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LEVA i LysekilAB har följande synpunkter på detaljplanen:

VA

Fortsatt utveckling av VA- och dagvattenutredningen bör ske i samråd med LEVA. Det finns alternativa
lösningar för dagvattenhanteringensom bör utredas, tillexempel möjligheter till färre men större
utjämningsdammaroch makadammagasin.

Utredningens utgångspunkt att förändra hydrologin i området så lite som möjligt är givetvis bra. Som
framtida huvudman för dagvattnet i området ser dock LEVA problem med drift och underhåll av de många
makadamdikenoch makadammagasinen.Störst problem ser vi där vattnet efter dessa leds vidare mot
enskildafastigheter. Detta eftersom LEVA får ansvar för vattnet nedströms de punkter som anvisas som

fastigheters förbindelsepunktför dagvatten. Dessutom måste rättigheter säkerställas fram till recipient för
alla avrinningsstråk. För att underlätta det framtida underhållet, samtidigt som ansvar och rättigheter
renodlas, bör möjligheten till färre avrinningsvägar från området undersökas.

För att i möjligaste mån undvikapumpning av dagvattnet bör man i VA-utredningen utreda avledningav

dagvattnet endast i de tre riktningarsom beskrivs för spillvattnet. Till exempel skulle ledningsbundna
dagvattensystem kunna användas i där spillvattenledningarändå ska läggas och där det är möjligt att följa
spillvattnetsväg med självfall.

Erforderlig fördröjning av dagvatten fastighet bör, i enlighet med kommunens riktlinjer för
dagvattenhantering, i första hand ske inom tomtmark.På samma sätt bör dagvatten gata i första hand
fördröjas/renas inom gatumark. Fördröjning inom tomt- och gatumarkbör reglerasvia planbestämmelser.I
andra hand ska erforderlig fördröjning ske samlat för respektive avrinningsstråk.

I VA- och dagvattenutredningen ska hänsyn tas till ”Dagvattenutredningför Skaftö Fiskebäck 1:434 mfl,
Fiskebäclcskilscrentrzzm” (2015-08-28)och vice versa för att se tillatt planemasutformning inte medför
olägenheter för respektive part.

Ur VA-synpunktskulle det underlätta mycket om bostadsgatorna inom området får kommunalt
huvudmannaskap i stället för enskilt. Exempelvis skulle då all administration kring ledningsrätter på dessa
gator, både vid anläggande och vid framtida underhåll, undvikas. Risk finns också att åtkomst till området
vid akuta insatser försvåras om vägbommar sätts upp vid infart tillområdet.
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Minimidimensionpå huvudledning (självfall dag- och spillvatten)är enligt LEVAs kravspec. 200 mm och på
servisledning 160 mm, i VA-utredning. 140922 s. 27 står 160/200 mm för huvudledning och 110/160 mm för
servisiedning.

E
Inget att erinra. (Nätägare: Vattenfall).

Gatubelysning
Inget att erinra.

Fjärrvärme
Inget att erinra.
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