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HANDLINGAR
Handlingar som ingår i detaljplanen.

•
•
•
•
•
•

Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Plankarta med illustrationskarta
Redogörelse för programsamråd
Samrådsredogörelse    

Utredningar
• Naturinventering inom Gultjärnsområdet, Sannäs i Tanums kommun, Naturcentrum
AB, september 2007.
• Geoteknisk utredning, Vägverket konsult 2008-05-28.
• Berggeologisk / Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering, Bergab 2008-10-20.
• VA-utredning, AqVAtech AB. Rev C  2013-08-14.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya tomter som kan bebyggas med småhus
anpassade för helårsboende i direkt anslutning till Sannäs. Planen handläggs enligt äldre planoch bygglagen (ÄPBL, SFS 1987:10).

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKENS BESTÄMMELSER
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling. Enligt plan- och
bygglagens 2 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde.
Vid planläggning ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. i miljöbalken (MB) tillämpas. Även
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB ska iakttas eftersom planläggning inte får medverka till
att en miljökvalitetsnorm överträds.
Kustområdet och skärgården i norra Bohuslän omfattas av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB. Området är i sin helhet av riksintresse på
grund av de natur- och kulturvärdena som finns där. Inom detta område ska turismens
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Det rörliga
friluftslivets intressen kan i allmänhet sammanfattas som möjligheten att röra sig fritt i orörd
natur. Exploatering och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på
ett sätt som inte påtagligt skadar riksintresset.
Planområdet ligger i sin helhet inom område av riksintresse för friluftsliv och naturvård
enligt 3 kap 6 § MB. Detta kustområde är ett av de mest frekventerade friluftsområdena i
landet Landskapet är i hög grad särpräglat och sammansatt av flera naturtyper som inrymmer
skiftande naturvärden däribland en värdefull marin miljö.
4 (32)

Sjölén & Hansson Arkitekter AB

Detaljplan för del av Mjölkeröd 1:1 m fl		

				2014-05-14

Den planerade bebyggelsen är lokaliserad i anslutning till samhället Sannäs och ingår
i samhällsområdet för Sannäs. Större delen av det område som föreslås bebyggas ingår i
utvecklingsområde för bostäder (se kartbild sidan 9 och 10). Det finns inga höga naturvärden
utpekade inom eller i direkt anslutning till planområdet och den planerade bebyggelsen
bedöms inte medföra påtaglig skada på någon värdekärna för riksintresse. Således bör aktuell
detaljplan ses som en utveckling av befintlig bebyggelse och som god hushållning med mark.
Området bedöms öka efterfrågan på 10 båtplatser. En utökning av bryggan på Gule udde
söder om planområdet och möjligheten att söka för båtplatser i Sannäs hamn antingen i det
kommunala Tanums Hamn eller hos privata bryggägare kan fylla detta behov. Det senare
fallet kräver att de boende ställer sig i båtplatskö. Exploatören har för avsikt att ansöka hos
länsstyrelsen om utökning av brygga. Eventuellt kan en bryggförening bildas för boende i det
nya området.
Det sydöstra hörnet av planområdet omfattas även av riksintresse för kulturmiljövården:
Sannäs, välbevarat kustsamhälle (3 kap 6 § MB). Eftersom det ligger en höjdrygg mellan
planområdet och Sannäs samhälle kommer den nya bebyggelsen inte att innebära någon
konflikt med detta riksintresse. Planbestämmelser om högsta nockhöjd, husens placering samt
bevarande av träd används för att begränsa den visuella påverkan på samhället.
5 kap MB behandlar föreskrifter för hur miljökvalitetsnormer skall uppfyllas.
Miljökvalitetsnormerna kan föreskriva kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för
att skydda människors varaktiga hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på människors
hälsa eller miljön.
Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då
detaljplanen genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxid,
svaveldioxid, bly och partiklar
( PM 10 ) i utomhusluft
kommer att överskridas inom
området eller på annat håll.
Det finns även en norm till
skydd för musselvatten vilken
är tillämpbar i Bohuslän
(bl.a. Sannäsfjorden).
Eftersom området ansluts
till kommunalt va-nät och
dagvatten fördröjs och
magasineras/renas, bedöms
inte miljökvalitetsnormen
för musselvatten påverkas
negativt.
Sammantaget bedöms
planförslaget medföra en
god hushållning med marken
och vara förenlig med
miljöbalkens bestämmelser.

Sjölén & Hansson Arkitekter AB

Bild 1. Översikt, planområdets läge i Sannäs. Kartunderlaget hämtat från
Länsstyrelsens GIS-tjänst Informationskartan Västra Götaland.
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PLANDATA
Planområdet omfattar ca 5 ha och är beläget i den nordvästra utkanten av samhället Sannäs,
ca 8 km från Grebbestad och Tanumshede. Huvuddelen av planområdet utgörs av mark inom
fastigheten Mjölkeröd 1:1. Planområdet omfattar även två andra fastigheter: Mjölkeröd 1:17
och 1:87. Samtliga är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och andra allmänna intressen
Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet
Det bohuslänska kustområdet, den så kallade obrutna kusten från Brofjorden och norrut till
gränsen mot Norge, omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten
enligt 4 kap MB. Området är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de sammantagna
natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna innebär att turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas särskilt vid bedömningen av om exploatering
eller andra ingrepp i miljön ska tillåtas. De särskilda hushållningsbestämmelserna utgör inte
hinder för en normal utveckling av tätorter eller lokalt näringsliv. Planområdet ligger inom
riksintresset. Se även rubriken Förenlighet med Miljöbalkens bestämmelser.
Riksintresse för friluftsliv
Den norra delen av Bohuskusten är ett av Sveriges mest besökta friluftsområden. Bohusläns
kust är också ett viktigt mål för internationell turism. Kustzonen ingår i ett riksintresseområde
för friluftsliv, enligt 3 kap 6§ MB, Norra Bohusläns kust (FO 1). Planen tar inte några
markområden som är viktiga för naturvård, kulturmiljövård eller rekreation i anspråk. Inte
heller finns några registrerade fornminnen eller kulturmiljövärden inom planområdet. Se
vidare under rubriken Förenlighet med miljöbalkens bestämmelser på s 4.
Riksintresse för naturvård
Strömstads kust och innerskärgård (NRO 14037) är av riksintresse för naturvård, enligt 3
kap 6 § MB. Kustzonen med de naturtyper som finns representerade där, ingår i riksintresset.
Planområdet i sin helhet ingår i riksintresset. I värdetexten för riksintresset står att landskapet
präglas av skogklädd skärgård, mer eller mindre slutna vatten och trånga sund samt branta
klippstränder omväxlande med låga saltängar där dalgångar mynnar vid havet. I exponerade
lägen mot väster blir vegetationen vindformad och får på många ställen karaktär av en knotig
och lågvuxen hällmarkstallskog. På öarna finns en rik variation av naturtyper från kalktorrängar, strandängar, frodig fuktängsvegetation och lummiga lövskogspartier till karg och
vindpinad hällmarksvegetation. Planområdet ligger avskärmat från strandzonen. Se vidare
under rubriken Förenlighet med miljöbalkens bestämmelser på s 4.
Påverkan på riksintresset kan undvikas på samma sätt som för Natura 2000-området, se
nedan.

