsekvenserna for miljon pa 
• land och i vattnen och darfor ar det viktigt att samhallet ansiuts till 
kommunait VA. Byggande pa berg hoppas foreningen inte ar aktuellt. 

; Foreningen uttrycker ater sin oro for att Veddokilens och Lerekilens 
kansliga vatten inte tal ytterligare utbyggnad av batverksamhet, med 
hanvisning till hoga naturvarden. OP ska bidra till att bevara 
naturmiljoomraden. Det finns en risk for att OP innebar en konflikt i 
riksintresset for naturvard i omradet "Fjallbacka och Grebbestads kust j 
och skargard". Tanums vackra skargard ska vara levande och 
allmanheten ska ha tilltrade till strandzonen. 
Kommentar 
- Rekommendation om att stor vikt ska laggas pa bebyggelsens \ 

anpassning till landskapet finns. I ovrigt regleras normalt i 
tillkommande bebyggelse genom detaljplan. \ 

- Oversiktsplanen pekar inte sarskilt ut Vaddokilen for utbyggnad av \ 
batverksamhet. Innan eventuell sadan utbyggnad kan bli aktuell \ 
kravs normalt tillstand enligt Miljobalken samt eventuelltl 
detaljplan. 

- Ovriga synpunkter noteras. 

24. Havstenssunds samhallsforening (2015-10-12) 
Yttrande 

" Var identitet " " ' 
Hamnmagasinen med Kopmanshuset ar viktiga. Norra 
Magasinet bor renoveras och anvandas till havsnara 
verksamhet. Inte bostader! 
Aktiv fiskarkar 
Bebyggelsen bor spegia datid och nutid, dar de aldre delarna 
av samhallet ska bibehalla sin karaktar. 

Viktigt for framtiden 
Batplatser ska finnas i stor utstrackning. Viktigt att ta fram fler 
forslag pa lampliga platser for smabatshamnar. 
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