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Långsiktig hållbar utveckling
Det långsiktigt hållbara samhället är ett samhälle som tillfredsställer sina aktuella behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov och som har balans
mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

Social hållbarhet

Det nationella folkhälsomålet är ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen.” Det är i sin tur uppdelat i elva målområden. I detta sammanhang är fyra av
dessa relevanta, vilka beskrivs nedan.

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för
folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av
samhället har ett samband med hälsa.
Rätten till delaktighet och inflytande i ett demokratiskt samhälle gäller oavsett kön, könsuttryck,
etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
För att uppnå en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen, ska särskild vikt läggas vid att stärka
förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta
personer samt vid barns, ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället.
2014 gjordes en LUPP-undersökning (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som delvis handlar
om delaktighet och inflytande. 44 % av gymnasieungdomarna och 42 % av högstadieungdomarna
vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen. En relativt stor andel, 22 % på gymnasiet och
24 % på högstadiet, vill även träffa kommunens politiker. Ungdomarna anser i störst utsträckning
att politiker i Tanum bör satsa på skolan och att skapa arbeten för unga. I Tanum finns 20 ungdomar
som både vill påverka frågor som rör kommunen, som skulle vilja träffa politiker i kommunen
samt tycker att de har mycket goda eller ganska goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de
som bestämmer. Dessa ungdomar skulle potentiellt kunna bli aktivt engagerade i ungdomsfrågor i
kommunen.
Totalt anser 15 % av gymnasieungdomarna och 21 % av högstadieungdomarna att de har mycket
stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.
Tjejer på gymnasiet utmärker sig med lägre politiskt självförtroende än övriga.
De som svarat att de inte vill påverka i frågor som rör kommunen fick svara på en fråga om varför
de inte vill påverka. Den huvudsakliga orsaken är bristande intresse. Mer problematiskt är att 30
procent av högstadieungdomarna och 37 procent av gymnasieungdomarna som inte vill påverka har
svarat att de inte vill det för att de inte tror att det spelar någon roll eller för att de som bestämmer
ändå inte lyssnar.
Valdeltagande är det mest allmänna och minst engagerade sättet att påverka och få inflytande.
Valdeltagandet till riksdagen 2014 i Tanum var 85,5 %, en uppgång sedan 2010 med 3,25 %.
Till kommunfullmäktige var valdeltagandet 2014 82,5 %, en uppgång sedan 2010 med 3,85 %.
Förstagångsväljarnas valdeltagande till kommunfullmäktige var 74 % 2014.
Det finns olika föreningar som bland annat har som inriktning att påverka. Samhällsföreningar
finns i alla samhällen och deras huvudsakliga syfte är att verka för sitt samhälles bästa och skapa en
trygg och hälsosam miljö. Pensionärsföreningar har genom kommunala pensionärsrådet möjlighet
till direktkontakt med politiker på återkommande möten. Det finns sju pensionärsföreningar i
kommunen. Handikappföreningar har i sin tur samma möjlighet genom kommunala handikapprådet.
Det finns olika mötesplatser där medborgarna kan samlas och utbyta tankar och idéer som sedan
kan leda till inflytande. Biblioteket, bygdegårdarna och folkets hus är sådana platser. Det finns också
platser som är inriktade på vissa ålders- eller intressegrupper som skolan och fritidsgårdarna för barn
och ungdomar och familjecentralen för småbarnsföräldrar.
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Mötesplatser-offentliga rum

Mötesplatser är viktigt i ett samhälle för att människor skall ges möjlighet till sociala kontakter som
i sin tur är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Människor som träffar andra har en bättre hälsa och
här har offentliga mötesplatser betydelse. Mötesplatser kan handla om flera olika ställen, utomhus
och inomhus, med olika syften och nedan beskrivs några av dessa. Det gemensamma för dessa
mötesplatser är att kommunen kan påverka eller bestämma utformning och innehåll. Viktigt för
mötesplatser är att de är inbjudande och tillgängliga för alla människor.
Allmänna torg
Torg har varit en mötesplats sen urminnes tider där människor mötts av olika anledningar. De
bör finnas i centrala delar av samhället så människor på ett naturligt och enkelt sätt når dit. Torg
skapar spontana möten om de ligger där människor har ärenden men kan också bli ett mål i sig.
Torghandel finns på många håll, antingen kontinuerligt någon/några dagar i veckan eller vid speciella
tillfällen. Detta har till följt att man tar sig dit för att handla, men också mötas. På ett torg kan
olika aktiviteter arrangeras som musikföreställningar, teater, kommunala firanden, större allmänna
möten, demonstrationer, manifestationer mm. Torg bör utformas så de passar in i samhällsbilden
med hänsyn till storlek, beläggning och planteringar.

Parker

Parker är viktiga för rekreation och har olika syften. Utövande av fysisk aktivitet är en, men en ofta
underskattad är som mötesplats. Det kan innebära att man gemensamt i en familj eller kamratgäng
samlas för umgänge och aktivitet. Möten i parker kan också ske spontant genom att man råkar stöta
ihop. Parker bör utformas för olika behov, öppna platser för gemensamma aktiviteter som bollspel,
men också mindre ”rum” med sittplatser för mer privata möten. För att tillgodose mångas behov
är det viktigt att parker är naturskönt utformade med olika växtlighet, men det kan också förhöja
värdet med miljöer för djur som dammar och buskage för fåglar vilket skapar mer liv. Djur i en park
är ofta intressant för barn. Inom området parker kan man också infoga s.k. hälsoträdgårdar som är
en förhållandevis ny företeelse. En hälsoträdgård är till för rekreation och består av olika växtlighet
för njutning och odling. De anläggs ofta i anslutning till äldreboenden men är också tillgängliga
för allmänheten. Här kan också förskolor ha sina egna odlingslådor vilket skapar kontakter mellan
generationer.

Gång- och cykelvägar

Möten behöver inte bara ske genom att man stannar och träffas eller umgås. Det kan också ske
genom att man möter någon som hastigast på en gång eller cykelväg. Människor som möts och ser
varandra genom att utbyta en blick eller hälsa finns i ett socialt sammanhang som visat sig positivt
ur hälsosynpunkt. Det är därför viktigt att man förlägger gång- och cykelvägar där människor i olika
åldrar vistas. Det kan innebära att man bygger dessa genom ett område för äldreboende eller genom
förskole- och skolområden.

Mötesplatser inomhus

Med tanke på det klimat vi lever i är mötesplatser inomhus viktiga, särskilt under vinterhalvåret.
Inomhustorg finns ofta i köpcentra och har blivit en viktig mötesplats där man spontant stöter
ihop när man handlar. Bibliotek är sedan länge en mötesplats där man kan bestämma att mötas
eller råka göra det. Det är dock oftast inte ett ställe där man kan ha så mycket verbalt utbyte om
det inte ordnas särskilda tillställningar. Samlingslokaler som bygdegårdar och folkets hus är andra
mötesplatser som långt tillbaka varit viktiga för invånarna. Skolor och förskolor är betydande för
barn och deras föräldrar och skapar ibland långvariga sociala kontakter liksom äldreboenden är för
äldre inte minst de som har eget boende men där äldreboendet blir en samlingpunkt där man äter
lunch och umgås. Affärer kan ibland vara utformade så att de blir en mötesplats med sittmöjligheter
och kanske ett café eller restaurang. Sammantaget för mötesplatser inomhus är att kommunen inte
alltid kan påverka hur de utformas, men man kan påverka att de finns.

Fysisk aktivitet

Forskning har visat att regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa, välbefinnande och har en
sjukdomsförebyggande effekt.
Trenden är att den totala mängden regelbunden fysisk aktivitet minskar i befolkningen samtidigt
som många vuxna är mer fysiskt aktiva på fritiden. Detta kompenserar dock inte nedgången.
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Utvecklingen mot mer inaktiva livsstilar bidrar starkt till välfärdssjukdomar och ohälsa. Förutom
betydelsen för den enskilde individens hälsa finns det mycket som tyder på att ökad fysisk aktivitet
är en mycket lönsam samhällsekonomisk åtgärd.
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar alla vuxna från 18 år och uppåt att vara fysiskt
aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig och aktiviteten
bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Aktiviteten ska
ge ökad puls och andning samt avser alla typer av kroppsrörelser som ger ökad energiförbrukning.
I Tanum ges stora möjligheter till fysisk aktivitet. Naturen finns inom några minuters avstånd oavsett
var man bor och allemansrätten ger möjlighet att utnyttja kringliggande områden. I närheten av
de större samhällena finns motionsspår, I Tanumshede och Fjällbacka även med elljus. Det finns
också markerade vandringsleder på många håll, de längsta är Bohusleden och Kustleden som går
genom kommunen. I de flesta tätorter finns idrottsanläggningar utomhus, främst för fotboll, men i
Tanumshede finns också en friidrottsanläggning. I de större tätorterna finns gymnastiksalar som kan
användas av allmänheten på kvällar och helger. I Tanumshede och Hamburgsund finns idrottshallar
med handbollsmått.
Tanum har ett rikt föreningsliv med inriktning på idrott, som framförallt vänder sig till barn och
ungdomar. Några föreningar har inriktning på motion för vuxna och i Tanumshede finns sedan några
år två privata gym. Ett mindre gym finns också i Fjällbacka samt mindre utrustning för styrketräning
på ytterligare några ställen. På Fjällbacka Service finns ett utegym som är tillgängligt för allmänheten.
I LUPP-undersökningen från 2014 uppger 60 % att de idrottar/motionerar men inte i klubb eller
förening. Andelen högstadieungdomar som svarat att de aldrig idrottar i förening eller klubb är i årets
undersökning 45 %. Motsvarande siffra i rikssnittet för LUPP 2013 är 34 %. Vidare är motsvarande
siffra i LUPP för Tanum år 2011 även 34 %, vilket alltså innebär att andelen högstadieungdomar
som aldrig idrottar i klubb eller förening har ökat i jämförelse till förra LUPP-undersökningen.
Gymnasieungdomarna ligger dock på liknande nivåer som år 2011 samt som i rikssnittet för LUPP
2013.
Andelen högstadieungdomar som mer frekvent är ute i naturen/fiskar/jagar är i Tanum tydligt högre
än i rikssnittet för LUPP 2013 för högstadiet. I rikssnittet anger 17 % att de gör detta varje dag eller
varje vecka, i Tanum är motsvarande siffra 30 %.
När det gäller vardagsmotion (hur man förflyttar sig) är Tanum en bilburen kommun. Det kan bero
på att kommunen består av många mindre samhällen som man förflyttar sig mellan med bil. Det
skapar en vana att använda bilen även inom tätorterna vilket gör att motion genom att gå och cykla
är mindre även om möjligheterna är stora. Möjlighet till cykling utanför tätorterna är begränsad
med få cykelbanor och smala vägar, dessutom med mycket biltrafik under sommarperioden.
Öppna jämförelser för folkhälsa är en undersökning som Socialstyrelsen publicerar i samarbete med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Folkhälsomyndigheten. I 2014 års undersökning
uppges att 68 % är fysiskt aktiva minst en halvtimma om dagen. 12 % har en stillasittande fritid.

