Ändring av detaljplan för
HÄLLEVIK 2:233
Orust kommun
Västra Götalands län
Upprättad den 7 juli 2019 av
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Hur samrådet bedrivits
Planhandlingarna har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och
bygglagen under tiden 24 maj – 14 juni 2019. Under samrådet har
inkommit 14 yttranden, varav 11 från sakägare, myndigheter och
föreningar. Inkomna yttranden redovisas i sammanfattad form och
besvaras i denna samrådsredogörelse. Yttrandena finns i sin helhet på
kommunhuset.
Sammanfattning
Myndigheter och organisationer har i stort tillstrykt planförslaget men
pekar på ett antal förändringar. Yttranden från sakägare, myndigheter och
föreningar berör allt ifrån synpunkter på själva processen, sakfrågor i
detaljplanen av allmänt intresse till sakfrågor av enskilt intresse för de
olika sakägarna.
Sakägarnas allvarligaste invändningar i sak rör en önskan om att uppfylla
tillgänglighets- och säkerhetskrav inom kvartersmark. Även vattenområdet
har inkommit synpunkter kring, särskilt kring frågan om vattenmiljön som
berörs i den dom om vattenverksamhet som föreligger det sedan tidigare
tagna beslutet att bygga småbåtshamn.
De privata intressen som förs fram emot planförslaget rör främst
påverkade utsiktsförhållanden, insyn, skuggeffekter och störningar från
trafik och sophantering.
Förvaltningen har utifrån ovanstående synpunkter begärt att ett politiskt
beslut fattas om antagande av ändring av detaljplan för Hällevik 2:233.

Justeringar och ändringar i fortsatt planarbete

Förvaltningen avser att gå vidare till antagande. Innan antagande utförs
mindre justeringar och omformuleringar, samt redaktionella ändringar av
planhandlingarna. Förändringar inför antagandet föreslås enligt följande,
efter följande rubrik i detaljplan:
•
•
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Användning av mark, vattenområden: Bestämmelse W – tas bort då
inget område med bestämmelsen finns inom planavgränsningen
Användning av mark, utnyttjandegrad: Område centrumdelen får en
ökad utnyttjandegrad med 125 m2. Bestämmelse e4 har fått tillägg:
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•

•

•
•

•
•

•

•
•

”Ihopbyggnad av byggnadskroppar till större än 1000 m2
byggnadsarea (BYA) får enbart ske med passager.” Syftet med
både justeringar är att möjliggöra del av inbyggda gångpassager
mellan huvudbyggnaderna. Justeringen behövs för att bättre
uppfylla planändringens syfte; att anläggningen förblir
konkurrenskraftig och har goda arbetsplatsförhållanden året om även vid dåligt väder.
Användning av mark, utnyttjandegrad: Egenskapsområdet som
omfattar den befintliga anläggningen inom område
centrumanläggningen får en ökad utnyttjandegrad med 25 m2 med
syfte att möjliggöra del av inbyggda gångpassager mellan
huvudbyggnaderna. Justeringen behövs för att bättre uppfylla
planändringens syfte; att anläggningen förblir konkurrenskraftig och
har goda arbetsplatsförhållanden året om - även vid dåligt väder.
Användning av mark, Utnyttjandegrad: Bestämmelse e2 justeras
från bruksarea (BRA) till byggnadsarea (BYA) vilket resulterar både
i omformulerad bestämmelse och omräknade siffror i karta. Innebär
ingen förändring i utnyttjandegrad. Bruksarea är i praktiken onödigt
komplicerat att mäta upp vid bygglovsinspektioner.
Markens anordnande: Generell bestämmelse om sprängning
omformuleras för att säkerställa syftet - inpassande i terräng.
Tillåten sprängning från väggliv korrigeras till 1,7 m från väggliv.
Utformning: Nockhöjder justeras så att byggnadshöjder i
centrumanläggningen bättre motsvarar de byggnadskrav som finns
på restaurangbyggnader, vilket innebär en justering av
bestämmelse om nockhöjder från 16 m till 17,5 m, en ökning med
1,5 m.
Utformning: Byggnadshöjd justeras till omräknad nockhöjd i ett
egenskapsområde. Har ingen praktisk påverkan.
Utformning: Bestämmelse f1, f2, f3: Tillägg med förtydligande om
takets utformning: ”Huvudbyggnadens tak ska utföras som sadeltak
med takåsen parallell med byggnadens långsida.” samt ”Takkupor
får sammanlagt uppta 1/3 av aktuell fasadlängd.” Lydelse om kulör
på fönster och portar utgår. Sedumtak tillåts i f2 och f3.
Bestämmelse f1 får tillägg ”Passager mellan byggnadskroppar ska
utföras med fasad i glas.” med syfte att uppfylla
gestaltningsprogrammets syfte med siktlinjer mellan
byggnadskropparna.
Utformning: Bestämmelse p omformuleras. Lydelse om avstånd
mellan byggkroppar utgår. Ny formulering ger möjlighet att utföra
funktionella gångpassager mellan huvudbyggnaderna i
anläggningen. Ny formulering ger bättre möjlighet att uppfylla
brandsäkerhetsföreskrifter.
Administrativ gräns: Justerad utbredning av område u i plankarta
för att säkerställa lättåtkomliga underjordiska ledningsdragningar.
Nytt egenskapsområde i plankarta (e2 300, v3, f3, d): Område
innehållande befintliga sjöstugor. Bestämmelser legaliserar
befintliga byggnader och innebär varken förändring i
utnyttjandegrad, utformning eller fastighet jämtemot
samrådsförslaget. Anledningen är en planteknisk felaktighet i
samrådsförslaget.
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•