6 (32)

Sjölén & Hansson Arkitekter AB

Detaljplan för del av Mjölkeröd 1:1 m fl		

				2014-05-14

Natura 2000-område
Planområdet gränsar i väster om till Natura 2000-område: Tanumskusten (SE 0520150).
Området är en stor skärgård med öar och många skär. Skärgården är stor och relativt
opåverkad. Det ligger flera naturreservat inom området, och närmast Grebbestad finns
Tanumskusten II och Tanumskusten IV. Tanumskusten II består av mycket skiftande
vattenmiljöer, dels den inre skärgården med djupt inskurna vikar och leror, dels den
yttre skärgården med större vattendjup. De marinbiologiska värdena är stora och
vattencirkulationen är god. Detta gäller även för Tanumskusten IV, där det också finns stora
bestånd av ålgräs.

Bild 2. Strandområdet strax söder om planområdet med gångväg mot Sannäs.

Havsmiljön inom riksintresset för naturvård utgör till stora delar även Natura 2000-område
för Tanumskusten V enligt MB 7:28. Naturvårdsområdet Tanumskusten V omfattar Pinnö /
Krossholmen / Stora Mansholmen i norr till Dannholmen / Lökholmen / Porsholmen / Veddö
i söder. Området beskrivs i bevarandeplanen som ett landskap som präglas av en nästan kal
yttre skärgård med mindre öar. Öarna Pinnö, Otterön och Musön som ligger en bit innanför
den yttre skärgården ger lä och skydd för fastlandskusten. Klippstränder dominerar men här
och var finns även block- och sandstränder. I vissa lägen finns välutvecklade strandängar.
Öarna är viktiga reproduktionsområden för sjöfågel.
Området består av mycket skiftande vattenmiljöer, dels den inre skärgården med djupt
inskurna vikar och leror, dels den yttre skärgården med större vattendjup. De marinbiologiska
värdena är ansenliga inom området. De grunda vattenområdena är produktionsområde för
mikroorganismer, småsnäckor, småkräftdjur, borstmaskar och en mångfald andra ryggradslösa
djur är en viktig näringsresurs för högre djur.  Den rika näringstillgången gör innerskärgårdens
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vatten till viktiga rekryteringsområden för stor del av den konsumtionsfisk som fångas efter
kusten. Ostronbottnarna hör till de rikaste efter kusten. Under vår, sensommar och höst utgör
de grunda vattenområdena en viktig miljö för stora skaror av rastande vadar- och sjöfåglar.
Även häckfågellivet är rikt. Av botaniskt intresse är bl.a. ängsmarkerna och lövskogarna i
skyddade lägen samt välutvecklade strandängar.
Det främsta syftet med Natura 2000-området är att bevara de värdefulla marina miljöerna,
havsstrandängarna och ädellövskogen. Marina naturtyper och strandtyper som är utpekade
är: ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten; rev; ettårig vegetation på driftvallar;
flerårig vegetation på steniga stränder; vegetationsklädda klippor; ler- och sandsediment med
glasört och andra ettåriga växter; salta strandängar. Utter är utpekad art i området, liksom
kalkkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka. I bevarandeplanen för Natura 2000-området
tas olika aspekter upp som skulle kunna hota de utpekade värdena. Bland dessa finns ökad
sedimentation av organiskt material med påföljande syrebrist vid bottnarna samt utsläpp av
olja och kemikalier.
I bevarandeplanen för Natura 2000-området  anges vad som skulle kunna inverka negativt
på området. Slitage tillsammans med ökad sedimentering av organiskt material är de största
riskerna för negativ påverkan som de boende inom planområdet kan orsaka. Planområdet
ligger inte i direkt anslutning till strandområdet. De båthamnar och badplatser som ligger i
närområdet bedöms bidra till ett större slitage. Va-utredningen som tillhör planhandlingarna
beskriver hur dagvattnet skall hanteras. Lokalt inom området anläggs fyra magasin med
någon form av oljeavskiljare för förorenat vatten från asfaltytor och tak, utanför området ska
ett fördröjningsmagasin anläggas på golfbanan där rening och sedimentering kan ske innan
vattnet når bäcken som leder ut i Sannäsfjorden. Detta fördröjningsmagasin ska säkerställas
med miljöprövning och exploateringsavtal. Planområdets topografi gör det svårt att utan
stora naturingrepp åstadkomma fördröjning av större nederbördsmängder än 10-års-regn. Vid
stora nederbördsmängder brukar den första tidens regn (i minuter) ses motsvara ett mindre
regn under vars period de eventuella föroreningarna kommer svepas med och fördröjas och
sedimenteras i dagvattenmagasinen innan de når recipienten. Den nederbörd som därefter
faller (50-100-årsregn) gör det på en ”renspolad” mark, varför detta vatten inte för med sig
föroreningarna. Vid större regnmängder kommer dagvattnet att naturligt fördröjas utanför
planområdet i fördröjningsdamm och Gultjärn innan det når havsvikarna.
En utveckling enligt planförslaget bedöms inte skada riksintresset för naturvård och inte
heller Natura 2000-området.
Riksintresse för kulturmiljövård
Samhället Sannäs är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § MB – KO55. I
motiveringen till riksintresset står det att Sannäs är ett kustsamhälle präglat av en sammansatt
näringsbas, under 1800-talet var export av bl.a. ostron viktig. Den sammanhållna, ljusa
bostadsbebyggelsen vänder långsidorna mot vattnet, på ett för Bohuslän otypiskt sätt.
En mindre del av planområdet berörs av riksintresset.
Strandskyddsförordnande
Den södra delen av planområdet omfattas av strandskyddsförordnande. Området är i
detaljplanen reglerat som naturmark.
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Översiktliga planer
Kommunens översiktsplan antagen 2002 anger större delen av området som
utvecklingsområde för bostäder, se kartbild sidan 10 och 11. I denna anges bl a följande för
samhällsområdet Sannäs:
• För utveckling av samhället behövs planläggning av områden för såväl bostäder som
verksamheter.
• Sannäs kan i framtiden bli en attraktiv bostadsort om det är möjligt att tillskapa tomter.
Det skulle vara önskvärt med en utveckling av den omfattningen att den skulle ge
underlag för utbyggnad av service.
• Framtida utveckling av Sannäs ska möjliggöras genom utbyggnadsområden för bostäder i
anslutning till samhället.
• Utbyggnad av bostäder och verksamheter får ske med stor hänsyn till natur- och
kulturmiljö.

