
I!

Godk'énd av BN 1988-08-09=§ 272

med ut'dkning av byggratten f6r fastigheten 1:39 m fl.

Antagen av Ki? 1988-08-29 § 120 med undantag av skrafferat‘ omrade.

Laga kraft 1990-07-12 "

Detaljplan f6? del av

ULMEKKRRSSAND

fastigheterna K u s e r 6 d 1:3, 1:4, 1:13 m f!

Tanums kommun

GENOMFURANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRAGOR

Allmfint

Tidplan

D nr 5335:34

Detaljplanens syfte fir Vatt ge fb’rutséttningar ffir uppfiiran-
.—

de av havsanknuten mindre industri pa fastigheten 1:12, 31$

anlégga en smébatshamn norr dérom, at; utnyttja f d .

cementfabriken (1:13) f'ér verksamheter, 31:5 séikerst‘élla

badstr'zinder och air: ge mfijlighet till uppfiirande av tva

helérshus. '- v - ,

Projektet hat ett pressat tidsprogram frémst pa grund av

det stora intresset av att anlégga smabatshamnen underr

varen 1988.

Planutst'élining: ' mars/april 1988

Godkénnande 1 EN: 7 maj 1988 '

Antagande av KF: juni 1988

Byggstart, smabétshamn: maj 1988 *)

Byggstart, lokaler: hb'sten 1988

*) Dispens frén best'eimmelserna i 16 § naturvardslagen -

(NVL) 1°61? anléiggande av brygga pa fastigheten Kuse—

riid 1:3 finns gtférdad av léinsstyrelsen 1980-09-25

(11.124-874-79); Dispensen gainer fortfarande men

1361' f'drnyas o_m man vill‘bygga hamnen enligt_’detaij—

planeillustra‘tionen. '

Omrade ffir friluftsbad samt tillhfirande parkering: Iord-

ningstfiiles under aren 1989—1990.

vagar, naturmark: Iordningst'élles inom tvé ar efter beslut

enligt anl'aggningslagen.
Vatten och avlopp: Se nedan under rubriken tekniska fra-

gor.
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Genomffirandetid

Ansvarsffirdelning Anléiggning

. J1, 31H

X?
Z (4)

Genomf'drandetiden fiir planen 5r 5 fir réknat frén den dag
antagandet vunnit laga krgft. Den korta genomf'drandetiden
motiveras av projektets angelégenhet. Om kommunen inte
éndrar eller upphéiver‘ planer: efter genomffiréndetidens
utgéng forts‘étter den at: gélla och ge byggrétt som tidiga-
re. Efter genomf'drandetiden kan dock planen- éndras eller
upphévas utan att uppkqmnalréttigheter behéver beaktas.

Genomffirandé— , Driftsansvarig
. ansvarig

Allménna platsér

Infart Véigverket
Lokalgata Samf.ffirehing
Natur -"- _
Badstrand Kommunen
P-plats -"-

Kvartersmark

B ‘ Fastiégare
E Elverket

Fastéigare
V, sfidra omrédet Gr‘cinemads

' bryggffiren.
V, norra omrédet Kommunen
V1 sfidra omradet‘ Fast.§gare/

nyttjméttshavare
Gr'dnemads
hamnffirening

*-Vl norra omr. ) '

V'eigverket
Samf.f€5rening

Kommunen

Fastégare
Elverket
Fashégare
Grb’nemads
bryggfb’ren.
Kommunen
Fast.§gare/
nyttjméittshavare
Grénemads
hamnfb’rening

P Fastitjhetsanknuten parkering
~

Vattenomraden

WNl Kommunen
WV, sfidra omrédet Grfinemads

bryggffiren.
WV, norra omradet Kommunen
WVl sfidra omr. Fast.z‘3’gare/

nyttjméittshavare
9E- ..WV, norra omr. ) Gronemads

hamnffirening

fisken'émnden.