Barns och ungas uppväxtvillkor

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska
hälsan under hela livet. Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa bör göras där barn är. I hemmet
är samspelet och relationen mellan barn och föräldrar viktig och det finns metoder för föräldrastöd
för att förbättra detta. Förskola och skola är också viktiga miljöer för barn. Där utvecklar och tränar
barnen olika kompetenser som till exempel problemlösningsförmåga och förmåga att samarbeta,
som fungerar som skyddsfaktorer mot ohälsa. I dessa miljöer går det också att göra insatser för goda
levnadsvanor, som till exempel goda kost- och motionsvanor. Psykiska besvär är en av de största
orsakerna till ohälsa i befolkningen som helhet. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk
ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten.
Barn och Utbildningsförvaltningen i Tanum har beslutat att all verksamhet skall följa
barnkonventionen. På varje skola finns ett trygghetsråd där eleverna ges möjlighet att få inflytande
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och påverka sin miljö och situation. I LUPP-undersökningen 2014 uppger en majoritet av
ungdomarna att de i största allmänhet är nöjda med sin skolsituation. Vad som framgår är även att
ungdomar på högstadiet generellt sett är nöjdare med sin skolsituation än gymnasieungdomarna.
Det gäller framför allt aspekterna undervisning, elevhälsovården och möjligheterna till att få extra
hjälp.
En majoritet, 66 % av ungdomarna på gymnasiet och 74 % av ungdomarna på högstadiet, anser att
det är bra stämning i skolan. Andelen gymnasieungdomar som tycker att det är bra stämning i skolan
har dock minskat sett till LUPP-resultaten 2011 (84 % nöjda på gymnasiet år 2011). Vad gäller olika
former av utsatthet i skolan kan man konstatera att sexuella trakasserier och främlingsfientlighet
är det som flest gymnasieungdomar anser är ett problem i skolan. På högstadiet är mobbning samt
att flickor får bättre möjligheter än pojkar de problem som flest anser stämmer eller förekommer.
Andelen på högstadiet som anser att mobbning är ett problem i skolan har dock märkbart minskat
sett till LUPP-resultaten i Tanum år 2011, då svarade 26 % att mobbning är ett problem. Motsvarande
siffra i årets undersökning är 13 %.
På högstadiet är eleverna allra nöjdast med undervisningen, lärarna, möjligheterna till att få extra
hjälp och stöd vid behov samt elevhälsovården. Ungdomarna, både på gymnasiet och högstadiet,
är minst nöjda med skolmaten. Andelen gymnasieelever som anser att skolmiljön är mycket eller
ganska bra har minskat sett till LUPP-resultaten 2011. Då ansåg 80 procent att skolmiljön var
ganska eller mycket bra, motsvarande siffra i år är 58 procent.
Det finns tre naturförskolor i kommunen vilket ger goda möjligheter till aktiviteter i utemiljö. Även
andra förskolor har bra förutsättningar för lekar utomhus. De flesta barn är i förskolor men det ges
även möjlighet att välja dagbarnvårdare.
För mindre barn (0-6 år) och deras föräldrar finns en familjecentral där de ges möjlighet till råd och
stöd. I familjecentralen finns öppen förskola, mödra- och barnhälsovård. Föräldrautbildning i grupp
erbjuds samt individuellt stöd.
Barn har goda möjligheter till fria lekytor i Tanum, nära till naturen och stora obebyggda områden i
tätorterna. Det finns även allmänna lekplatser i alla tätorter samt på skolorna som även kan användas
på kvällar och helger.

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Ekonomiska och sociala förutsättningar är en av de mest grundläggande förutsättningarna för
folkhälsan. Det finns samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och
social trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar
ohälsa, framför allt psykisk ohälsa, och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.
Olika slags bestämningsfaktorer, som biologiska faktorer, relationer, levnadsvanor och samhällsfaktorer
påverkar människors hälsa. Hälsans bestämningsfaktorer delas ofta in i fyra olika nivåer, där den
yttersta nivån står för övergripande strukturella faktorer, nästa nivå utgör individens livsvillkor,
sedan följer levnadsvanor och den fjärde nivån står för sociala nätverk och relationer. Faktorerna
påverkar varandra. Arbetslöshet kan exempelvis påverka matvanorna som i sin tur påverkar vikten
som i sin tur påverkar förekomst av hjärtinfarkt. Orsaker behöver alltså inte vara kopplade direkt
till individen utan kan ligga på samhällsnivå. Ju tidigare i orsakskedjan en insats sätts in, desto bättre.
I kommunens Välfärdsbokslut för 2014 kan man konstatera att kvinnor i Tanum tjänar 83 % i
genomsnitt av vad män gör. Det är en ökning med 3 % på tio år. Eftergymnasial utbildning har 38 %
av kvinnorna i åldersgruppen 25-44 år. Bland männen är det 21 %. Detta är under riksgenomsnittet.
Arbetslösheten är 5 %, för åldersgruppen unga vuxna (18-24 år) är det 7,5 %. Båda är under riksnivå.
4,5 % av gruppen unga vuxna får ekonomiskt bistånd. 22 % av föräldraledigheten tas ut av papporna
vilket är något under riksnivå.
Kollektivtrafiken är begränsad inom kommunen, men håller en bättre fjärrnivå. Fria resor för
pensionärer +75 år infördes efter beslut av kommunstyrelsen i mars 2014. Då senioren fyller 75 år
får denne ett erbjudande att köpa ett färdbevis som gäller för fria resor med kollektivtrafiken inom
kommunen. 2014 tackade 380 seniorer ja till erbjudandet.
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Bostadsmarknaden i Tanum består främst av egnahem, vilket innebär att lägenhetsbeståndet är litet.
Det innebär att ungdomar har svårt att finna en egen bostad så alternativet blir att bo kvar hemma
hos föräldrarna eller flytta från kommunen. Nya bostäder är oftast dyra vilket innebär att äldre bor
kvar i sina hus fast de kanske skulle önska en lägenhet.
Tanum har få segregerade områden, oftast är bebyggelsen blandad. Invandringen har ökat och i en
nära framtid kommer den att öka än mer, vilket kan innebära att segregationen kommer att öka.
En minskning av service har skett under senare år med färre affärer i de mindre samhällena och
på landsbygden, posten har dragit in, bensinstationer har stängt, polisstationen är borta. Å andra
sidan har ett köpcenter öppnat och vårdcentralerna har utökats med en så att det numera finns tre
i kommunen. Att servicen koncentreras till de större tätorterna och utanför kommunen förutsätter
att man blir bilberoende för att smidigt kunna utnyttja den.

Miljömässig hållbarhet

Vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället är det så kallade generationsmålet
som antogs av Sveriges riksdag 1999. Generationsmålet säjer att ”Det övergripande målet
för miljöarbetet är att vi till nästa generation skall lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.
Den mänskliga påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara inom
loppet av en generation.
För att beskriva de miljöproblem vi har i Sverige som behöver åtgärdas antog riksdagen
1999 femton nationella miljökvalitetsmål. Dessa kompletterades 2005 med ett sextonde
miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Miljökvalitetsmålen beskriver de egenskaper som naturoch kulturmiljön måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Utifrån dessa
nationella miljökvalitetsmål ska kommunala miljökvalitetsmål tas fram.
De nationella miljökvalitetsmålen är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