Bild 3. Utdrag ur översiktsplan 2002

Detaljplaner och förordnanden
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare och omfattas inte av förordnande för
landskapsbildsskydd.
Planprocessen
Ett program för planområdet upprättades 2003-11-06 av Gränsland Arkitekter AB och
godkändes av MBN 2003-11-25. Programmet har varit utsänt för samråd till myndigheter och
Sjölén & Hansson Arkitekter AB
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Bild 4. Studerade områden (1-3) enligt program
2003-11-06

Bild 5. Tunn streckad linje visar omfattningen av
utvecklingsområdet i ÖP 2002. Fet streckad linje
visar programmets förslag till planavgränsning.

berörda enskilda under 2003-12-04—2004-01-19.
Slutsatserna i programmet var följande:
•
•
•
•

Planen bör omfatta område 1 och 2 (se bild 4).
Ny väg anläggs från Folkets hus, infart från Gultjärnsvägen skall finnas kvar.
Området ska anslutas till kommunalt VA.
Dagvatten från planområdet måste ske på så sätt att Gultjärn inte belastas ytterligare.

I samrådsskedet har förslaget minskats med tre tomter. Dagvattenmagasin för rening och
buffring har införts på plankartan.
Inför utställningsskedet har fastigheten Mjölkeröd 1:5 utgått ur planområdet.
Följande justeringar har gjorts i antagandehandlingen:
• sid 4. Va-utredningen är reviderad.
• sid 10. Detta stycke är uppdaterat och kompletterat med justeringar.
• sid 28. Fjärde stycket kompletterat med att ett dagvattendamm ska anläggas på golfbanan
• sid 29. Första stycket kompletterat med att en dagvattendamm ska anläggas på golfbanan.
• sid 31 Ny rubrik och stycke. Alternativ utfart vid höga havsvattennivåer.
Miljöbedömning
Vid upprättande av en detaljplan ska bestämmelserna om miljöbedömningar av planer i 6
kap Miljöbalken tillämpas om ett genomförande av planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. En behovsbedömning har genomförts för att utreda om en miljöbedömning
erfordras. Behovsbedömningens ställningstagande är att en miljöbedömning inte behöver
genomföras under förutsättning att dagvattenutredning utförs och att radonstrålningsrisken
beaktas. Om föreslagna åtgärder inte vidtas kan ställningstagandet komma att ändras.
10 (32)
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Kommunala beslut
MBN 2003-11-25, §426, förelåg  förslag till programsamrådshandling. Handlingarna
godkändes och sändes ut på remiss 2003-12-04 — 2004-01-19.
MBN 2012-03-27, § 73, förelåg förslag till samrådshandling. Handlingarna godkändes och
sändes ut på remiss 2012-05-02 – 2012-06-07.
MBN 2013-04-04 Utställning

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark och vegetation
Planområdet utgörs till stor del av kuperad hällmark bevuxen med relativt tät tallskog. I
väster gränsar området till ett mindre tjärn - Gultjärn.
I september 2007 utfördes en naturinventering inom planområdet och angränsande områden
av Naturcentrum AB. Inom planområdet förekommer inte några skyddsvärda (rödlistade)
arter eller höga naturvärden. Planområdet består av ett bergsområde som domineras av

Bild 6. Lågvuxen tallskog dominerar inom planområdet.

lågvuxen tallskog på tunna jordar med enbart i trakten förekommande arter. Mindre ytor av
ren hällmark med renlavar, torktåliga mossor och skorplavar finns spridda. Främst inom den
norra delen av området som avslutas med lodrätt stupande berg förekommer hällar bevuxna
med lavar och enstaka gamla tallar — lågvuxna, vridna och knotiga. Denna kantzon är
betydelsefull för landskapsbilden och exploateringen bör om möjligt ske med ett minimum av
påverkan av denna zon. I de små dalsänkorna inom området har skogen delvis avverkats men
här och var har enstaka aspar och ekar kvarlämnats. På aspstammar påträffades krusig ulota

Sjölén & Hansson Arkitekter AB
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Bild 7. Sjön Gultjärn väster om planområdet.

(Ulota crispa) som är en signalart, vars värde dock bedöms vara väsentligt mindre i sydvästra
Sverige än i övriga landet. Värdefullt såväl ur estetisk synpunkt som för en ökad variation i
fauna och flora är om vissa av dessa träd bevaras inom det planerade exploateringsområdet.
Väster om planområdet ligger tjärnen Gultjärn. Sjön Gultjärn med sin omgivande våtmark
representerar höga naturvärden bl a med ett mindre bestånd av havssäv i den nordvästra
delen. Arten påträffas mycket sällan i sötvattensmiljöer. Kring och i sjön finns också sedan
tidigare dokumenterad förekomst av större vattensalamander. Framförallt i dalen som från
nordost ansluter till Gultjärns västra sida finns lövträdsdominerade landmiljöer med en
del död ved och murkna stubbar samt stenskravel som utgör viktiga landhabitat och bra
övervintringsplatser för arten.
Geoteknik
Topografi
Området utgörs till största delen av en bergplatå som fortsätter i nordväst, väst och sydväst.
Bergplatån består av berg eller berg med tunt jordtäcke med mestadels barrskog och nivån
varierar mellan ca +20 till ca +30. I nordöst, öst och sydöst sträcker sig planområdet utanför
bergplatån till mellan ca nivå +2 till +6 där området är låglänt.
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Geotekniska förhållanden
De geotekniska förhållandena kan delas in i 3 områden, se figur på sidan 14. Område 1
består av berg i dagen eller berg med tunt jordtäcke. Planerad bebyggelse ligger inom område
1. Område 2 är det undersökta området. Område 3 består av icke undersökt naturmark.
Den befintliga fastigheten Mjölkeröd 1:5 utgår ur planområdet inför planens utställning
varför det inte är aktuellt att utreda fastighetens stabilitetsförhållande inom ramen för det
pågående planarbetet.
Släntstabilitet

Bild 8. Geotekniska förhållanden. (Område 3 är markerat med grön färg)

Område 1
För den planerade och befintliga bebyggelsen med avseende på hus inom område 1 har
samtliga tillfredsställande stabilitet beroende på att grundläggningen utförs på berg.
Område 2
Den beräknade säkerheten utan åtgärd är 1,3 och bedöms ej vara tillfredsställande. Den
beräknade säkerheten med urgrävning av lösa jordlager är för odränerad analys 1,7 och
för kombinerad analys 1,5. Säkerhetsfaktorn bedöms med urgrävning som åtgärd vara
tillfredsställande.
Område 3
Område 3 består av naturmark och eventuellt otillfredsställande stabilitet bedöms inte
påverka den planerade bebyggelsen.