Fastighet: Bestämmelse d, som reglerar avstyckning av planlagd
fastighet, har justerats till minsta fastighetsstorlek 35 000 m2, för att
bättre säkerställa dess syfte, som återges i avstyckningskarta i
planbeskrivningen. Konsekvensen av justerad bestämmelsen är
just det syfte som samrådsförslaget fört fram; att enbart 3 olika
fastigheter ska kunna tillskapas inom planområdet.

Yttranden utan erinran
1.1 Lokalpolisområde Södra Fyrbodal
1.2 Sjöfartsverket
1.3 Skanova AB
1.4 Trafikverket
1.5 Västra Orust Energitjänst
1.6 Naturskyddsföreningen på Orust
1.7 Ellevio
1.8 BRF Hällevik Solsida
1.9 Länsstyrelsen

Yttranden från myndigheter, organisationer och
föreningar
1.10 Naturskyddsföreningen Bohuslän
Naturskyddsföreningen i Bohuslän undrar hur man har hanterat den dom
som avkunnades 2010 och där krav på kompensationsplantering av ålgräs
krävdes för den muddring som skulle göras.
Vi hänvisar till
Dom MÖD M2619-07, 2010-10-10
Dom MMD M417-06, 2007-03-13, se punkt 10 m.fl.
Föreningen anser av kraven i ovanstående domar skall uppfyllas för att
kunna fortsätta projektet.
Kommentar: Domarna som avses fastställer att sökanden NCC,
Sjöleden och Orust kommun ska genomföra åtgärder för
kompensationsåtgärderna senast 8 år efter domen. Kontroll av
återväxten har utförts av Lars-Harry Jenneborg, HydroGIS, på
inrådan av Länsstyrelsen. Kontroll visade att åtgärderna som avsågs
i domen har genomförts.
1.11 Caravan Club, Sollids Camping. Ej sakägare.
De synpunkter vi vill lämna här gäller formuleringarna kring cykelvägen
under rubriken Trafikförhållanden:
" ... gällande planområdets östra del föreslås en anslutning till potentiell ny
gång- och cykelväg utanför fastigheten, vidare mot Caravan Club, som
sedan kan anslutas till väg 744 mot Edshultshall."
Som representanter för Caravan club Göteborgssektionen motsätter vi oss
bestämt en dragning av gång-cykelväg över campingens mark då detta
skulle innebära en kraftig inskränkning av vår verksamhet som riktar sig till
3
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våra medlemmar. Vi har alltså inget intresse av att Orust kommun drar en
gång-cykelväg mellan Hälleviksstrand och Mollösund genom vårt område,
på föreningens mark. Det finns en utmärkt väg precis ovanför Sollids
camping som lätt kan breddas och göras säker för gång- och
cykeltrafikanter- nämligen Sollidsvägen med vacker utsikt över
Kråksundsgap, Käringön och Måseskär. Förslagsvis dras gång/cykelvägen istället från det planerade småhusområdet i planområdets
östra del ut till Sollidsvägen och därefter ner till väg 744 mot Edshultshall.
En allmän cykelväg rakt genom Sollids camping, på den mark som ägs av
Caravan Club Göteborgssektionen, skulle innebära en betydande
inskränkning av det redan begränsade utrymme och öppna ytor vi har att
disponera för vår verksamhet. Den som besökt platsen kan snabbt
konstatera att topografin mellan den nyligen framsprängda vägen på
Hällevik resort och den smala strandremsan vid Sollids camping kräver
omfattande sprängning för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att
cykla där. Det vore inte att hantera vare sig de vackra klipporna eller
skattebetalarnas pengar på ett varsamt och försvarbart sätt. Cykeltrafik
rakt genom sandstranden skulle också begränsa tillgängligheten och
säkerheten vid badstranden som även allmänheten nyttjar under vackra
sommardagar.
Vi vill med detta brev också att Orust kommun noterar att Caravan Club
Göteborgssektionen har ett starkt önskemål om att få vara delaktig från
start om/när den tänkta cykelvägen ska detaljplaneläggas, så som
beskrivs på sidan 34 i handlingsplanen till Cykelstrategi för Orust kommun.
Kommentar: En detaljplan kan enbart bestämma om anläggningar
inom dess plangränser. De gång- och cykelvägar som illustreras
inom planområdet ligger alla på kvartersmark och är därmed enbart
förslag till kvartersmarkens ägare på möjliga dragningar. De förslag i
illustrationer och/eller plantexter som rör fortsatta dragningar utanför
planområdets gränser är därmed enbart att betrakta som förslag. Det
finns därmed inga krav kopplade till förslagen om hopkoppling av
gång- och cykelväg över kommunala fastigheten Hällevik 2:208 och
vidare mot väg 744, över fastigheter ägda av Sollids Camping.
Förslaget har visat sig vara ett uppskattat förslag under
medborgardialoger kring planprogram för omkringliggande
samhällena Hälleviksstrand och Edshultshall. Förslaget kräver dock
de berörda fastighetsägarnas medgivande och till viss del också
samarbete för att kunna genomföras. Om intresse inte finns så är
andra vägval att föredra.
1.12 Lantmäteriet
Vägar inom planområdet
Enligt planbeskrivningen är intentionen med detaljplanen att avstyckning
ska ske av Hällevik 2:233, till potentiellt tre fastigheter. Det framgår
däremot inte hur rättighet för väg ska lösas för de i så fall blivande
fastigheterna, varken genom plankartan eller planbeskrivningen. Ska
exempelvis vägarna i sådana fall ingå i en gemen-samhetsanläggning?