För Västra Götalands län finns dessutom 50 regionala tilläggsmål som beslutades av länsstyrelsen
och skogsstyrelsen i september 2015. De nya regionala tilläggsmålen lyfter fram regionala särdrag
och områden som kräver ytterligare insatser och tydliggör därmed vad som behöver uppnås i
Västra Götaland för att nå målen.
Kommunfullmäktige i Tanums kommun beslutade 2000 att anta en miljöpolicy som innebär att
kommunens övergripande miljömålsättning är ett långsiktigt uthålligt samhälle. Kommunen ska
enligt miljöpolicyn i all sin verksamhet och i alla beslut bidra till att miljösituationen förbättras
genom att främja biologisk mångfald, hushållning av naturresurser och ett förstärkt kretslopp. I
Tanums kommun fokuseras arbetet på tre områden: energi, transporter och livsmedel.
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Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet
inte blir farlig”
Målet innebär en strävan efter att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras och
inte överstiga 400 miljondelar koldioxidekvivalenter. Målet kan inte nås utan internationella
ansträngningar på en global skala. Dock kan mycket göras lokalt för att begränsa utsläppen av
växthusgaser.
Kommunens läge med goda förutsättningar för elproduktion via vind- och vågkraft men även
förutsättningar för elproduktion via till exempel solceller bör tas tillvara för ett ökat oberoende
och möjlighet till självförsörjning inom kommunens gräns. Samverkan bör även ske med övriga
närliggande kommuner och privata intressenter för att regionalt nå en hög självförsörjningsgrad.
Åtgärderna omfattar fysisk planering som planer för vind, sol- och vågkraft.
Frisk luft
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”
Generellt har utsläppen av luftföroreningar från industrin, energianläggningar och trafiken minskat
under de senaste årtiondena. Mindre förorenad luft transporteras dessutom hit från omgivande
länder. Samtidigt återstår problemen för vissa föroreningar. Till exempel påverkas luften i många
tätorter av bland annat partiklar från vägtrafik och vedeldning.
I kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö finns bestämmelser
om tomgångskörning. Kommunen har också antagit en policy om småskalig eldning i tätbebyggt
område. Dessa dokument syftar till att skydda människors hälsa och miljön.
Tanums kommun är medlem i Luft i Väst vilket är en organisation där samtliga kommuner
i Västra Götalands län samt en del större företag ingår. Organisationen sköter kontrollen av
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och rapporterar resultaten till den nationella datavärden.
De mätningar som har utförts av olika luftföroreningar i Tanums kommun har visat att värdena
ligger väl under miljökvalitetsnormerna.
Bara naturlig försurning
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i
markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar”
Försurande luftföroreningar släpps ut från transporter, energianläggningar, industrier och jordbruk.
Svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak förs med vindarna från övriga Europa och faller ned
över Sverige. Det har lett till att delar av våra sjöar och skogsmarker är försurade. I sydvästra
Sverige är idag nära hälften av sjöarna påverkade. Även grundvattnet har drabbats i delar av
landet. Tanums kommun är tyvärr inget undantag utan även här är försurning av sjöar och
vattendrag ett problem.
Tack vare internationella protokoll och EU-direktiv har svavelutsläppen i Europa (EU 27) minskat
med 60 procent och utsläppen av kväveoxider med 30 procent mellan 2000 och 2010. Det sura
nedfallet har följaktligen minskat men är fortfarande på en nivå som är högre än vad mark och
vatten tål.
För att motverka försurningen kalkas ett antal sjöar och vattendrag i Tanums kommun. Kalkningen
har haft och har fortsatt stor betydelse för den biologiska mångfalden och möjligheterna till
hållbart nyttjande, till exempel fiske, i sjöar och vattendrag som varit eller är försurade. I takt med
att det sura nedfallet har minskat i omfattning så har även en nedtrappning i kalkningsinsatsen
skett. Kalkningen är dock fortfarande nödvändig för att upprätthålla vattenkvaliteten i de
påverkade vattenförekomsterna, och kommer fortsätta vara nödvändig inom överskådlig framtid.
Försurningen påverkar inte bara miljön utan har också effekter på kulturhistoriska lämningar.
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Giftfri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna”
Målet är att naturfrämmande giftiga ämnen inte ska finnas i vår miljö. I dagsläget finns farliga
kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader och riskerar att hamna i miljön, där de kan tas
upp av växter, djur och människor. För många ämnen är halterna i miljön för höga och orsakar
problem för människor och miljö. Med miljö menas i det här fallet inte enbart utomhusmiljön
utan även miljön inomhus. De gifter vi får i oss via luft, mat och vatten är orsak till många
hälsoproblem, till exempel orsakar kadmium benskörhet hos äldre, och damm från PVC-plastgolv
höjer risken för att barn ska utveckla astma.
Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun antog i december 2012 en handlingsplan för
arbetet med förorenade områden. Handlingsplanens syfte är att öka kunskapen om de förorenade
områden som finns i kommunen, för att därmed kunna bedöma riskerna för människors hälsa
och miljön. Denna kunskap är särskilt värdefull när exploatörer uttrycker intresse för ändrad
markanvändning av förorenade eller misstänkt förorenade områden.
Tanums kommun utförs även tillsyn över verksamheter som använder miljöfarliga ämnen i sina
processer, eller säljer miljöfarliga produkter, inom ramen för miljöbalkens bestämmelser.
Skyddande ozonskikt
”Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning”
Ämnen som bryter ned ozon har under flera decennier släppts ut och tunnat ut ozonskiktet
i atmosfären. Ozonlagret är den del av atmosfären som skyddar mot skadlig UVstrålning. Utsläppen av dessa ozonnedbrytande ämnen har dock minskat med 90 % sedan
Montrealprotokollets undertecknande 1989, och det mesta tyder på att uttunningen har avstannat
och att ozonskiktet istället kommer att börja öka i tjocklek före år 2020. Den utvecklingen
bekräftas av vetenskapliga studier.
Säker strålmiljö
”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning”
I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Strålningen kommer från rymden,
solen och från naturligt radioaktiva ämnen i marken och vår egen kropp.
Tanums kommun ligger på en berggrund som gör att området är ett högriskområde för radon.
Detta innebär att byggnation ofta behöver anpassas för detta inom kommunen, till exempel
genom ventilering av grunden. Kommunen erbjuder enklare rådgivning angående radon i
inomhusluft och vatten, samt möjlighet att via kommunen lämna in dricksvattenprover.
Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark
och vatten”
Övergödning drabbar marker såväl som sjöar, vattendrag och hav. Problemen finns framför
allt i södra Sverige, men tecken på övergödning finns även i fjällområdena. Övergödning får
växtligheten att förändras successivt, och arter som är anpassade till näringsfattiga miljöer trängs
undan. När växtligheten påverkas så påverkas även djurlivet som är knutet till växtligheten.
I Tanums kommun är övergödningsproblematiken särskilt påtaglig i grunda havsvikar där
fintrådiga grönalger bildar mattor som kväver all annan växtlighet och skapar syrefria förhållanden
på botten. På lite djupare vatten finns ålgräset som bildar ängar under vattnet, som utgör en
livsmiljö för en mängd andra arter, och är den livsmiljö som hyser högst biologisk mångfald i
våra kustvatten. Ängarna fungerar bland annat som barnkammare för många av våra viktigaste
kommersiella fiskarter, så som torsk och ål. Även denna miljö är hårt drabbad av fintrådiga
grönalger som kan ta tillvara de höga näringsmängderna i vattnet och tillväxa fort på bekostnad av
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ålgräset. Ålgräsets utbredningsyta på västkusten har minskat med ca 60 % sedan 1980-talet.
Problemen med övergödning är dock inte begränsade till havet. Även sjöar och vattendrag är
övergödda, vilket påverkar levnadsförhållandena för växter och djur. Den biologiska mångfalden
minskar och snabbväxande arter gynnas på bekostnad av mer långsamt växande arter.
Mycket görs för att minska utsläppen av näringsämnen till hav, sjöar och vattendrag. I Tanums
kommun finns ca 4500 enskilda avlopp, och av dem är många gamla och lever inte upp till de krav
som finns på rening. För att åtgärda detta utför kommunen tillsyn på enskilda avloppsanläggningar,
vilket leder till att många anläggningar görs om och får en förbättrad rening. Andra områden med
utsläpp av näringsämnen där kommunen utövar tillsyn är kommunala avloppsreningsverk samt
jord- och skogsbruksverksamhet.
Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas”
Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll, till exempel från skogsbruk, jordbruk,
industrier och vattenkraftverk. Många växt¬ och djurarter är beroende av att vattendrag får flöda
fritt, och att vattenståndet kan variera naturligt. Detta kan komma i konflikt med vår önskan
att bygga hus nära stranden eller vårt behov av att reglera vattenflödet för att producera el från
vattenkraft.
I Tanums kommun finns inga stora problem med större vandringshinder. I stället är det fysisk
påverkan i form av uträtning av vattendrag, nedtagning av skuggande träd längs med vattendrag
och sjöar, kulvertering av vattendrag, vägtrummor med mera som utgör de faktorer som påverkar
möjligheten att uppnå detta miljökvalitetsmål.
Sjöar och vattendrag producerar många så kallade ekosystemtjänster. Det vill säga sådant som
direkt eller indirekt bidrar till människors välbefinnande. Exempel på detta är fiske, bad och
natur-upplevelser. Dessa tjänster har indirekt ett stort samhällsekonomiskt värde då de exempelvis
verkar dämpande på stress vilket minskar sjukvårdskostnaderna och ökar produktiviteten.
Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö
för växter och djur i sjöar och vattendrag”
Grundvatten är ännu ett exempel på en ekosystemtjänst. Regnvatten faller på markytan, och renas
av markens jordlager innan vattnet når grundvattenmagasinet. På så sätt förser naturen oss med ett
rent dricksvatten.
Det finns två stycken större kommunala grundvattentäkter i Tanums kommun; en i Lur och en i
Klageröd. Dessa försörjer Lurs samhälle respektive Backa och Östad. Utöver dessa så har många
hushåll i Tanums kommun enskilt vatten och de flesta av dessa vattentäkter är grundvattentäkter.
I de glesare befolkade delarna av kommunen finns generellt sett inga stora problem med
vattenkvaliteten, men det förekommer saltvatteninträngning, och problem med smittoämnen och
radon. I de tätbebyggda bebyggelsegrupperna längs kusten finns stora problem med vattentäkter
som är påverkade av näringsämnen, saltvatten och smittoämnen. Även i dessa områden kan radon
vara ett problem.
För att lösa problemen i bebyggelsegrupperna har Tanums kommun anställt en VA-rådgivare,
som tillsammans med miljöavdelningen ser över VA-situationen i områdena. Meningen är att
gemensamma lösningar för hela områden ska komma till stånd för att leda bort avloppsvattnet
från områdena och i slutänden förbättra kvaliteten på vattnet i områdenas vattentäkter.
Fastighetsägare i Tanums kommun kan skicka in vattenprover via kommunen för att få sitt
dricksvatten analyserat. Detta bör göras med några års mellanrum, eller oftare om problem
upptäcks.
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Hav i balans samt levande kust och skärgård
”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav,
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar”
Havet, kusten och skärgården i Tanums kommun erbjuder stora möjligheter till rekreation och
här finns ett rikt kulturarv. Dessa värden kan påverkas negativt av olika mänskliga aktiviteter. Det
är därför viktigt med en genomtänkta avvägningar vid exploatering och byggande i skärgård och
kustnära miljöer. Att bevara kulturarv med fyrar, sjöbodar, ängs-¬ och betes¬marker försvåras
i avfolkningsbygder, medan det riskerar att skadas i områden med stor fritidsbebyggelse och
omfattande turism. Ökad bebyggelse och trafik försämrar även tillgängligheten för friluftslivet,
samtidigt som det kan ha positiva ekonomiska effekter för det lokala näringslivet.
Liksom sjöar och vattendrag producerar hav och kust viktiga ekosystemtjänster. Bad, fiske, och
naturupplevelser är exempel på ekosystemtjänster från havet, men även energiproduktion genom
vågkraft och en dämpande effekt på den globala uppvärmningen är tjänster som vi får gratis från
havet. I grundområdenas ålgräsängar och mjukbottnar växer en stor del av den fisk upp som sedan
fiskas kommersiellt och till slut hamnar på våra middagsbord. Ekosystemtjänsterna är viktiga för
Tanum som kustkommun, då många arbetstillfällen skapas inom bland annat besöksnäringen tack
vare dessa.
Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden”
Ett stort antal växter och djur, varav flera är hotade eller missgynnade, är beroende av våtmarker.