Sjölén & Hansson Arkitekter AB
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Markradon
Markradonmätningar har ej utförts inom området. I intilliggande detaljplan (samma
bergplatå) klassas marken som högradonmark och därför klassas marken i denna detaljplan
också som högradonmark för område med berg i dagen eller område med berg med tunt
jordtäcke. Grundläggningen skall utföras radonsäkert när grundläggning utförs på berg. Om
grundläggning utförs på lera är leran så tät att den betraktas som lågradonmark.

Grundläggning
De geotekniska förhållandena i området är bra i läget för planerade tomter. Byggnaderna
föreslås grundläggas med hel platta på mark på berg eller fast botten.
Vägen i område 2 skall grundläggas genom urgrävning av lösa jordlager. Det är viktigt att
vägens avvattning är välfungerande så att inga vattentryck kan byggas upp i vägbanken.
Resterande vägar grundläggs på fast botten eller berg

Bild 9. Redovisning av var åtgärder ska utföras enligt den bergstekniska utredningen.
Rödmarkerade branter ska blockrensas

Bergteknisk utredning
En bergteknisk utredning har utförts inom området av Bergab AB för att utreda eventuella
risker för ytliga ras och blocknedfall. Inom området där de 18 husen planeras ligga bedöms
ingen rasrisk föreligga.
14 (32)
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Berggrunden består av en massformig, medelkornig, ljust röd, granit s k Bohusgranit
och områdets storstabilitet bedöms som mycket god. På grund av naturlig uppsprickning
av berggrunden, med blockbildning som följd, samt stora blockansamlingar, en rest
av stenbrytning, bedöms visst behov av stabilitetshöjande åtgärder inom aktuellt
detaljplaneområde.
Inom förestående markentrepenad utförs rensning i den omfattning som erfordras för
omgivningens och arbetets säkerhet och genomförande. På kartan på bild 9 redovisas områden
med färgmarkering. Röda områden rensas från löst sittande block och skivor. Efter rensning
ska fattas beslut om eventuell bultning. Bruna områden ska rensas från skrotsten och block.
Området kan jämnas till vid behov. Grönt område är utan rasrisk.
  Slutlig rensning och eventuella åtgärder utförs efter det att markentrepenaden är klar.
Genomförandet av åtgärderna ska säkerställas i avtal med kommunen då även tidpunkterna
för genomförandet ska anges.
Fornlämningar
Det finns inga kända fasta fornlämningar inom eller i direkt anslutning till planområdet.
Kulturmiljö
I anslutning till planerad tillfart till området ligger en äldre byggnad som kallas Folkets
Hus. Huset byggdes 1928 av Sannäs gymnastik- och idrottsförening. Byggnaden har stått
tom och oanvänd under många år. Under 2010 har byggnaden genomgått en varsam exteriör
upprustning. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde då både interiör och exteriör är i
stort sett oförändrat sedan byggnaden uppfördes.
Samhället Sannäs finns redovisat i kommunens kulturmiljövårdsprogram och utgör
dessutom riksintresse för kulturmiljövård. Bohusläns museum bedömer att den föreslagna

Bild 10. Folkets Hus, beläget i nordost inom planområdet.
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bebyggelsen endast marginellt kommer i visuell kontakt med samhället Sannäs. Genom
att styra husens placering och högsta tillåtna nockhöjd samt att bevara en gles trädridå mot
samhället kan man minska den visuella effekten från samhället.
Bebyggelse
Inom planområdet finns befintlig bostadsbebyggelse inom fastigheterna Mjölkeröd 1:17 och
1:87. Den första är bebyggd med ett fritidshus, den sistnämnda utgör helårsboende.

PLANFÖRSLAG
För befintlig och tillkommande bostadsbebyggelse anger detaljplanen bostadsändamål.
Byggrätterna regleras för att vara ändamålsenliga för helårsboende.
Planförslaget innehåller 18 tomter för nybyggnation med en byggrätt på 160 kvm inklusive
biytor. Tomterna storlek varierar mellan 750 och 1200 m2. Att en del tomter är relativt
små kompenseras av att mindre tomter har minst en sida mot naturmark. Planområdet
är kuperatoch därför har varje tomt en individuell nockhöjd relaterad till tomtens
höjdförhållande.
Gestaltning
På plankartan finns en bestämmelse som kallas inriktningsbestämmelse som säger
att utformningen skall överensstämma med gestaltningsprinciperna för arkitektur och
byggnadsutformning. De gestaltningsprinciper som redovisas under rubrikerna ”Principer och
intentioner” t o m ”Bebyggelse” i planbeskrivningen utgör underlag för prövning enligt 3 kap.
PBL. På plankartan regleras gestaltningen med hjälp av planbestämmelser.
Gestaltningsprinciperna ger ramar för utformning av ny bebyggelse och andra anläggningar
såsom gator, gatubelysning, naturmark m m.
Detaljer som ger karaktär och är kvalitetshöjande definieras för att uppnå den eftersträvade
miljön.
Gestaltningsprinciperna utgör ett underlag för projektering, bygglovshantering, byggande
och framtida förvaltning och skötsel av bebyggelsen inom området.
Principer och intentioner
Mål
Målsättningen är att ett vackert och attraktivt bostadsområde skall växa fram på de villkor
som platsen ger. Upplevelsen att bo och röra sig i naturen skall vara tongivande. Bebyggelsen
skall inte dominera över naturvärdena utan anpassas till det omgivande landskapet.
Gestaltningen av området skall bidra till att helhetsintrycket av bostadsområdet upplevs som
enhetligt.
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Områdets identitet
Mjölkeröd 1:1 är vackert beläget i naturen, men ligger inom Sannäs samhällsområde och
därmed på gångavstånd till samhället. Samhället Sannäs utgör riksintresse för kulturmiljövård.
Området består av en bergsrygg med branta sidor mot söder, öster och nordöst. Mindre
ytor av ren hällmark finns spridda. Främst inom den norra delen av området som avslutas
med lodrätt stupande berg förekommer gamla tallar — lågvuxna, vridna och knotiga. Denna
kantzon är betydelsefull för landskapsbilden. Även inom den övriga delen av området finns
en del gamla, karaktäristiska tallar. I de små dalsänkorna mellan berghällarna växer ekar och
aspar.
I den södra delen av planområdet finns tre befintliga bostadsfastigheter, varav en för
helårsboende. Vid den planerade infarten till området ligger ett gammalt Folkets Hus.
Det föreslagna bostadsområdets identitet baseras på:
• en genomtänkt arkitektur som anpassas både till naturen och terrängen
• naturen som fondmotiv, dvs bebyggelsestrukturen medger grön utsikt åt flera håll

En optimal boendemiljö med en stark identitet skall åstadkommas genom att:
•
•
•
•
•

specifika naturelement såsom större träd och karaktäristiska berghällar sparas
sammanhängande naturytor sparas mellan bebyggelsegrupper
byggnader anpassas till naturen
byggnaderna ges en naturanpassad färgskala i dova toner
sprängningar och uppfyllningar minimeras

Landskapsbild

Bild 11. Fotomontaget visar planområdet från söder.

