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mojligheter. En utbyggnad och upprustning av Bohusbanan ar 
av stor vikt vad galler framtida infiyttning och besbksnaring. 
De "stora opaverkade omradena" ar alltfor omfattande. 
I rekommendationen for att bygga pa berg vill vi se en restriktiv 
hallning vad galler sprangning. 

Fastighetsagare, enskilda 

Kommentar 
- Fragan om styming till flerbostadshus med hyresratter hanvisas till 

kommunens bostadsforsorjningsprogram. 
- De stora opaverkade omradena minskas 
- Rekommendation om byggande pa berg anger att sprangning ska 

undvikas i mojiigaste man. 
- Ovriga synpunkter noteras. 

43. Peter Samzelius, Kampei^vik (2015-08-21) 
Yttrande " 1 

De senaste artlondens prisutveckling pa fastigheter lett till viss 
avfolkning och flora av fastigheterna inom den gamla delen av 
samhallet har blivit fritidsbostader. 
En annan negativ trend ar att den tidigare sjalvklara tillgangen | 
till havet minskar i takt med att fritidsboende tillats bygga I 
privata bodar, bryggor och staket. ; 

Alia restriktioner betraffande strandnara bebyggelse och' 
silhuettverkan trycks sedan 2000-talet som bortblasta och : 
Kampersvik har nu en skyline, som patagligt forandrat: 
samhallets karaktar, men ganska litet dess befolkningssiffra. 

Ejgdetjarnet, har tillkommit som turistattraktion och raknas som I 
en av Bohuslans fornamsta fagelsjoar och det samhallsnara 
laget i forening med utmarkta och av bebyggelse relativt 
ostorda gang- och cykelvagar runt sjon ar en unik och vardefull 
resurs for kampersviksbor och besokare. 

Trafiken till och fran fritidsbebyggelsen norr om samhallet i 
forening med trafiken till badplatser och batar blivit en 
begransande faktorfor Kampersvik. 

Onskemal; bebyggelseutvecklingen i Kampersvik bor ske 
osterut och foretradesvis i tamligen nara anslutning till vag 163 
och oka trafiksakerheten med exempelvis chikaner. 
En gang- och cykelvag langs kusten mellan Kampersvik och 
Tanumsstrand skulle gora det praktiskt mojiigt att anvanda 
miljbvanligare transportmedel an bil till Grebbestad, samtidigt 
som Ejgdetjarnet far okad tillganglighet, utan att biltrafiken 
okar. 

Onskar att oversiktsplanen skall medge en utveckling att kunna 
utnyttja impedimentomraden i skogsmarken oster om vag 163 
till billig tomtmark. 

Terrangforhallandena pa detta avsnitt av vag 163 mojiiggor 
ganska enkelt en planskild korsning for gang- och cykeltrafik, 
om detta skulle bli aktuellt i framtiden. 

Det ar av vikt att oversiktsplanen tar hansyn till den potential 
som vattenbruk, exempelvis musselodling, kan innebara. 
Oversiktsplanen bor tillgodose behovet av replipunkter for 
vattenbruk. 

Kommentar 
Samhallsomradet utokas oster om vag 163. \ 
Infrastruktur och trafiksakerhet namns som viktiga fragor for 
framtiden i Kampersvik. 
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- Fragan om vattenbruk hanvisas till parallellt pagaende arbete med 
bla dversiktsplan. 

- Ovriga synpunkter noteras. 

44! Ricky Samuelsson, Overby (2015-08-28) „ 
' Yttrande 

Hela omradet Overby 1:7 mot Stromstads kommun i norr skall 
inga i mojiigheten att bebyggas. Detta skulle ge en ev i 
exploator mojiighet att ta ett helhetsgrepp pa vatten- och 
avioppsfragan, ev i samrad med Stromstads kommun. Nu finns 
ca 125 fastigheter i omradet varav ca 25 st har godtagbara 
aniaggningar for avlopp 
Kanske borde fragan resas igen om hur kommunfbrdelningen 
skall vara i omradet. | 

Bockern borde utpekas som utvecklingsbart omrade for hamn 
och ev spolplatser for batar. Bockern ar av lansstyrelsen 
uttaget som ett HS omrade, vilket medger en utveckling av 
omradet. | 

Kommentar 
- Nuvarande samhallsomrade for Overby bedoms rimligt med 

hansyn till befintlig bebyggelsestruktur och terrang. j 
- / den man befintliga avlopp ar undermaliga behdver de hanteras 

oavsett oversiktsplanen, dock forutsatter ny bebyggelse en 
samlad losning. | 

- Bockern har inte bedomts som lampligt som utvecklingsomrade 
for hamn. 

45. Ronny Nilsson, Johan Hansson, Yngve och IVIargareta Olausson 
(2015-09-08[ „ _̂  

^ Yttrande ' 
Undertecknade har under senaste 15-20 aren arbetat for att 
exploatera vindkraft inom fastigheterna. I forslag till 
oversiktsplan finns inte aktuellt omrade markerat som 
intressant for vindkraft. 
Omradet som utgor delar av 08 utgor ett lampligt omrade for 
exploatering och ligger soder om omradet som benamns A2. 
Darfor bor omradet inga i kommunens vindkraftsplan: 
Inom omradet bedrivs aktivts skogsbruk som innebar att 
naturen inte ar orord. 
Omradet har ett val utbyggt vagnat 
Vindkraften ligger i linje med miljoarbete som pagar i Sverige 
och ovriga varlden. ; 
Inom omradet finns ingen bebyggelse som kan storas avj 
vindkraften. | 
Enligt expertisen ar omradet intressant p g a bra vindlage. 
Vid en ev. exploatering kommer stor hansyn tas till 
naturmiljovarden, friluftsliv och fagelliv. 

Kommentar 
- I samband med den nya oversiktsplanen har den gallande\ 

vindkraftsplanen uh/arderats vad galler hogsta tillatna hojd pa \ 
verken. En ny tematisk rekommendation laggs till /• 
oversiktsplanen med inneborden att verk upp till 200m kan proves 
inom de omraden som pekats ut i den gallande vindkraftsplanen. 
Det har inte varit aktuellt att peka ut nya omraden for vindkraft i 
detta skede. 
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