Sedan början av 1800-talet har cirka en fjärdedel av våtmarksarealen torrlagts och förstörts. De
flesta kvarvarande våtmarker är mer eller mindre påverkade av mänsklig aktivitet, eller brist på
mänsklig aktivitet. Den påverkan våtmarkerna utsätts för leder till ändrade livsvillkor för de arter
som har våtmarker som sin livsmiljö.
Skadade våtmarker har en lägre förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster som att binda och
lagra kol, rena vatten, fungera som översvämningsskydd och bidra med biologisk produktion.
Många våtmarker har arkeologiska lämningar och kulturhistoriska värden som kan skadas när de
exploateras eller växer igen.
1994 tog Naturvårdsverket fram en myrskyddsplan för Sverige, med syfte att skydda landets
värdefulla myrar. 70 myrobjekt valdes ut i Västra Götalands län och av dessa återfanns tre stycken
i Tanums kommun: Bredmossarna med Fiskelössjön, Brända mossar och Motjärnsmyren, samt
Torödsmossen. Det förstnämnda av dessa områden är skyddat som naturreservat.
Utöver denna plan har våtmarker inventerats i kommunen vid fler tillfällen då skyddsvärda
våtmarker har identifierats. Dessa finns upptagna i Tanums kommuns naturvårdsprogram.
Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas”
Över hälften av Sveriges yta är täckt av skog. Den största delen består av barrskog, men i söder
breder lummig lövskog ut sig. Skogens utseende och vilka träd som dominerar påverkas av vårt
klimat och vår historia. Skogen erbjuder unika livsmiljöer för olika djur-¬ och växtarter. Den är
också en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och rekreation.
I Tanums kommuns östra delar finns stora sammanhängande barrskogsområden med
vildmarkskaraktär. Lövskogarna i Tanum är företrädesvis långa och smala randskogar längs
bergskanter i kustområdet.
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Många växter och djur är beroende av gamla och grova träd, död ved och skogsbränder. Detta
är ovanliga inslag i dagens skogslandskap. Områden med dessa naturvärden är därför viktiga
att bevara. Förutom naturvärdena bidrar våra skogar med mycket viktiga ekosystemtjänster för
rekreation, plockning av svamp och bär eller som miljöer för avstressning och återhämtning.
Tätortsnära skogar kan i detta avseende vara särskilt viktiga.
Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks”
Landskapet i Tanums kommun har påverkats starkt av människans marknyttjande ända sedan
yngre stenåldern. Betesdjur, röjningar, svedjebruk, slåtter och nedtagning av träd har på olika
sätt gynnat de växt- och djurarter som är mer ljusälskande och mer anpassade till ett öppet
landskap. Under 1900-talets mer rationella jordbruk har dock många mindre livsmiljöer såsom
diken, våtmarker och stenmurar minskat i omfattning. Ängar och hagar där många hotade arter
förekommer är inte betydelsefulla i dagens produktion. Många jordbrukare gör dock stora insatser
för att dessa natur- och kulturområden ska skötas och bevaras. Fortsatt behövs ändå stora insatser
för att dessa rester i landskapet inte ska försvinna helt.
Jordbruksbygderna i Tanums kommun återfinns idag främst i kommunens västra del och längs
Bullaresjöarnas västra strand. Ur naturvårdssynpunkt är det av mycket stor vikt att bevara och
helst utöka arealen naturbetesmarker och ängar med slåtter.
Storslagen fjällmiljö
”Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så
att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra
störningar”
Detta är ett miljökvalitetsmål som inte direkt berör Tanums kommun, då den här naturtypen inte
förekommer inom kommunen.
God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”
I Tanums kommun finns ingen större tätort, vilket kan ge ett intryck av att naturen alltid är nära,
även om definitionen av vad ”natur” är varierar mycket. Trots att kommunen saknar större tätorter
finns behov av att ta hänsyn till så kallade grönstrukturer vid samhällsplanering i de tätorter som
finns. Med grönstrukturer menas både stora och små grönområden som är väl sammanlänkade
med stråk. Stråken kan vara strand- och brynzoner, vegetationsridåer kring vattendrag såväl
som gång- och cykelstråk och vandringsleder. Genom att värna om landskapets skönhetsvärden
bibehålls det identitetsskapande för bygden samtidigt som en god boendemiljö säkerställs på
längre sikt. En bra grönstruktur ger förutsättningar för ett attraktivt friluftsliv nära boendet
samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.
Vid planering och byggande bör platsens naturförutsättningar alltid tas tillvara som en
viktig resurs och kvalitet för boendet. Det är viktigt att planbestämmelser utformas med
naturvårdsinriktning för att gynna skapandet av en innehållsrik natur, helst med ett lokalt
förvaltaransvar. Kommunen har också ett lagstadgat ansvar att följa Artskyddsförordningen.
Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
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variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad mark, skogar
och fjäll till våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas negativt
och riskerar att försvinna på sikt. Det beror på att landskapen blivit alltmer fragmenterade och att
äldre brukningsmetoder inom jord-¬ och skogsbruk som gynnade många arter har blivit sällsynta.
Stor belastning av näringsämnen och kommersiellt fiske är negativt för flera marina miljöer. Dessa
problem återfinns även i Tanums kommun.
Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra
nytta som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan många olika arter
med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan
påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster. Biologisk mångfald främjar även
folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv.
Hållbart jordbruk
Regeringen har slagit fast att jordbruket i Sverige ska vara både ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart. Ekologiskt hållbart betyder att jordbruket ska vara resursbevarande, miljöanpassat och
etiskt godtagbart.
Att bedriva jordbruk medför alltid en påverkan på miljön – både positiv och negativ. Det negativa
är oftast kopplat till användningen av naturresurser eller olika typer av utsläpp. För att jordbruket
ska vara hållbart krävs att den negativa miljöpåverkan minskar till en acceptabel nivå. Jordbruket
har en viktig roll också i samhällets hållbara utveckling. I ett uthålligt samhälle är slutna kretslopp,
god livskvalitet och biologisk mångfald viktiga faktorer. Svenskt jordbruk kan genom produktion av
förnybara råvaror, återanvändning av näringsämnen och genom landskapsbevarande åtgärder bidra
till framtidens uthålliga samhälle.
Brukningsvärd jordbruksmark
Miljöbalken anger att ”brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk”.
Värdefull jordbruksmark förknippas oftast med markens produktionsvärde. Men det är viktigt
att titta på de totala värden som finns i jordbrukslandskapet. Det är produktionsvärden i form
av livsmedel och foder och sociala värden för rekreation och upplevelser. Landskapets karaktär
ger kulturhistoriska värden och stora naturvärden. Jordbrukslandskapet bidrar också med
ekosystemtjänster, till exempel fotosyntes, kvävefixering, vattenrening och pollinering.
Tätortsnära jordbruksmarker har ofta ett högt exploateringstryck för bebyggelse och infrastruktur.
Denna nya markanvändning är irreversibel, med till exempel tryckskador på mark och bortschaktning
av matjord. Exploatering på jordbruksmark bör endast genomföras i undantagsfall då det finns
ett väsentligt samhällsintresse som inte går att lösa på annan plats. Ett väsentligt samhällsintresse
bör stödja långsiktigt hållbar utveckling. För att räknas som ett väsentligt samhällsintresse måste
utvecklingen kunna bidra med någonting platsspecifikt. Man bör identifiera brister och tillgångar
i området och se om exploateringen kan förbättra hållbarheten i samhället i stort, t ex genom
utveckling av kollektivtrafik eller lokalt serviceutbud.
Hållbart skogsbruk
Miljöbalken anger att ”skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk”. I skogsvårdslagen kan man läsa att
”skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls”.
Detta innebär att skogens produktionsvärden och biologiska värden är likställda inom
miljölagstiftningen. Ett hållbart skogsbruk bör därför innebära att man arbetar med hållbara
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produktionsmetoder som ger ökad tillväxt och som samtidigt är förenliga med god miljöhänsyn.
Inom skogsbruket bör man arbeta för att minska naturskador i samband med avverkning, speciellt
med hänsyn till vatten. Skogens möjligheter för hållbar utveckling bör belysas inom arbetet med
klimatfrågor, energiförsörjning och ekosystemtjänster.
Skogens ekosystemtjänster inkluderar förutom träråvaror också livsmedel och naturupplevelser.
Till de mindre uppenbara ekosystemtjänsterna hör kanske klimatreglering, pollinering,
översvämningsskydd, och tillförsel och återvinning av näring.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet kan definieras som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa
konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.
Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål för sin verksamhet utgår ifrån generationsprincipen
att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta
kommande generationer med kostnader eller åtaganden.
Utöver ovanstående utgår översiktsplanen också från det nationella målet för näringspolitiken som
är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande
företag, för att därigenom bryta utanförskapet.
Näringslivet i Tanums kommun är väl differentierat och består av mer än 2 200 företag, mest små
och medelstora företag. Tanums kommun har också länets mest företagsamma befolkning. Mer än
18 procent av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar för ett företag. Tanum tillhör därmed
de kommuner som både har flest företag i relation till invånarantalet och där det startas flest nya
företag.
Sedan 2008 har cirka 400 arbetstillfällen försvunnit vid de större företagen. Trots detta har
arbetslösheten i Tanum inte ökat utan efterfrågeökningar på arbetskraft inom handel och besöksnäring
i norra Bohuslän har kompenserat sysselsättningsminskningen inom tillverkningsindustrin.
Arbetslösheten i Tanum har under 2014 legat kvar på en nivå som är betydligt under riksgenomsnittet.
I december 2014 uppgick arbetslösheten i Tanum till 4,9 procent vilket är något lägre än i december
2013. Även ungdomsarbetslösheten är lägre än genomsnittligt för riket och länet och uppgick i
december 2014 till 8,0 procent att jämföra med 10,6 procent i december 2013.
Efter att ha minskat med totalt 100 personer under 2011 och 2012 har invånarantalet ökat under
2013 och 2014. Under 2014 ökade Tanums kommuns invånarantal med 43 personer och uppgick
vid årsskiftet till 12 346. Ökningen berodde på en hög inflyttning, födelsetalen är fortsatt låga.
Tanums invånarantal har, sett över den senaste tioårsperioden, legat på en stabil nivå kring 12 300
även om invånarantalet enstaka år ökat eller minskat. Förhållandevis stora födelseunderskott har
kunnat kompenseras med betydande inflyttningsöverskott.
2014 års resultat uppgick till 9,1 mkr vilket är tillräckligt för att klara det lagstadgade balanskravet
men inte det av kommunen övergripande finansiella målet. Tanums kommun har redovisat ett
positivt resultat varje år sedan år 2000.
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Riksintressen
Riksintressen är områden som är unika för hela Sverige, d.v.s. geografiska områden som är av stor
betydelse i ett nationellt perspektiv. Det finns olika typer av riksintressen beroende på motivet
för att bevara området som riksintresse, men samtliga är knutna till något av de syften som anges i
miljöbalken. Bland dessa finns riksintressen knutna till natur- och kulturvärden samt värden rörande
friluftsliv, yrkesfiske, vindbruk och allmänna farleder.
Bestämmelser om riksintressen finns både i tredje och fjärde kapitlet i miljöbalken. I det fjärde
kapitlet ingår större områden som är direkt utpekade av riksdagen som riksintressen medan det tredje
kapitlet berör områden som pekas ut som riksintresse av Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,
Energimyndigheten, Trafikverket respektive Havs- och vattenmyndigheten. 4 kap miljöbalken
omfattar även Natura 2000-områden.
Plan- och bygglagen anger att kommunen i sin översiktsplan ska redovisa hur planen påverkar
riksintressen genom de förslag och rekommendationer som läggs fram. Det är länsstyrelsens uppgift
att förse kommunerna med aktuellt planeringsunderlag samt att samordna riksintresseanspråken
från de statliga verken. Länsstyrelsen ska även, å statens vägnar, se till att riksintressena beaktas
i översiktsplanen på det sätt som lagen föreskriver. I de fall som kommunen och länsstyrelsen
har skilda uppfattningar om innebörden av ett visst riksintresse noteras detta i länsstyrelsens
granskningsyttrande av planen. Om kommunen står fast vid sin uppfattning vid antagande av planen
noteras detta i planhandlingarna.
Nedan följer en sammanfattning av de riksintressen som finns i Tanums kommun.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap miljöbalken (MB)