Den visuella påverkan på landskapsbilden har studerats i fotomontage som visar
bebyggelsen från söder. Påverkan på landskapsbilden är mest betydande söderifrån. Den
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branta bergväggen som vetter mot samhället är dominerande i landskapet.
Bohusläns museum bedömer att den föreslagna bebyggelsen endast marginellt kommer
i visuell kontakt med samhället Sannäs. Den föreslagna regleringen av husens placering,
högst tillåtna nockhöjd samt att bevara en gles träridå mot samhället är avsedd att genom
planbestämmelser minska den visuella effekten sett från Sannäs.
För att ytterligare förtydliga hur bebyggelsen påverkar landskapet har ett antal sektioner
genom landskapet och den tänkta bebyggelsen gjorts.
Kartan nedanför visar läget för de principsektioner som gjorts. Sektionerna benämns  A-A,
B-B, C-C och D-D och återfinns på motsatt sida.
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+31

+26

Bild 14. Illustration av byggrätter.
Sektionerna visar omfattningen av byggnationen i förhållande till angörande gata.
Avsikten att dela upp byggnadskroppar
och följa bergets lutning beskrivs under
rubriken gestaltningsprinciper. Planbestämmelserna begränsar möjligheterna för
sprängning och markschakt till förmån för
en anpassad bebyggelse, förutom för tomt
6, 7, 8 och 9.
Den kuperade terrängen gör att tomterna
1,6,7,8 och 9 har höjdskillnader på tomterna som kan försvåra tillgängligheten.
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Bild 13. Illustrationskarta med sektionshänvisningar
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Allmänna platser
Gator

Gatumiljön påverkas av gatans bredd, materialutformning, belysning samt dess anslutning
till angränsande mark och tomternas förgårdsmark. Körbanans bredd varierar mellan 3,5 och 6
meter. Vägområdets bredd är i genomsnitt 4 meter bredare än körbanan.
Den planerade lokalgatan dras i de jordtäckta, grundare sänkorna mellan bergspartierna. I de
brantaste partierna är vägen som bredast. Vägen skall vara belagd med asfalt.
Nivåskillnader mellan tomtmark och allmän gata skall ges en gemensam utformning;
exempelvis med murar i natursten. Inom den norra delen av planområdet kommer dessa murar
att vara över en meter höga i vissa fall. Murarna ligger på gatumark och förvaltas gemensamt
av gemensamhetsanläggning för gatu- och naturmark. När murar anläggs ska man anvisa var
öppningen och angöringen till respektive tomt skall vara.
Det brantaste området av vägen ligger strax väster och bakom Folkets Hus. En stödmur i
natursten kommer att anläggas längs vägens östra sida. Inom området kommer det att finnas
fyllnadsmassor (sprängsten) som kan användas.
Naturmark
För att bevara skogskaraktären skall större tallar och lövträd sparas. En gles trädridå i söder
skall bevaras för att minska den visuella effekten av den nya bebyggelsen från Sannäs.
De karaktäristiska tallar som växer framförallt i en kantzon i den norra delen av området är
betydelsefulla för landskapsbilden och bör bevaras i möjligaste mån. Planbestämmelsen n1
reglerar bevarandet av naturmiljön inom planområdet. Marklov krävs för att fälla träd med en
stamomkrets på 40 cm eller mer 1 meter ovan mark. Planbestämmelsen n1 reglerar även att
berghällar inte får förvanskas inom naturområdet.
Strandzonen mot Gultjärn bevaras som naturmark, liksom bergtungan i den södra delen av
området. Bergtungan är undantagen från bebyggelse då den annars skulle ge visuell påverkan
från Sannäs.
Tomtmark
Den föreslagna bebyggelsen inom planområdet är i huvudsak lokaliserad till de moss- och
tallbevuxna berghällarna. Bebyggelsen skall bestå av enfamiljshus i ett plan. Suterrängvåning
får anordnas vid enplanshus då terrängen medger det. Planbestämmelse v1 anger att
suterrängvåning får anordnas. De flesta tomterna har en eller flera sidor som vänder sig
mot naturmark. På några tomter ska skyddsräcke monteras för att fastighetsgränser ligger
nära branta partier. Detta regleras i avtal med kommunen. Fastigheten Mjölkeröd 1:17 ges
möjlighet till att delas genom att tillföra mark från Mjölkeröd 1:1. Tomter ska vara minst 700
och högst 1200 kvm.
Bebyggelse
Nivåskillnader skall utnyttjas för att skapa en varierad och innehållsrik bebyggelse. BebyggelSjölén & Hansson Arkitekter AB
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se i sluttning skall utföras på ett sådant sätt att ingrepp i naturen minimeras. Suterränghus eller
terrasshus är tillåtna. Även om omarbetning av marken måste göras är avsikten att bebyggelsen skall ge intryck av att mjukt och följsamt anpassa sig till marken.
Stora husvolymer bör brytas ner i mindre delar, vilket även är en fördel med tanke på den
kuperade terrängen. Huvudbyggnad får vara maximalt 8 meter bred. Syftet med en begränsad
husbredd är att uppnå bättre terränganpassning och en varierad bebyggelse som med fördel
vinklas eller delas upp i flera byggnadskroppar. Friliggande förrådsbyggnader och garage
skall ges samma gestaltningsomsorg som huvudbyggnaden även om den underordnas denna i
volym.
På detta uppslag visas ett antal referensbilder på byggnader som är utformade på ett sätt som
fastighetsägaren och exploatören önskar uppnå i området. Inspirationen är hämtad från de
nordiska länderna.

Ovan: Inside-Out Cabin, Reiulf Ramstad Arkitekter
Till höger: Satelit, Arkitekt: Apolis

Sommarhus, Hanne Dalsgaard, Henrik Jeppesen
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Terränganpassning av trädäck mot klipporna.