Från plankartan framgår endast hur blivande vägar är tänkta att förläggas
inom planområdet. Hur utfartsfrågan är tänkt att lösas i det fall fler
fastigheter tillskapas bör framgå, samt vilka juridiska och ekonomiska
konsekvenser vägfrågan får för fastigheterna.
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Hur tillfart till den tarm i öster, som inte innefattas av detaljplaneändringen, ska ske behandlas inte heller i planbeskrivningen.
Kommentar: Vägarna i området anläggs på kvartersmark och
detaljplanens utformning är sådan att tillgänglighet till de olika
delarna av planändringsområdet bedöms säkerställda. De potentiellt
tre avstyckade fastigheterna ska själva säkerställa att
infartsförhållanden kan säkras till de inre av de tre fastigheterna. Det
kan göras genom att fastighet 1 (centrumdelen) belastas med
infartsservitut för fastighet 2 (friliggande hus västra och östra) och 3
(småbåtshamnen). Fastighetskonsekvensbeskrivningen har
kompletterats med detaljerad förklaring.
Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas
Med anledning av att detaljplaneändringen möjliggör en annan
fastighetsindelning, och intentionen är att planområdet ska inrymma tre
fastigheter, bör en fastighetskonsekvensbeskrivning finnas med i
planbeskrivningen. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse
av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå, vilket
inte framgår av planbeskrivningen idag.
Kommentar: Noterat och tillagt till planbeskrivning.
Gemensamhetsanläggning för parkering
I plankartan finns bestämmelse om att gemensamhetsanläggning får
bildas för parkeringsplats. Från planbeskrivningen framgår däremot inte
vilka fastigheter som är tänkta ska delta i gemensamhetsanläggningen
eller vem som ska ansöka och bekosta förrättningen som krävs för att
inrätta gemensamhetsanläggningen.
Kommentar: Parkeringsytorna inom centrumdelen är tänkta att serva
alla funktioner inom gällande detaljplaneområde, samt inom
planområdet som avses i ändring av detaljplan.
Gemensamhetsanläggning för parkeringsplats bildas för att fördela
andelstalens mellan områdets fastigheter och funktioner.
Fastighetskonsekvensbeskrivningen har kompletterats med
information om gemensamhetsanläggningar.
1.13 Statens Geotekniska Institut (SGI)
Förutsatt att slänten under kajen är utförd så som handlingarna från
geoutredning från 2007 visar, att marknivåbegränsningar enligt ovan
tillämpas, att de geotekniska förutsättningarna mer än om bakom kajen,
som Bohusgeo bedömt som osäkra ("uppgifter om att berg finns inom
området"), verifieras samt att områden inom omgivande bergspartier
inklusive block är stabilitetsmässigt acceptabla har SGI ur geoteknisk
säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget.
Kommentar: Kompletterande bergtekniskt PM har utförts av
ramavtalad konsult. PM verifierar att omgivande bergpartier är
stabilitetsmässigt acceptabla samt att risk för blocknedfall inte
föreligger. Se bilaga 1.
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Marklasten i planområdet har utretts av samma konsult som utförde
gammalt PM. För den mest kritiska delen av planområdet tillåts
markhöjning till en nivå i RH2000 av maximalt +2,53 (2,3+0,23) om
belastningen bakom kajen begränsas till 5 kPa (500 kg/m3) på ett
avstånd av 10 m. Detaljplanändringen har därför en bestämmelse om
”prickmark – marken får inte förses med byggnad” i en utbredning 0 10 m från kajkonstruktion i centrumdelen. Längre in på planområdet
vilar till stora delar på berg, och möjlighet att fylla till nivåer högre än
+2.5 bedöms finnas. Se bilaga 2.
1.14 Räddningstjänsten
Byggnaderna är stora och det kommer att finnas ett stort antal människor
dygnet runt. Orust räddningstjänst har ca 20 insatstid till dessa byggnader
Insatstid= tid från larm till dess att räddningstjänsten har påbörjat någon
typ av åtgärd.
Denna tid innebär även att man inte kan räkna med att räddningstjänsten
ska vara behjälplig med utrymning. Tanken är att dessa byggnader skall
kunna utrymmas innan räddningstjänsten är på plats och innan kritiska
förhållanden uppstår. Med tanke på detta så är det av stor vikt att man
håller sig till de krav som finns i BBR kap 5:6 Skydd mot brandspridning
mellan byggnader
Byggnader skall utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning
mellan byggnader. Tillfredställande skydd erhålls om byggnader uppförs
med ett avstånd som överskrider 8 m.
Om mindre avstånd godkänns är det av största vikt att byggnaderna
uppförs enligt de krav som finns på fönster och fasad. EI60/EI 30
beroende på avstånd. Klassade fönster som ej är öppningsbara, tändskyddad beklädnad på fasaden. Träpanel kan göras klassad men då är
det stora krav på att man underhåller detta över tid. Vår åsikt är alltså att
man följer de krav som finns, mer än 8 m mellan byggnader.
Kommentar: Noteras. Bestämmelse om placering av byggnader
närmare än 8 meter från varandras väggliv har utgått i detaljplan.
Mindre justeringar för avståndsanpassning har inarbetats, se
Justeringar och ändringar i fortsatt planarbete.