1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena,
i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast
om
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter
eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Om det
finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för anläggningar för utvinning av sådana
fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket. Lag (2001:437).

Riksintresse: Den obrutna kusten, 4 kap 2 § MB

2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:
Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil, (…)
Bohusläns kustområde omfattas i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap MB. Detta innebär att
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast får medges om det inte påtagligt orsakar
skador på områdets natur- och kulturvärden. Detta ska dock inte utgöra hinder för utvecklingen
av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet (4 kap 1 § MB). Den norra delen av Bohusläns
kustområde omfattas av den ”obrutna kusten” som sträcker sig från Lysekil och upp till riksgränsen
mot Norge. Inom den obrutna kusten är sagt att turismens och friluftslivets – främst det rörliga
friluftslivets – intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ingrepp i området ska tillåtas
(enligt 4 kap 2 § MB). Hela kuststräckan i Tanums kommun omfattas av den obrutna kusten.
Riksintresset obrutna kusten handlar om de samlade natur- och kulturvärdena i det utpekade
området. Helheten – inte detaljerna. De värden som hålls högst är områdets ursprunglighet och
de förutsättningar landskapet skapar för turismen och det rörliga friluftslivet i form av bland annat
bad- och fiskeplatser samt tillgången till servicesamhällen. Till detta hör också tillgängligheten
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till vackra och sammanhängande strand- och skärgårdsområden, ursprungliga landskapspartier,
utsiktspunkter, högklassiga fornlämningsmiljöer och äldre bebyggelse. Området har också värden i
form av vetenskapliga natur- och kulturvärden, lättillgängliga och synliga geologiska formationer, ett
rikt sjöfågelliv och unika växtlokaler samt marinbiologiska fenomen.
Det totala värdet av den obrutna kusten är större än summan av dess enskilda delar. Den obrutna
kustens största värde ligger först och främst i kombinationen av olika natur- och kulturvärden som
alla är högklassiga var för sig.
Ett bevarande av den obrutna kusten förutsätter möjligheter till att fortsatt kunna uppleva platsens
kulturpräglade karaktär samt friheten till stränder och natur. Detta innebär, förutom att bevara
karaktären i de olika landskapsmiljöerna, en god infrastruktur som erbjuder olika sorters färdmedel
och övernattningsmöjligheter, närhet till serviceorter, turistinriktad båt- och busstrafik samt
tillgängliga vandrings- och cykelleder.

Teckenförklaring
Riksintresse MB 4 kap 3 § Obruten kust
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Områden inom den obrutna kusten ska bevaras till sin karaktär. Inom kustområden ska större
sammanhängande områden som är förhållandevis fria från bebyggelse eller andra ingrepp bevaras
i detta skick vilket lägger stor vikt på utformning när ny bebyggelse ska tillåtas. Strandzonen ska
fortsättningsvis hållas fri och tillgänglig för allmänheten.
Befintliga tätorter och det lokala näringslivet har fortsatt möjlighet till att utvecklas – men
i samklang med den obrutna kustens värden. Tillgängligheten och möjligheter till övernattning
ska inte vara av en sådan omfattning att dessa värden skadas. Detta handlar bland annat om att
exploatera främst i direkt anslutning till befintliga samhällen och tätare bebyggelse samt att placera
och utforma bebyggelse i linje med den bohuslänska byggnadstraditionen. Ett av karaktärsdragen
för denna byggnadstradition är ljusa hus placerade i åkerkanten, i brynet, ofta med berget i ryggen
och omgivna av lummiga lövträd. I kustens tätare bebyggelsegrupper uppträder bostadshusen först
en bit upp från strandlinjen, efter båt, brygga, sjöbod och väg. Lokala variationer av utformning
och placering förekommer och ska ligga som grund för ny exploatering. I Sannäs ligger till exempel
husen säreget med långsidorna ut mot vattnet till skillnad mot den typiska placeringen i fiskelägen
där det är gavlarna som vetter mot havet.
I värdebeskrivningen förordas att ny bebyggelse bör vara lågmäld i sitt uttryck och samspela med
landskapets övriga element. Proportioner, takform, takmaterial, husgrund och färgsättning blir viktiga
detaljer. Altaner och balkonger däremot riskerar att allvarligt skada den ursprungliga karaktären på
traditionellt utformade äldre byggnader. Istället bör man anordna väl placerade uteplatser med
stöd i terräng och vegetation. Med väl uttänkt utformning kan ny bebyggelse förstärka landskapets
särdrag.

Riksintresse: Enningdalsälvens avrinningsområde, 4 kap 6 § MB

6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i
nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven med tillhörande vattenområden,
källflöden och biflöden samt i följande vattenområden med tillhörande käll- och biflöden:
Råneälven Emån Bräkneån Mörrumsån Fylleån
I Enningdalsälven Enningdalsälven uppströms riksgränsen till Norge
Enningdalsälven är ett av de skyddade vattendrag som anges som riksintresse i 4 kap MB.
Enningdalsälvens avrinningsområde sträcker sig över kommunerna för Dals-Ed, Munkedal och
Tanum men även upp över gränsen till Norge. Avrinningsområdet omfattar 78 200 hektar varav
drygt 55 000 hektar av riksintresset ligger inom Tanums kommun och avvattnar bland annat
sjösystemet med Bullaresjöarna. Området innehåller flera olika naturmiljöer såsom myrmarker och
jordbruksmarker. Riksintresset sammanfaller med riksintressen för naturvård och friluftsliv (3 kap
MB).
Några större problem med miljögifter finns inte då befolkningen i området är liten till antalet och
det finns få potentiella utsläppskällor. Försurning är däremot ett stort problem och kalkningen av
vatten är omfattande. En åtgärd som kan bidra till att uppnå en god ekologisk status i systemet är
att återinföra försvunna fiskarter (mört, nors, röding). Ett annat hot mot riksintresset är påverkan på
avrinningsområdets uppbyggnad och form, till exempel åtgärder som förändrar bottnarnas utseende
eller vattendragens strömförhållanden.

Natura 2000, 4 kap 8 § MB

8 § En användning av mark och vatten som kan påverka ett naturområde som har förtecknats enligt 7
kap. 27 § första stycket 1 eller 2 och som omfattar verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt
7 kap. 28 a § får komma till stånd endast om sådant tillstånd har lämnats. Lag (2001:437).
Natura 2000 är ett nätverk inom EU vars mål är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer
som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Natura 2000 bygger på två EU-direktiv,
Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. I Tanums kommun finns 18 Natura 2000-områden,
varav ett har pekats ut med stöd av Fågeldirektivet och de övriga med stöd av Art- och
habitatdirektivet. Många är knutna till kusten, men det finns även flera områden i inlandet. Varje
Natura 2000-område har en bevarandeplan. Bevarandeplanen beskriver området och de naturtyper
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och arter som är viktiga att bevara. Den beskriver också vad som kan påverka området negativt och
vilken typ av skötsel och skydd som behövs för att behålla naturvärdena i området.
Verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt påverkar ett Natura 2000-område behöver
tillstånd enligt 4 kap 8 § MB. Exempel på sådana åtgärder är bygglov och detaljplaner.
Natura 2000-områden i Tanums kommun:
Bratten					Bredmossarna-Fisklössjön		
Enningdalsälven				Galtö lera-Älgö lera
Jorefjorden				Kleva
Kosterfjorden-Väderöfjorden		
Kragenäs
Kynne älv				Långevallsälven
Musön					Noraneälven
Sannäsfjorden				Svenneby
Tanumskusten				Tingvall
Tjurpannan				Trossö-Kalvö-Lindö

Teckenförklaring
Natura 2000 - arthabitatdirektivet
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Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Riksintresse: Friluftsliv, 3 kap 6 § MB