Ovan: Kisko Villa, Arkitekt: Käpy
and Simon Paavilainen Architects

Sommarhus, Norge, Arkitekt:
Wenche Selmer (Illustration från
boken Norwegian Wood).
Nedan bostadshus i Oslo av
Wenche Selmer.
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Material och kulörer
Materialen skall vara beständiga och åldras vackert. Fasadmaterialet skall i huvudsak
utgöras av stående träpanel. Takmaterial skall vara rött lertegel och vid lägre taklutningar av
bandplåt. Fasader skall målas i slamfärger. För att uppnå en samstämd färgskala i området
föreslås fasadkulörer med utgångspunkt från Falu rödfärgs baskulörer:
•
•
•
•
•
•
•

Falu röd
Falu Ljusröd
Falu Verde
Falu Ockra
Falu Terra
Falu Svart
Falu Grå

NCS 5040-Y80R
NCS 5040-Y70R
NCS 7020-G90Y
NCS 4050-Y20R
NCS 7020-Y50R
NCS S 8500-N
NCS S 8000-N

Utifrån baskulörerna kan bl a nedanstående kulörer blandas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mörkockra
Blekröd
Rödockra
Rödterra
Ljusterra
Ljusverde
Mörkröd
Gråsvart
Mörkverde

             

4040-Y30R
5040-Y60R
5040-Y30R
5030-Y60R
6020-Y40R
6030—G90Y
7020-Y80R
8502-Y
8010-G90Y

Material och färger bör väljas med hänsyn till känsliga recipienter så att inte dagvattnet
förorenas.
Takvinklar och byggnadshöjder
Anpassningar av bebyggelsen till den befintliga topografin regleras med planbestämmelser
om byggnadernas totala nockhöjd. Endast enplanshus är tillåtna inom planområdet. I vissa fall
tillåts suterrängvåning, vilket regleras med planbestämmelse, v1. Takvinkel skall vara högst
32°, vilket gäller samtliga byggnader inom området.
Folkets hus får skydd i planbestämmelse som byggnad med kulturvärden. Det är viktigt att
underhåll sker med metoder som bevarar byggnadens kulturhistoriska värde. Vid underhåll
bör man samråda med exempelvis Bohusläns museum för att använda rätt material och
tillvägagångssätt.
Service
I Sannäs finns ingen service att tillgå. Närmsta samhällen med kommersiell och offentlig
service är Grebbestad och Tanumshede ca 8 kilometer från Sannäs. Barn boende i Sannäs går i
grundskolan i Tanumshede.
Det finns äldreboende och vårdcentral i Tanumshede.
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Tillgänglighet
Området är kuperat vilket innebär att tillgänglighetskraven får anpassas till de naturliga
förhållandena. Den nya angöringsvägen är för brant för att användas av rullstolar vilket
även gäller övriga möjliga anslutningar till området. Troligen kommer man använda
bil för transporter till detta område. Det innebär att förhållandet gata till entré ska var
funktionsanpassat. Entréer ska placeras så att det finns utrymme för att anlägga trappa
eller ramp mellan mellan husentré och gatan. Markplaneringen ska utföras med hårdgjorda
ytor så att det går lätt att använda rullator eller andra hjälpmedel för att ta sig fram.  
Tillgänglighetsanpassning av tomter och byggnader behandlas detaljerat i bygglovsskedet.
Det har för kuperade tomter införts en planbestämmelse om att bergsschakt får ske för att
kunna anlägga hus på en godtagbar höjd i förhållande till gata. Bestämmelsen gäller de tomter
i nordvästra delen av planområdet som har rundkulliga berghällar på tomterna.
Besöksparkering om 8 platser, varav en för funktionshindrade, ska anordnas inom
planområdet. Den maximala lutningen på lokalgatan, mellan handikapparkering och de
tillkommande bostadstomterna är 1:20. En asfalterad gångbana med 1,5 m bredd kommer att
anläggas utmed den tillkommande lokalgatan.
Lek och rekreation
Den sammanhängande grönstrukturen vars karaktär varierar genom olika landskapsoch vegetationstyper fungerar dels som närrekreationsområden, dels som visuellt vackra
naturområden för de boende inom området. Från flertalet tomter nås naturmarken direkt och
fungerar som länkar till omgivande rekreationsområden. Drygt 40% av planområdets totala
yta utgörs av NATUR-mark. I så stor utsträckning som möjligt har gamla gångstigar och
skogsvägar bevarats inom området. På gångavstånd finns stora grönområden för rekreation,
närhet till golfbana, båthamn och badplatser.
Gator och Trafik
Det finns en befintlig väg till området via Guletjärnsområdet. Denna genomfart kommer  
att föreslås i detaljplanen som sekundär angöringsväg till området, samt för att säkra
områdets tillgänglighet för renhållningsfordon, snöskottning och räddningstjänsten.
Nyttotrafiken (framförallt sophämtning) förekommer redan på vägen till fastigheterna
Mjölkeröd 1:17 och 1:5. Utbyggnaden innebär inte att nyttotrafiken på Guletjärnsvägen ökar
under sommarhalvåret. Det kan bli en ökad trafik undervintertid då halka mm kan göra det
nödvändigt att använda  Guletjärnsvägen för boende inom planområdet. I samband med
exploateringen anläggs en ny anslutningsväg från Folkets hus. Den nya vägen blir brant, som
mest 1:8, men följer höjdlinjerna och innebär att flera problem kan lösas som va-anslutning,
urgrävning bakom Folkets hus och en kortare resväg till bostäderna. Då den starka lutningen
på den föreslagna nya tillfartsvägen bland annat bedöms  innebära stora svårigheter vid
start och stopp vid vinterväglag förutsätts för ett genomförande av planen att planområdet
även kan säkerställa en trafikförsörjning via Guletjärnsvägen.  Utfart från planområdet
via Guletjärnsvägen medför en omväg på ca 1 km jämfört med nya utfartsvägen varpå det
kan antas att det stora flertalet trafikanter från planområdet väljer den nya utfarten så länge
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vinterväglag inte råder. En avvägning har gjorts mellan
att låta trafiken köra runt om Guletjärnsområdet kontra
en ny anslutningsväg från Folkets Hus. Bedömningen är
sammantaget att köra runt Guletjärnsvägen är en sämre
lösning jämfört med en ny vägdragning. Möjligheten för
samtliga fastigheter att använda Guletjärnsvägen som
alternativ utfart kvarstår. I förslaget anslutes den befintliga
fastigheten Mjölkeröd 1:17 till den nya uppfartsvägen.
Gator inom området bedöms ha lågtrafik och har ej behov
för GC-väg. Gator utformas med 3,5 meter hårdgjord yta
med gångbana på 1,5 meter i samma plan. Den hårdgjorda
ytan blir 5 meter bred. Den framtida väghållaren ansvarar
för frågor om trafiksäkerhet i området inklusive eventuell
risk för fallolyckor i anslutning till vägen.

Bild 15. Gångsträcka till Sannäs och
närmaste busshållplats. Vid högvatten
översvämmas gångvägen och alternativ gångväg är längs tillfartsvägen.