Yttranden från privatpersoner
1.15 Fastighetsägare, Hällevik
. Ej sakägare.
Idag är redan vatten och landmiljön påverkad av exploateringen.
Vattenkvaliten är försämrad så tillvida att vid blåst blir vattnet grumligt och
detta ca. 10 år efter muddringen. Detta trots att ålgräs skulle planteras så
att detta inte skulle ske. I den "gamla" miljödomen från Svea hovrätt år
2007 var det ett villkor för exploatören att ålgräs skulle planteras för att
inte vattenkvaliten skulle försämras. Att då i detta läge planera att bygga
en ny brygga österut är oansvarigt och strider mot alla miljöintressen.
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Samma sak gäller horisontlinjen för de närboende som inte skulle
påverkas enligt domen från Svea hovrätt.
Fråga 1
Är ålgräs planterat och har dess tillväxt kontrollerats av länsstyrelsen?
Fråga 2
Vem äger marken idag?
Har Orust kommun sålt marken till privat exploatör?
I den tidigare detaljplanen var det en-tomtsbestämmelse som gällde. Detta
för att området inte skulle privatiseras. Till min förvåning läser jag att
marken nu skall indelas i 4-5 fastigheter. Är det en smygprivatisering på
gång? Är detta ett sätt att kringgå strandskyddslagen?
Fråga 3.
Hur kan man få få spränga i berget och bygga en körbar väg österut innan
detaljplanen vunnit laga kraft? Lagbrott?
Tacksam för svar.
Kommentar: Fråga 1: Ålgräs har inte planterats; däremot har åtgärder
för att möjliggöra naturlig återväxt av ålgräs i utpekade områden
genomförts, enligt krav i hänvisad dom.
Fråga 2: Hällevik 2:233 ägs av Strana Hällevik AB. Hällevik 2:233
avstyckades och såldes av Orust kommun 2005-07-03. Den
bestämmelse som reglerar avstyckning av planlagd fastighet ger
minsta fastighetsstorlek 5000 m2. Bestämmelsen har justerats till
minsta fastighetsstorlek 35000 m2, för att bättre säkerställa dess
syfte, som återges i avstyckningskarta i planbeskrivningen.
Konsekvensen av bestämmelsen är att enbart 3 olika fastigheter kan
tillskapas inom planområdet. Hamnanläggningen på fastigheten är
sedan ett antal år tillbaka anlagd, av tidigare exploatör. Projektet som
synpunktsställaren därför måste avse är den del av
hamnutbyggnaden som inte anlagts än; brygganläggning i den östra
delen av planområdet. Inom området för den här planerade
brygganläggningen, som har fått tillstånd enligt samma dom, finns
inga ålgräsängar som kan komma att skadas.
Fråga 3: Gällande detaljplan medger väganläggning.
Väganläggningen strider inte mot någon detaljplan.
Henån 7 juli 2019
ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Sektor samhällsutveckling
Rickard Karlsson
Plan-, mark och exploateringschef
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Carl-Johan Hjalmers
Planarkitekt
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Bilagor
Bilaga 1: PM GEOTEKNIK 190315, Henrik Lundström, Bohusgeo.
Bilaga 2: PM GEOTEKNIK 190618, Henrik Lundström, Bohusgeo.
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Bilaga 1
Uppdragsnr
19018