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i
tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket.
I Tanums kommun finns tre stycken utpekade riksintressen för friluftslivet - Bullaredalen, Kynnefjäll
samt Norra Bohusläns kust. Det är Naturvårdsverket som anger vilka områden som är riksintressen
för friluftsliv. Huvudkriterierna för dessa är att det är områden med särskilt goda förutsättningar
för berikande upplevelser och friluftslivsaktiviteter i natur- och/eller kulturmiljö. Till detta finns
ett antal stödkriterier som bland annat berör natur- och kulturvärden, tystnad, landskapsbild och
särprägel.
Riksintresse för friluftsliv handlar dels om unik och orörd natur och dels om tillgängligheten till denna.
I Tanum finns en unik skärgårdsnatur; här finns sprickdalar, granitberggrund och klapperstensfält
som kan berätta om landskapets tillblivelse under och efter istiden. Till detta kommer vida skogar
och vilda vattendrag, naturhamnar för båtliv, klippor och sandstränder för bad, möjligheter till att
skåda både fågel och säl samt fina fiskemöjligheter. Längs kusten finns orter som erbjuder service
i form av övernattning, gästhamnar, marinor, vattenanknutna aktiviteter och proviantmöjligheter.
Gemensamma hot och möjligheter
Kommunens tre utpekade riksintressen för friluftsliv skiljer sig åt i sin karaktär men har mycket
gemensamt när det gäller hot och möjligheter. För att upprätthålla de områden som är intressanta
för friluftslivet är vissa åtgärder nödvändiga i form av varsam skötsel och underhåll av marker och
gårdsmiljöer. Reguljära personfärjor ut till större öar, nya leder för kanot, kajak och snorkling samt
utökade möjligheter för kommunikation, övernattning och ekoturism är åtgärder som kan stötta
riksintressena. Dessa åtgärder behöver ses i relation till de värden som finns, en växande turism
riskerar att slita på området i form av ökade mängder avfall, ett intensivare bad- och båtliv med
behov av fler båthamnar samt markslitage i och med ett mer omfattande friluftsliv (vandring, cykel
m.m.). En god balans mellan åtgärder för en ökad tillgänglighet och det orördas attraktivitet är en
förutsättning för att bevara samtliga riksintressen för friluftslivet.
Norra Bohusläns kust
Riksintresset Norra Bohusläns kust är ett av de mest besökta friluftsområdena i Sverige och är
ett betydande mål även för internationell turism. Här finns stor variation i naturmiljöer och ett
karaktäristiskt och tilltalande landskap. Värdena för riksintresset är många; möjligheter till kulturoch naturstudier, god vattenkvalité och stor tillgång till lämpliga platser för bad, fritidsfiske och
andra vattenanknutna friluftsaktiviteter. Områdets storlek och variation bjuder in till ett mångsidigt
användande. Inskränkningar på allemansrätten är få och i det yttersta havsbandet är orördheten stor.
Många av naturvärdena kan klara av en ökad besöksfrekvens och befintliga vägar och faciliteter kan
underhållas och byggas ut för att hantera detta. Riksintresset kräver stor varsamhet i skötsel av både
naturmarker och kulturmiljöer för att bevara öarnas särprägel.
Hoten mot riksintresset handlar dels om risker för landskapet och miljön i form av föroreningar
och olämpliga exploateringar, och dels om tillgängligheten i form av hinder för allmänheten till
platser och upplevelser (bebyggelse, staket m.m.). Samtidigt skapar tillgången till service i form av
till exempel butiker, gästhamnar och övernattningsmöjligheter ett mervärde för friluftslivet och gör
det tillgängligare för en bredare publik. En utveckling av nya leder, ekoturism, boendemöjligheter
och kommunikationer kan förstärka riksintresset. Även förekomsten av vrakgods är ett hot mot
riksintressena.
Riksintresset friluftsliv för Norra Bohusläns kust är starkt kopplat till riksintresset för naturvård. Den
rika naturmiljön är en stor anledning till områdets attraktivitet, störningar på djur- och växtlivet
såsom markslitage eller intrång på viktiga platser för fåglars och sälars reproduktion riskerar därför
att få konsekvenser även på riksintresset för friluftsliv.
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Bullarelandskapet
Värdena i Bullarelandskapet ligger i tillgången till badplatser på orörda sand- och klippstränder,
utblickar över omgivande landskap samt ett flertal stigar och småleder varav vissa av dem är delar
av den längre Bohusleden. Inom området ligger även Älgafallet – Bohusläns högsta vattenfall.
Området har ett omväxlande och särpräglat landskap i fråga om topografi och fördelningen mellan
mark och vatten, här samsas den vilda naturen med kulturpräglade jordbruksmarker. Tillgången till
kollektivtrafik, gång- och cykelleder samt campingplatser med möjligheter till båt- och kanotutfärder
samt fiske gör området särskilt värdefullt utifrån ett friluftslivsperspektiv.
Inom området finns flera befintliga anordningar för besökare såsom parkeringar, strövstigar, bryggor,
badplatser, toaletter, skidspår och informationsskyltar. Dessa skapar goda möjligheter för en
utveckling av friluftslivet i de områden som skulle tåla ett ökat antal besökare, under förutsättning
att dessa underhålls. Vid sidan av detta finns ett behov av att skydda de känsligare naturmiljöerna
samt att upprätthålla den hävd och det jordbruk som håller markerna öppna. Det finns stora
möjligheter för att stötta riksintresset i form av ekoturism och en utbyggnad av kollektivtrafiken.
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En ökad tillgänglighet för funktionshindrade liksom anläggningar för specialfriluftsliv (skärmflyg,
bergsklättring) är andra åtgärder som kan verka positivt på riksintressets värden. Nya exploateringar
behöver vägas mot områdets värden. Större exploateringar, till exempel bryggor i orörda
områden, riskerar att förvanska området. Även föroreningar, buller och negativ visuell påverkan
i form av telemaster, kraftledningar, vindkraft och exploatering i strandnära lägen är ett hot mot
landskapsupplevelsen.
Kynnefjäll
Kynnefjälls värde ligger i dess vildmarkskaraktär, dess orördhet och vidsträckta höjdplatå.
Landskapsbilden är storslagen med flera utblickar över mark och vatten. Området präglas av sin
tystnad och orördhet – något som blir allt sällsyntare att uppleva. Bra vattenkvalité samt fina
stränder gör området inbjudande för paddling och fiske. Flera delar av området skulle kunna tåla
ett ökat besökstryck i och med att befintliga anläggningar (vindskydd, leder, lägerplatser m.m.) kan
rustas upp, på så sätt behövs ingen ny mark tas i anspråk. För att stötta riksintresset kan förbättrade
parkerings- och övernattningsmöjligheter tillskapas, i första hand utifrån befintliga anläggningar.
Även tillgång till kollektivtrafik, parkeringsmöjligheter samt vägar för gång- och cykeltrafik kan ge
området ett ökat värde som besöksmål för friluftslivet.
Storskalig skogsavverkning och exploatering samt uppförande av infrastruktur såsom
högspänningsledningar, större vindkraftverk/vindparker och vägnät i känsliga och exponerade lägen
är åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset.

Riksintresse: Naturvård, 3 kap 6 § MB

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i
tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket.
I Tanums kommun finns tio stycken områden som är utpekade som riksintressen för naturvården,
sex av dessa sträcker sig över kommungränserna. Riksintressen för naturvården utses av
Naturvårdsverket och bygger på områdenas ”riksvärden” – naturförhållanden av hög kvalitet. Dessa
värden omfattar landskapstyper, naturtyper, vegetationstyper, geovetenskap samt områdets flora
och fauna. Ett område kan innehålla flera olika typer av riksvärden. Riksintressena är landets mest
värdefulla områden och tillsammans representerar de den svenska naturens huvuddrag.
Syftet med att lyfta fram dessa områden är att bevara det nationella intresset dels i samhällsplaneringen
och dels i andra beslut som olika myndigheter fattar kring markanvändning.
Kust och skärgård - gemensamma hot och möjligheter
Många av de riksintressen för naturvård som ligger i Tanums kommun är knutna till havet och
kustlandskapet. Det finns ett antal åtgärder som innebär hot mot bevarandet av samtliga dessa
områden. Hoten består dels i fysisk exploatering (strandnära bebyggelse, hamnar, bryggor, vägar
m.m.), dels av olika typer av föroreningar (utsläpp, dumpning, närsaltsbelastning från omgivande
jordbruk m.m.) och dels av aktiviteter och verksamheter (fiskodling, sjöfart, muddring, nedlagd
jordbruksdrift, turism m.m.).
Koster-Väderöarna
Koster-Väderöarnas värde ligger i den unika marina miljön som omfattar en bred rikedom i
form av bland annat ålgräsängar, grunda lerbottnar, tångskogar och korallrev. Öarna har en viktig
funktion som häckningsplats för sjöfågel samt erbjuder goda möjligheter till geologiska studier – på
Väderöarna går det, tack vare bergets exponering och sammansättning av olika bergarter, att på ett
pedagogiskt sätt följa berggrundens utvecklingshistoria.
Ett bevarande av riksintresset förutsätter en god vattenkvalitet samt att särskilt känsliga och
skyddsvärda bottnar undantas från fysisk påverkan som kan förändra miljön. De hot som angetts
som gemensamma för riksintressen i kust och skärgård berör i hög grad Koster-Väderöarna.
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Strömstads kust och innerskärgård
Riksintresset ligger huvudsakligen i Strömstads kommun. Av områdets knappt 13 000 hektar ligger
ungefär en tredjedel inom Tanums kommun (3600 ha). Det område som faller inom Tanums kommun har
sitt värde i geologin (israndbildningen vid Kragenäs är en kvartärgeologisk nyckellokal för förståelsen av
isavsmältningen i norra Bohuslän), odlingslandskapet (naturbetesmark, ekhagarna vid Kragenäs, art- och
individrika växtsamhällen) och den marina fågelfaunan (viktiga häcknings-, rast- och övervintringslokaler
för vadare och sjöfågel).
Området består av en mängd öar med mellanliggande grunda vattenområden. Här finns rika
uppväxtplatser för fisk och skaldjur, med grunda lerslätter och ålgräsängar. Många smala sund begränsar
vattenomsättningen, vilket gör området känsligt för övergödning och ingrepp.
För ett bevarande av värdena förutsätts en god vattenkvalitet och en god vattengenomströmning. Det är av
vikt att strändernas opåverkade karaktär bibehålls, att den unika kusttallskogen bevaras samt att värdefulla
kulturmarker hålls i hävd. Platser viktiga för häckning och vila för flyttande fåglar samt områden för
reproduktion för fisk bör skyddas mot fysiska ingrepp och störningar.