Planområdet kommer att öka trafiken vid anslutningen
till väg 1018 med ca 80 fordon per dygn när planen
genomförts fullt ut. Dagens trafik på Gultjärnsvägen är ca 60 fordon/dygn. Utgångspunkten
för denna uppskattning är att varje hushåll ger upphov till i snitt 4 enkelresor per dygn.  De
nya bostäderna på planområdet kommer att nyttja den nya tillfarten såtillvida det inte råder
vinterväglag. Då kan trafiken på Guletjärnsvägen genom det befintliga bostadsområdet väntas
öka.
Skolskjutsar anordnas till skolan i Tanumshede för skolbarnen. Skolbussen
stannar på ordinarie busshållplats i Sannäs samhälle och samordnas av ansvarig
på utbildningsförvaltningen. Skolskjutsar anordnas längs vägar som barn- och
utbildningsnämnden bestämmer med hänsyn till farbarhet, olycksrisker, trafiksäkerhet etc.
Kartbilden på till höger visar
busshållplatsens läge och den
rekommenderade gångvägen till
busshållplatsen (röd linje).
Tanums kommun, Västra Götalands län
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Bild 16. Läget för befintlig gångstig genom området är prickmarkerad.
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huvudsak på den egna tomtmarken. En gemensam parkering anordnas i den norra delen av
planområdet, med gästparkering och handikapplats.
Detaljplanen möjliggör att en mindre besöksparkering anordnas söder om Folkets Hus.
Gångtrafik
Inom området finns ett gångstråk. Nordväst om fastigheten Mjölkeröd 1:17 medger
detaljplanen en lokalgata i samma läge som stigen har idag. Den lämpligaste vägen för gående
till Sannäs från det nya bostadsområdet är via den befintliga vägen väster om planområdet
ner till gångvägen längs vattnet och över Folkes bro. Därifrån går väg 1018 till Sannäs hamn
och busshållplatsen. Gångbana saknas längs med väg 1018. Skolbussen går från denna
busshållplats i dagsläget.
Återstående del av stigen planläggs som naturmark och kan fortsätta att nyttjas så som
idag, utan närmare behov av underhåll. Stigen bedöms vara för brant för att vara lämplig för
omvandling till en mer anlagd karaktär. För gående som väljer att gå via Folkets Hus mot
samhället kommer en ny gångförbindelse att anordnas till den föreslagna parkeringsplatsen i
anslutning till Folkets Hus.
Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Renvatten- och spillvattenavloppsnät

Inom planområdet planeras en utbyggnad av sammanlagt 18 nya bostäder, i form av
fri-liggande småhus. Samtliga skall anslutas till ett samfällt ägt va-nät (spillvattten- och
dricksvatten) som löper utmed befintlig gata omedelbart norr om planområdet. Den befintliga
va-samfällighetens lednings-nät är anslutet det allmänna va-nätet i Sannäs norra del.
Det nya bostadsområdet skall anslutas till va-nätet, spill- och dricksvatten, invid ”gamla
Folkets hus” i planområdets nordöstra del, intill den nya infarten. Det allmänna va-nätet i
Sannäs är anslutet kommunens huvudledningsnät via sjöförlagda ledningar i Sannäsfjorden.
Dricksvatten produceras i Rylands vattenverk i Tanumshede medan spillvattenavlopp från
Sannäs överförs till nya avloppsreningsverket Bodalen i Grebbestad. I utkanten av Grebbestad
finns en tryckstegringsstation som försörjer bl.a Sannäsområdet med dricksvatten. Avlopp från
Sannäs kommer att avledas till det nya verket.
För att klara av att få tillräckligt högt tryck i de högst belägna fastigheternas tappställen
skall en tryckstegringsstation med lågreservoar om minst 10 m3 anläggas invid gamla ”Folkets
Hus”.
Spillvattenavloppet leds från området till en avloppspumpstation invid hamnen i Sannäs
som är kopplat till det nya reningsverket Bodalen i Grebbestad. Befintligt ledningssystem,
pumpstation och reningsverk beräknas ha tillfredsställande kapacitet för att omhänderta
områdets avloppsvattenmängd. Dimensionering och utformning av VA- och dagvattensystem
säkerställs i avtal med kommunen innan planen antas.
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Dagvatten- och dränvatten

Recipienten för områdets ytvatten, Sannäsfjorden, är klassad som riksintresse för
naturvård samt Natura 2000 område enligt art- och habitatsdirektivet. Funktionskraven
på dagvattenanläggningen ställs därför höga. Dagvattenanläggningen skall bl.a tillse att
fjorden efter utbyggnaden ej utsätts för ökad belastning av oljehaltigt vatten eller ökad
andel suspenderat material från planområdet vilket ställer särskilda krav på lokal rening och
omhändertagande av dagvatten (LOD) från området innan avrinning till recipienten.
I nuläget medför häftiga skyfall ytvattenansamlingar på den intillliggande lågt belägna delen
av Mjölkeröds Golfbana. Detta orsakas av dämning i befintliga diken och dagvattenledningar
dit områdets dagvatten avbördas. Förhållandet bedöms inte medföra några väsentliga och
kvarvarande olägenheter – förutom att denna delen av golfbanan blir ospelbar vid dessa
tillfällen. Vid detaljplanens genomförande gör planområdets topografi det svårt att utan stora
naturingrepp åstadkomma fördröjning av större nederbördsmängder inom planområdet. Vid
större regnmängder föreslås större delen av dagvattnet att fördröjas utanför planområdet i ett
nytt dagvattenmagasin på golvbanan, på ängar och i Gultjärn innan det når havsvikarna.
Inom området föreslås anläggande av markförlagda fördröjningsmagasin, dessa syftar i
första hand till omhändertagande – bromsande av takvatten och dränering.
Detaljprojekteringen av området, främst med avseende på vattendelaren får slutligen
ge direktiv till om det blir en större oljeavskiljare och/eller filterbrunnar för rening
av oljepåverkat vatten. Dagvatten från den sydvästra delen avleds i huvudsak enligt
principritning VA01-41- 01, där området avvattnas via fördröjningsmagasin och
makadamfyllda diken. Avvattningen sker till den intilliggande insjön Gultjärn. I denna del
av området bedöms det inte bli något eller möjligen endast mindre mängder oljepåverkat
dagvatten. Om detaljprojektering av vägar etc innebär att hårdgjorda ytor avvattnas åt detta
håll föreslås filterbrunnar för rening av oljepåverkat vatten.   
Resterande del av området och gata avvattnas i princip mot nordost till den bäck som
senare mynnar i saltsjön innerst i Sannäsviken. Avrinningen sker via ett system bestående
av omväxlande makadamfyllda diken, markförlagda ledningar samt öppna diken som
dimensioneras för att fördröja avrinningen vid omfattande nederbörd och utformas så att en
rening av företrädesvis ytvatten från gata sker genom oljeavskiljning och sedimenterings fördröjningsdamm.
Dagvattensystemet dimensioneras och
utformas så att de momentana utflödena vid
ett sk. 100 års-regn ej överstiger nuläget.
Dammens utformning med varierande
djup, gräsklädda slänter och vattenväxter
ger goda förutsättningar till rening och
sedimentering vid mindre (2 – 5 års-regn)
nederbördsmängder. Dammen kommer
vid riktigt stora nederbördsmängder ges
möjlighet att bredda ut på golfbanan och
översila gräsytan. Avvattning av breddat
vatten kommer att ske genom golfbanans
dränering, dvs i ett långsamt förlopp.
Bild 17. Fördröjningsdammens läge nordost om Folkets
hus.
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Idag

Framtid utan fördröjing

Framtid med fördröjning

Idag

Framtid utan fördröjing

Framtid med fördröjning

10 l/s
13 l/s
18
38

30 l/s
38 l/s
48
101

25
30
30
80

75
90
105
200

10
13
18
80

30
38
48
101

Tabell 1. Beräknade dagvattenflöden vid 2, 5, 10 samt 100 års-regn för planområdets delar idag och efter
exploatering.