PM

Datum
2019-03-05

Sida
1 (4)

Orust Kommun
Carl-JohanHjalmers
carl-johan.hjalmers@orust.se

Hällevik
Hällevikstrand, Orust kommun
Detaljplan

Geoteknik




Underlag
Rapport geoteknik Hällevik 2:208 m.fl. med uppdragsnr:U00038 daterad 2000-08-10
reviderad 2002-08-30 upprättad av Bohusgeo AB.
PM Geoteknik Hällevik 2:208 m.fl. med uppdragsnr:U00038 daterad 2002-09-03
upprättad av Bohusgeo AB.
PM 1 Geoteknik Konferens- och fritidsanläggning, Hällevikstrand upprättad av NCC
2007-10-23 med uppdragsnr:7024634-000

1 Uppdrag och syfte
Denna PM omfattar ett förtydligande av de geotekniska begränsningar som tidigare finns
redovisade i vår PM från 2002 samt PM NCC. Inga nya undersökningar eller beräkningar har
utförts inom ramen för detta uppdrag.

2 Befintlig och planerad byggnation

k:\2019\19018 hällevikstrand\teknik\utredning\pm\pm 2019-02-25.docx\hl
mallfil: minipm.dotx

Området är idag till delar obebyggt men delar av en hamnanläggning finns på plats, se figur 1.