Teckenförklaring
Riksintresse MB 3 kap 6§: Naturvård
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De hot som finns mot riksintresset är de som i tidigare stycke angetts som gemensamma för kust
och skärgård.
Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård
Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård har sitt värde i den marina miljön och geologin där
kustens spektakulära landskaps- och terrängformer belyser landskapets utveckling under skilda
geologiska perioder. Här finns även ädellövskog och representativa naturbetesmarker och ängar i
kustlandskapet. Havsstrandängarna är värdefulla rast-, häcknings- och vinterlokaler för vadare och
sjöfågel.
En god vattenkvalitet är en viktig förutsättning för riksintressets bevarande. Stränder och
reproduktionsområden för fisk och häckande fåglar ska skyddas mot fysiska ingrepp. I övrigt krävs
en aktiv skötsel i form av ett fortsatt jordbruk med naturinriktad betesdrift samt restaurering av
igenvuxna naturbetesmarker för att bevara områdets särdrag. Här finns även en närsaltsbelastning
från omgivande jordbruk och vattendrag. I övrigt gäller de gemensamma hot som i tidigare stycke
angetts för riksintressen i kust och skärgård.
Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård
Det är en mycket liten del, omkring 2 % av detta riksintresse som ligger inom Tanum kommuns
gränser. Av dessa ca 240 hektar består i huvudsak all yta, bortsett från några kobbar och skär, av
vattenområde/hav.
Värden som är relevanta för de delar av riksintresset som ligger inom Tanums kommun berör
geologiska formationer samt en varierade marin miljö med en stor biologisk mångfald – bland annat
en rik fågelfauna.
Områden av betydelse för fågellivet liksom reproduktionsområden för säl samt särskilt känsliga
eller skyddsvärda exponerade bottnar behöver skyddas från fysisk påverkan i form av till exempel
föroreningar, sjöfart, dumpning och avfallsdeponering. Ytterligare hot som finns mot riksintresset är
de som i tidigare stycke angetts som gemensamma för kust och skärgård.
Bottnafjorden-Åbyfjorden
Områdets värde ligger i sprickdalslandskapet, den starkt brutna terrängen och de stora och
välhävdade strandängarna. De grunda bottnarna i Bottnafjordens inre del är intakta och ekologiskt
värdefulla. Fjorden har också en viktig betydelse som rast- och födoplats för fågellivet.
I värdebeskrivningen för riksintresset förordas det att den ekologiskt känsliga miljö som de grunda
bottnarna i Bottnafjorden utgör bevaras intakt och skonas från ingrepp som muddring, tippning,
båthamnsbyggen etc. Enligt beskrivningen är en förutsättning för bevarande att restriktiva
bestämmelser för tillkommande bebyggelse upprättas som styr bebyggelsen mot dalsidorna. En
ledning av friluftslivet till slittåliga marker och åtgärder för att motverka nedskräpning samt
reningsåtgärder beträffande avlopp från industrier och bebyggelse är åtgärder som verkar positivt
på riksintresset. Däremot hotas värdena av minskad eller upphörd jordbruks- och betesdrift,
skogsplantering av jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter och
gödselmedel, nydikning, täkt, luftledningar, vägdragningar och en alltför stark exploatering av ny
bebyggelse. Ytterligare hot som finns mot riksintresset är de som i tidigare stycke angetts som
gemensamma för kust och skärgård.
Det finns potential att med enkla medel utveckla området till en mycket bra fågellokal och att nå
en bredare krets av naturintresserade, idag saknas faciliteter som till exempel parkeringsplatser,
informationsskyltar och iordningställda observationsplatser. Dessa åtgärder skulle även bidra till att
leda besökare till mer slittåliga delar av området.
Mossar och myrområden - gemensamma hot och möjligheter
Tre av de riksintressen som finns i Tanum kommun består av moss- och myrmarker. Denna naturtyp
är ovanlig i hela Europa, det är nästan bara i Sverige som det finns orörda myrar och mossar kvar.
En grundförutsättning för att bevara denna biotop är att skydda området från dränering, vilket kan
bli följden av till exempel vattenregleringar, dämningar och torvtäkter. Även avverkning av skog i
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randzoner, på myrholmar och i värdefulla sumpskogar kan påverka områdets hydrologi. I fråga om
viktiga landskapselement behöver området skyddas mot exploatering för att bevara platsens känsla
av orördhet.
Torödsmossen
Torödsmossen är en öppen, sluttande mosse med rik fågelmiljö, här finns även en intressant flora.
Mossen är ett naturligt och i stora drag opåverkat våtmarksområde, vilka har blivit ovanligare i och
med ändrade jord- och skogsbruk. Våtmarker är av stor betydelse för den biologiska mångfalden
och många sällsynta arter är beroende av denna biotop. Riksintressets värden finns, förutom i
det vetenskapliga värdet av områdets flora och fauna, i områdets betydelse för naturupplevelser.
Torödsmossen är utpekad i den nationella myrskyddsplanen.
Bredmossarna
Bredmossarna är en av Bohusläns större platåformigt välvda mossar. Det är en stor öppen myr med
enstaka martallar, myren är i stort sett orörd av täktverksamhet. Myren bjuder på ett kvalitativt
landskap med karaktäristiska växtsamhällen samt agerar viktig häckningslokal för fåglar.
Höjaremyrarna
Höjaremyrarna ligger fyra kilometer söder om riksgränsen till Norge. Riksintresset består av ett
mosaikartat våtmarkskomplex med ett högt värderat topogent kärr. I objektet ingår även några
spridda sumpskogar.
Bullarelandskapet/Bullaresjöarna
Bullarelandskapet är förutom riksintresse för friluftslivet även riksintresse för naturvården. Dessa
värden ligger i den väl utbildade sprickdalen med terrängformer som visar inlandsisens framfart. I
området finns lax och öring samt ett rikt fågelliv. Även Bullaredalens stränder är en viktig del av
riksintresset. För att bevara Bullarelandskapets värden krävs ett skogsbruk som tar hänsyn till dessa
värden. Här finns även ett behov av kalkning samt att upprätthålla ett aktivt jordbruk.
De största hoten mot riksintresset finns i sådan verksamhet som åsamkar direkt skada på marken
såsom täktverksamhet, vägdragningar, schaktning, tippning samt ny exploatering och bebyggelse
inom områden med en betydande landskapsbild eller geologiska värden. Ett annat hot finns i
exploateringar som riskerar orsaka vandringshinder för lax.
Kynnefjäll och Kynne älv
Riksintresset ligger på gränsen till Munkedals kommun, över hälften av områdets 15 250 hektar
ligger på Tanum kommuns sida av gränsen. Kynnefjällsmassivet täcks till större delen av tallskog
blandad med öppna myrar, ljunghedar och sjöar.
Riksintressets värde ligger huvudsakligen i dess relativa orördhet vilket är källan till områdets rika
djur- och fågelliv med flera hänsynskrävande fågelarter. Här förekommer även bäver och lo mer
eller mindre tillfälligt. Områdets omväxlande natur med både blandskog, blåbärsris, hällmark,
mosaikartade myrområden, tallhedar, renlavsmattor och olika typer av sjöar bjuder på en rik
mångfald av växtsamhällen och sällsynta arter. I brynzonerna mellan dessa olika naturtyper är
artrikedomen särskilt stor. I älv och sjö finns öring, sik och ål.
Kynnefjäll är ett särskilt naturskönt inslag. Områdets orördhet är av stort värde för dess besökare,
landskapsbilden är storslagen, forsarna och fallen längs Kynne älv är åtskilliga och spektakulära. På få
andra ställen i den här delen av landet är det möjligt att uppleva samma tysthet som på Kynnefjäll.
Förutsättningar för bevarande är ett upprätthållande av vattenkvaliteten genom bland annat kalkning
av sjöar och vattendrag. Stor hänsyn behöver tas till naturvården, både när det gäller skogsbruk
och friluftsliv (som bör kanaliseras till mindre känsliga delar av riksintresset). Eftersom ett stort
värde ligger i orördheten är det viktigt att den låga intensiteten i markutnyttjandet, väglösheten och
den låga frekventeringen fortgår, både med hänsyn till det rika fågellivet men även till besökares
upplevelser av området. Avverkning av skog (särskilt sumpskogar, skogar på fastmarksholmar samt
skog i brynzoner), nya vägdragningar samt bebyggelse i tidigare obebyggda områden blir således ett
hot mot riksintressets värden. Även sjöar och vattendrag behöver skyddas mot åtgärder som utförs
i och i anslutning till dessa, till exempel vattenavledning, dränering, vattenreglering, dämning och
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torvtäkt samt inplantering av främmande fiskstammar. Försurning är ett problem som drabbar både
skogs- och vattenmiljön i området.
De möjligheter som finns i området berör främst dess potential som besöksmål för naturupplevelser.
Området kan göras mer tillgängligt genom upprustning av befintliga funktioner såsom vandringsleder,
vindskydd, informationstavlor och vägar.