Oljerening

Vid stora nederbördsmängder brukar den första tidens regn ”en så kallad first flusch” ses
motsvara ett mindre regn under vars period de eventuella föroreningarna kommer svepas med
genom oljeavskiljare och faller (50-100-årsregn) gör det på en ”renspolad” mark, varför detta
vatten inte för med sig föroreningarna.
För dagvattenanläggningen upprättas drift- och skötselplan samt kontrollprogram för
funktionskontroll av densamma. Dimensionering och utformning av VA- och dagvattensystem
säkerställs i avtal med kommunen innan planen antas. Vidare ansvarar exploatören för att
provtagning utförs på Gultjärn samt bäckflödet i nordost innan byggnationen inleds. Man
erhåller därmed ett referensvärde att jämföra med vid kommande provtagningar.
Brandpost
I anslutning till den planerade tryckstegringsstationen föreslås anläggande av en
markförlagd brandpost. Beräkningar visar att kapaciteten kan uppfylla fodringarna i VAV
P83 (10 l/s @ 15 mvp). Säkerheten vid brand ökas ytterligare genom att det planeras en
sk. spolpost högre upp i planområdet, samt att tryckstegringsstationen är utrustad med en
lågreservoar med vattenvolymen 10 m3.
Värme
Uppvärmningen av bostäderna ska ske med vattenburna system.
El och tele
Det kan finnas behov av ytterligare en transformatorstation som föreslås placeras intill
befintlig transformatorstation. E-område har utökats för att rymma två transformatorstationer.
Ledningar för telenätet har förts in med ledningsområde på plankartan.
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Avfall
Avfallshanteringen sker i enlighet med kommunens renhållningsordning och avfallsplan,
vilken har som målsättning att alla verksamheter och boende källsorterar för återvinning
av tidningar och förpackningar för materialåtervinning, idag med hänvisning till befintliga
återvinningsstationer, samt matavfall för insamling till biogas.
För att undvika tung trafik inom bostadsområdet föreslår Rambo att avfallshanteringen
ordnas i gemensamma utrymmen vid områdets tillfartsväg och/eller utfartsväg (vid Folkets
hus). Då befintliga fastigheter redan har avfallshantering söder om planområdet så kommer
troligen tung trafik att ändå genomkorsa planområdet efter ett plangenomförandet. Läget vid
Folkets hus innebär att invånare i högre grad sannolikt kommer köra bil ner till sophuset.
Därför föreslås en placering av gemensamt sophus centralt i området på samma höjd som
bebyggelsen. Renhållningsfordon ska kunna hämta utan dragväg för sopkärlen och slipper  
backningsmanöver. Avfallskärlen skall vara placerade i omedelbar närhet till hämtningsplats
och marken skall ha hårdgjord yta. Sophuset är placerat så att sopbilarna inte skall behöva
backa eller gå mer än tio meter. Detta kommer att säkerställas vid bygglovet för sophuset.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Radon
Berggrunden är radioaktiv i hela Bohuslän. Radonet kommer in i byggnaden genom
otätheter i grundkonstruktionen. Byggnader skall utföras radonsäkert såvida inte 200 Bq/m3
inomhusluft kan erhållas med lägre radonskydd, vilket ska visas vid bygglovgivning.
En planbestämmelse om radonsäker grundläggning införs på plankartan.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna föreskriver kvalité på vatten, luft eller miljön i övrigt för att
skydda människors varaktiga hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på människors
hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft,
olika parametrar i vattenförekomsten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt
omgivningsbuller.
Föroreningar i utomhusluften (SFS2010:477) bedöms inte överskridas inom planområdet. Alla
Västra Götalands kommuner utanför Göteborgsregionen ingår i Luft i Väst tillsammans med
Västra Götalandsregionen och ett antal företag. I förbundets verksamhet ingår bland annat
luftföroreningsmätningar, emissionskarteringar och spridningsberäkningar. De mätningar
som hittills gjorts visar på att inga miljökvalitetsnormer överskrids i Tanum.
Miljökvalitetsnorm
Kvävedioxid
60 μg/m3 (dygnsmedelvärde)
Kväveoxid
30 μg/m3 (årsmedelvärde)
Svaveldioxid
100 μg/m3 (dygnsmedelvärde)
Bly
0,5 μg/m3 (årsmedelvärde)
Partiklar(PM10) 50 μg/m3 (dygnsmedelvärde)
Tabell 2. Tabellen visar gränsnivåer för föroreningar i utomhusluft (miljökvalitetsnormer)
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Fisk- och musselvatten
Sannäsfjorden, som ligger 100 meter söder om planområdet omfattas av
miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten. Förutsatt att utsläpp och dagvatten hanteras
enligt planförslaget, bedöms inte miljökvalitetsnormen för musselvatten påverkas negativt av
den planerade utbyggnaden.
Vattenförekomst
Sannäsfjorden är en vattenförekomst enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön (VFF). Vattenområdet omfattas därmed av miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap MB, 4 kap VFF samt Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter
om kvalitetskrav för vattenförekomster (14 FS 2009:533). Miljökvalitetsnormen utgör
kvalitetskrav och syftar till att vattenförekomsterna ska uppnå hög eller god ekologisk
status och god kemisk ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte omfattas
av bestämmelser om konstgjorda eller kraftigt modifierade vattenförekomster eller av
bestämmelser om undantag (tidsfrist eller mindre strängt krav). I den fortsatta planprocessen
måste vattenförekomstens miljökvalitetsnormer beaktas, liksom miljökvalitetsnormerna för
till exempel det skyddade musselvattnet.
För den aktuella vattenförekomsten gäller följande miljökvalitetsnormer och undantag:

Alternativ utfart vid höga havsvattennivåer
Vägen mellan Gamla Folkets hus och väg 1018 har en
lägsta punkt på +1,05 meter. Det innebär att vägbanan
riskerar att bli översvämmad vid västliga vindar och
höga havsvattennivåer. Det är inte troligt att vägbanan
kan höjas i den utsträckning som kan krävas för att få en
godtagbar nivå över havsytan.
Istället ska trafiken ledas över Gamla Mjölkerödsvägen
som går norrut och passerar ån ca 800 meter längre
norrut när vägbanan är översvämmad.

Bild 18. Karta med alternativ utfartsväg som
ska användas när körbanan översvämmas
vid hög havsvattennivå.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap. Genomförandetiden börjar då planen vinner laga
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