Kommunen
Grfinemads
bryggffiren. ,
Kommunen
Fast.§gare/
nyttj.r5a'ttshavare
Grénemads
hamnfb'rening

‘ Vid projektering av sfnabatshamhen bfir samrad ske med.-

*) Den nordligaste delen av omradena vl—wvl skall
ffirvaltas av figaren till Kuserb'd 1:4. Den sydligaste
delen av o'rnrédet Vl—WV skall ffirvaltas av Tanums
kommun.

FASTIGHETSRKTTSLIGA FRAGOR

Markffirvérv Ett’ plangehomffirandeavtai har tréiffats mellan kommunen
och éigaren till Kuse'rfid 1:3. Karta bifogas som‘ redovisar
det kommunala markffirvérvet.
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Fastighets— l
bildning

Gemensamhets—
anlaggning

Strandskydd

3 (4)

Fast'ighetsbildning genomfb‘res i plangenomffirande syfte sa
snartr antagandet vunnit Iaga kraft. Den sker'pa initiativ av
berfirda fastighetsagare. "

Lokalgator, natur

Iordningstéiilande, drift och undarhall regleras genom bil—
dande av en anléggnings‘samfallighert. I samfalligheten kom-
mer att delta de fastigheter som harl nytta av berfirda

véigar och naturmark. An!aggnihgssamfélligheten bildas ge—
nom en lantmateriffirrattning enligt anléggningslagen.
Samfalligheten ffirvaltas av en samffillighetsffirening. Plan-
omradet grahsar till tre detaljplaner, vars ftirvaltning av
vagar och allménna platser ombesfirjes av Yttre Kuser‘dds
vagffirening (Kuseriid 93:2). Vid» Iantmateriffirrfittningen
skall utredas lampligheten av en samordnad ffirvaltning av
planomradena.

Ansiikan om upphéivaade av strandskydd inom hela eller
delar av planomradet bar inges nar detaljplanen ffirvantas
bii antagen. ,

TEKNISKA FRAGOR

vatten och avlopp

Vfigstandard'

EKONOMISKA FRAGOR‘

Kommunenrutreder en utbyggnad av tryckavloppsledningar
~inklusive pumpstation samt vattenledningar ffir anslutning
av Ulmekéirrssand—Grfifiemad till Grebbestads VA-nét. Dé
anslutningen ej kan tidsbest'émmas f'cir n‘érvarande kommer
enskilda VA-lb‘sningar far enstaka nybebyggelse enligtrde-
taljplanen att godtas av kommunen under an fivergangstid. ,
Detta kan ske utan radikal paverkan pa 'recipienten. Kam-
munen kan ffirst néir medal anvisats pumpa avloppet fran
befintligt system till Grebbestads avloppsnat. Kostnad ffir
VA debiteras fastighetsagare enligt VA-taxa.

Den norra Iokalgatan skalI iordningstallas. Standardnivan
preciseras vid anléggningsffirréttningen. Ovriga Iokalgator
ffirbéittras efter initiativ fran berfirda fastighetséigare.

Kommunens totala kostnader f6:- plangenomfb‘randét kan
preciseras efter det att redovisad anléiggnirigsffirrattning _
slutf'drts och VA—anslutningen till Grebbestad klargjorts.

Fastighetségarnas ansvar ffir plangenomffirandet preciseras
genom anléiggningsffirréttningen.
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MEDVERKANDE TJKNSTEMKN

VTanums kommun: Teknigk chef Ami-Karin Andersson,
stadsarkitekt Henrik Falkenberg, kanslichef Ulf Bjfirkman.

' LantmE-iteriet: Distriktslantmétare Stellan Hermansson.
Kornsult: Bohuskpmmunernas Byggnédskontor. 7

Uddevalla 1988-03—08 ;
BOHUSKOMMUNERNAS BYGGNADSKONTOR
Planavdelningen - ,

gengéamuelsson éhzg L L’Gunnar Hammarstriim

Unde'r rubriken Vatten och avlopp har efter samrad med kommuhen de tre sista
meningarna gjorts som ett tillégg till beskrivningen.

Uddevalla 1988-06-13
BOHUSKOMMUNERNAS BYGGNADSKONTOR
P1 navdelningen