Bohusgeo AB
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PM

Uppdragsnr
19018

Datum
2019-03-05

Sida
2 (4)

Figur 1. Bild från google daterad 2019

3 Mark, vegetation och topografi
Det ursprungliga området utgjordes i huvudsak av berg i dagen och en havsvik. Vattendjupet i
viken var ringa och havsbotten var belägen på -1.0 till -2.4 i dåvarande höjdsystem RH 1900.
Detta motsvarar ca - 0,77 till -2.17 i RH2000. Markytan är ca 0,23 m högre i RH 2000 än
RH1900.

4 Geotekniska förhållanden

k:\2019\19018 hällevikstrand\teknik\utredning\pm\pm 2019-02-25.docx\hl
mallfil: minipm.dotx

Se äldre PM.

5 Släntstabilitet
Utformningen av befintlig kaj togs fram av NCC 2007. Släntstabiliteten beräknades i äldre
PM för markytan +2.3 bakom kajen och med en bottennivå i hamnbassängen för nivån -2.7.
Beräkningen utfördes i den sektion som NCC bedömde vara mest kritisk. Belastningen bakom
kajen (ca 10 m bakom) sattes till max 500 kg/m2. I figur 2 redovisas den äldre
släntstabilitetsberäkningen.

Bohusgeo AB
Bastiongatan 26
451 50 Uddevalla

Tel. vxl
0522-946 50
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Orgnr
556601-5243

Uppdragsnr
19018

PM

Datum
2019-03-05

Sida
3 (4)

Figur 2, Äldre släntstabilitetsberäkning utförd av NCC.
I tabell 1 nedan redovisas de beräknade säkerhetsfaktorerna från 2007. Beräkningarna är
utförda med totalsäkerhetsanalys.
Tabell 1, Beräknade säkerhetsfaktorer från 2002
Sektion

Fc

Fkomb

1, kort glidyta

1,57

1,49

För den nya detaljplanen kan det tillåtas en nivå i RH2000 av maximalt +2,53 (2,3+0,23) om
belastningen bakom kajen begränsas till 5 kPa (500 kg/m3) på ett avstånd av 10 m. Vi
förutsätter att slänten under kajen är utförd så som handlingarna från NCC visar.

6 Justering av markyta

k:\2019\19018 hällevikstrand\teknik\utredning\pm\pm 2019-02-25.docx\hl
mallfil: minipm.dotx

På delar av planområdet önskas justering av markytorna upp till +2.2 (RH2000)
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Figur 3. Orange linje markerar önskad nivå +2,2
Inom område 1 fanns ursprungligen bergspartier och där är vår bedömning att en justering av
markytan kan ske med tillfredsställande släntstabilitet. Slänt mot havet bör vara lutning 1:1,51:2 om utfyllnaden utgörs av sprängsten. Område 2 behandlas under rubrik 5.
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För området bakom kajen, mer än 10 m bakom, finns enligt äldre underlag från NCCs arbete
uppgifter om att berg kan finnas i området. Materialet är dock svårorienterat. Rimligen borde
den beräknade säkerhetsfaktorn bli högre för glidytor längre bak än 10 m. Möjlighet att fylla
till nivåer högre än +2.5 bedöms finnas.
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1 Uppdrag och syfte
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Denna PM omfattar en verifiering av risker för block och bergras genom platsbesök.

Figur 1. Planområde
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2 Berg och blocknedfall
Området utgörs i sin helhet av relativt flacka berghällar i regel utan jordtäcke. I nordöstra
delen av området vid den befintliga byggnaden är berget till delar avsprängt, se figur 2. Ett
typiskt utseende av berget i området redovisas i figur 3.
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Figur 2, område i nordöst med avsprängt berg

Figur 3, Typiskt utseende av berget i området
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Vår bedömning är att det inte föreligger risk för berg eller blockutfall på platsen.
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Angående SGI yttrande om vår osäkerhet angående bergets läge mer än 10 m bakom kajen
kan vi på plats konstatera att det sannolikt finns berg på delar av området och det kan påverka
hur man avser att grundlägga. Det går inte med nuvarande material att avgöra vilka delar av
området som är avsprängt eller utfyllt. Detta behöver inte klarläggas i detaljplanen men kan
behöva utredas bättre vid detaljprojektering av byggnader.
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