Riksintresse för kulturmiljövård, 3 kap 6 § MB

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i
tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket.
I Tanum har tio stycken områden pekats ut som riksintressen för kulturmiljövården. Riksintressen för
kulturmiljövården bedöms av Riksantikvarieämbetet och är ett urval av miljöer som ska representera
och återspegla hela landets 10 000-åriga historia från stenålder till nutid. Riksintressena kan variera
stort i både storlek och innehåll, allt från mindre bebyggelsemiljöer till större jordbrukslandskap.
Det gemensamma är att riksintressena har en så pass stark historisk prägel att kulturhistorian utgör
ett stort värde för området. Dessa värden kan visa sig i enstaka objekt, i platsens skala och/eller i
dess struktur och karaktär. Tillsammans representerar riksintressena den utveckling som Sverige
genomgått i fråga om bland annat historia, kulturella villkor, näringsliv och estetiska ideal samt visa
på hur människans liv och aktiviteter har satt sin prägel på landskapet.
Kalvö-Lindö-Trossö
Öarna, som i och med landhöjningen sammanfogats och idag är en enda ö, visar ett kulturlandskap
präglat av ett småskaligt jordbruk i tät samverkan med fiskeverksamhet. Väg 1188 sträcker sig med
sina 6 kilometer från den norra hamnen i Backevik ner över öarna till den södra hamnen i Solhem.
Det är en viktig länk för att hålla samman de olika områdena och bjuder även på en stor artrikedom.
Det finns ingen förbindelse från fastlandet till öarna.
Den odlingsbara marken har varit utgångspunkten för utvecklingen av de bymiljöer som finns
på Lindö och Kalvö. Riksintresset har sitt uttryck i detta odlingslandskap med åkermark och
stenhägnader samt i den bymiljö som finns på Kalvö och Lindö med främst ljusa dubbelhus och
faluröda ladugårdar från 1800-talets senare hälft. Även gårdsbebyggelsen vid Ängen (Lindö),
magasin och sjöbodar är uttryck för riksintresset, liksom fornlämningar i form av rösen, labyrinter
och tomtningar. Kalvö-Lindö-Trossö är även skyddat som naturreservat.
De värden som finns i de äldre, agrara miljöerna riskerar att förvanskas av ny bebyggelse.
Ianspråktagandet av jordbrukets öppna mark är ett hot i sig och tillkommande bebyggelse kan med
alltför stora volymer eller alltför modern utformning som saknar samband med den äldre förstöra
områdets karaktär. Ytterligare risker finns i att sjöbodsbebyggelsen privatiseras genom att befintliga
bodar inreds och förses med plank och staket. Nya bodar, utan relation till de äldre, är också ett hot
mot platsens ursprungliga karaktär.
Förutsättningar för att bevara riksintressets värden är ett upprätthållande och återupptagande av
den äldre betesdriften för att hålla markerna öppna. Möjligheter för ny bebyggelse finns, både i
anslutning till befintlig och som fristående. Enligt värdebeskrivningen för riksintresset är det viktigt
att ny bebyggelse anpassas till områdets befintliga bebyggelse- och landskapskaraktär samt får en
lågmäld karaktär. Detta gäller även när äldre byggnader, p.g.a. förfall, ersätts med nya.
Havstenssund
Havstenssund är kustsamhället där en enkel strandsittarbebyggelse vid 1800-talets mitt utvecklades
till ett nästan uniformt samhälle med stark anknytning till en enda köpmansfamilj. Riksintresset
har sitt uttryck i familjen Corneliussons köpmanshus från 1885; kajen med magasin, sjöbodar och
bryggor samt de rätvinkliga tomter med dubbelhus och trädgårdar som omges av granitmurar och
spjälstaket (sent 1800-tal/tidigt 1900-tal).
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Sannäs
Kustsamhället Sannäs karaktäriseras av en sammanhållen ljus bebyggelse som i många andra
orter längs västkusten, men här vänder husen långsidorna mot vattnet. Uttryck för riksintresset
finns i dessa ljust målade bostadshus med röda tegeltak från 1800-talet (köpmanshus och enklare
arbetarlängor) samt några faluröda magasin och bodar. Även bryggor och kajskoning av huggen
granit är uttryck för riksintresset.
Greby
Greby är Västra Götalands läns största järnåldersgravfält (200-600 e.Kr.). Riksintresset har sitt
uttryck i sin täta koncentration av omkring 200 stycken gravhögar och stensättningar. Tillsammans
med inslag av resta stenar utgör fältet ett dominerande inslag i landskapsbilden.
Världsarv Tanum
Tanums hällbildsmiljö är ett enastående exempel på hällristningar av högsta kvalitet. Motivens
variationsrikedom är en unik vittnesbörd om livet under bronsålder och äldre järnålder. Samspelet
mellan bosättningen och markanvändningen såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och
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landskapet gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på mänsklig bosättning under åtta tusen
år.
Uttryck för riksintresset är hällristningar vid Kalleby bland annat ”Lurblåsarna” och ”Mannen med
vaderna”, rösen och skålgropsförekomster. Hällristningar vid Oppen-Fossum däribland Fossumhällen
med stor figurrikedom, skålgropar, rösen, stensättningar, högar och sex gravfält. Hällristnings- och
skålgropsförekomster med band annat monumentala ristningar vid Vitlycke, Aspeberget, Tegneby
och Litsleby samt Skatteklåvan med landets största koncentration av skålgropar (900 stycken). Ett
25-tal rösen och röseliknande stensättningar.
Fjällbacka
Fjällbacka har sitt ursprung som fiskeläge med tät bebyggelse främst från 1800-talet, den äldre
bebyggelsen ligger i skyddat läge omgiven av glesare bostads- och strandbebyggelse. Bebyggelsen i
stort är präglad av den utveckling som är vanlig för norra Bohuslän där kustfisket började kombineras
med fraktfart, fiskberedning och badortsverksamhet.
Riksintresset har sitt uttryck i den bebyggelseklunga från 1800-talet som ligger under Vetteberget
och omges av glesare bostadsbebyggelse, samt de bodar och magasin som uppfördes efter branden
1928. Även Fjällbacka kyrka, uppförd 1892 i huggen granit efter ritningar av A Petersson, är ett
uttryck för riksintresset.
Nasseröd-Torp-Södra Ödsmål
Nasseröd-Torp-Södra Ödsmål bjuder på en fornlämningsmiljö där uttrycket för riksintresset ligger
i den stora koncentrationen hällristningar (bland annat många skeppsristningar), med skålgropar,
rösen, dösar, stensättningar och högar. Tillsammans visar dessa på ett kontinuerligt utnyttjande av
landskapet från yngre stenålder till järnålder.
Bottnadalen
Bottnadalen är en dalgångsbygd som speglar ett småskaligt, kustnära landskapsutnyttjande från
yngre stenåldern fram till idag. Uttryck för riksintresset ligger i områdets stora koncentration av
fornlämningar (främst från bronsåldern), kyrkorna i Bottna och Svenneby med ursprung i 1100-talet
samt det småbrutna odlingslandskapet som tillsammans med lastageplatsen/köpmanshuset
Gerlesborg och två större magasin påminner om 1800-talets omfattande havreexport. Även
Svenneby nya kyrka av granit ritad av A Petersson på 1910-talet är uttryck för riksintresset.
Västra Bullarestranden
Västra Bullarestranden rymmer både fornlämnings-, kyrko- och gårdsmiljöer. Uttryck för
riksintresset finns i det kuperade odlingslandskapet utmed sjön Bullaren där fornlämningar vid en
medeltida vägsträckning tillsammans med två sockenkyrkor (Naverstad – 1100-tal, Mo – 1600-tal)
och agrar bebyggelse i krönlägen speglar en lång bebyggelsekontinuitet och Bullarens betydelse som
kommunikationsstråk.
Ytterligare uttryck finns i den agrara bebyggelsen som präglas av storgårdar och bybildningar. I
Östad finns en tingsplats från 1867 som minner om ortens tid som administrativt centrum. Bland
fornlämningarna återfinns stenåldersboplatser, spridda högar och stensättningar, fångstgrop och
flera gravfält varav ett är beläget vid Naverstads kyrka.
Flötemarksön
Riksintresset Flötemarksön har sitt uttryck i torpmiljön vid Kornsjöns strand där de tre torpen
Holmen, Tränget och Gräsön med sina lägen och odlingslyckor speglar nykolonisationen av utmark
till gårdar i “fjällbygd“ under 1800-talets första hälft samt betydelsen av våtmark för foderproduktion
när marginalerna var små. Även lämningar efter ett fjärde torp - Lilla Gräsön – är uttryck för
riksintresset.

Riksintressen för yrkesfisket, 3 kap 5 § MB

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.
Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses
i första stycket.
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Riksintressen för yrkesfisket omfattar i första hand de viktigaste fångstområdena men även viktiga
vandringsstråk samt lek- och uppväxtområden för kommersiellt viktiga arter av fisk eller skaldjur.
Det är Havs- och vattenmyndigheten som pekar ut riksintressen för yrkesfisket. Myndigheten utgår
ifrån områdets förstahandsvärde på de inrapporterade fångsterna för att identifiera de viktigaste
fångstområdena. Regional hänsyn tas genom att värdena sätts i relation till den genomsnittliga
fångsten för det större havsområde som fångstområdet ingår i. För insjöar gäller att det ska finnas
minst två yrkesverksamma fiskare på platsen för att sjön ska bli aktuell som riksintresse. Även
de viktigaste hemma- och landningshamnarna inom respektive havsområde/län pekas ut som
riksintresse för yrkesfisket.
Riksintresseområdena för yrkesfisket inom Tanums kommun består av ”Fjällbacka skärgård
Musöfjorden”, ”Väderöarna Persgrunden” samt ”Väst Härmanö Sörgrundsberget Sotefjorden”. Av
dessa tre är ett utpekat som viktigt lekområde och de övriga utpekade som viktiga fångstområden.
Inom Tanums kommun finns hamnar av riksintresse i Grebbestad, Hamburgsund, Havstenssund
samt på Resö. I Tanum finns inga insjöar av riksintresse för yrkesfisket.
En förutsättning för bevarandet av riksintressena är tillgången till hamnar som kan erbjuda den
service som är nödvändig för att bedriva yrkesfiske. Landningsmöjligheter (bryggor, kajer, ramper
m.m.) är också en viktig förutsättning för bevarandet.

Teckenförklaring
Riksintresse MB 3 kap 5 § Yrkesfiske hav
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Hot mot riksintresset yrkesfiske kan finnas i verksamheter som utgör hinder för fiskets bedrivande, till
exempel vind- och vågkraftsanläggningar samt annan sjöfart. Bevarande av naturvårdsintressen kan
också komma i konflikt med yrkesfisket samtidigt som en livskraftig naturmiljö är en förutsättning
för ett hållbart och långsiktigt fiske.
Väderöarna Persgrunden
Riksintresset omfattar en yta på 418 km2 och är ett viktigt fångstområde för havskräfta och räka.
Väst Härmanö Sörgrundsberget Sotefjorden
Ungefär en femtedel (18 %) av riksintressets yta ligger inom Tanums kommun, större delen av
riksintresset ligger i Sotenäs och Lysekil kommun, en mindre del ligger inom gränserna för Orust
kommun. Totalt omfattar riksintresset ett område på 20 km2. Riksintresset är utpekat som viktigt
fångstområde för havskräfta.
Fjällbacka skärgård Musöfjorden
Riksintresset omfattar en yta på 8 km2 och innehåller viktiga lekområden för torsk.

Riksintressen för vindbruk, 3 kap 8 § MB

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion,
energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana
anläggningar.
Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
I Tanums kommun finns tre områden av riksintresse för vindbruk. Samtliga ligger på land. Det är
Energimyndigheten som pekar ut områden av riksintresse för vindbruk.
Dessa är områden som har särskilt goda vindförutsättningar och är lämpliga för energiutvinning
med hänsyn till områdets area och avstånd till befintlig bebyggelse. För vindbruk till havs krävs även
lämpliga havsdjup.
På land
•
Vindförutsättningar – I vindområdet ska det blåsa mer än 7,2 m/s i
årsmedelvind 100 meter ovan mark (MIUU 2011)
•
Området ska vara större än 5 kvadratkilometer (undantaget elområde 4)
•
Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) – Avståndet mellan vindkraftverk
och bebyggelse ska vara mer än 800 meter (Undantag för de områden som 		
kvarstår sedan 2008 där 400 meter är gällande)
Till Havs
•
Vindförutsättningar – I vindområdet ska det blåsa mer än 8,0 m/s i
årsmedelvind 100 meter ovan mark (MIUU 2011)
•
Området ska vara större än 15 km2
•
Vattendjup ned till 35 meter
Siffrorna som anges nedan för de olika riksintresseområdena redovisar den teoretiska möjligheten
i antalet verk, installerad effekt och produktion. Årsmedelvinden utgår från den nationella
vindkarteringen som genomfördes på uppdrag av Energimyndigheten 2011.
214
Riksintresset ligger knappt en mil nordost om Tanumshede. Inom området ligger bland annat berget
Amunds Hatt som med sina 178 m ö h. är Sveriges västligaste högsta punkt.
Antal verk: 12
Effekt: 24-36 MW
Årsproduktion: 67-119 GWh
Årsvind: 7,4–8,3 m/s
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215
Riksintresset ligger ca 6 km ost-sydost om Tanumshede. Området ligger i anslutning till, och
överlappar delvis, riksintresse för kulturmiljövård (Världsarv Tanum).
Antal verk: 17
Effekt: 34-51 MW
Årsproduktion: 95-168 GWh
Årsvind: 7,3–8,2 m/s
219
Riksintresset ligger i östra Tanum på gränsen till Munkedals kommun. Området sammanfaller
i geografisk placering med riksintresse för både friluftsliv och naturvård (Kynnefjäll/ Kynnefjäll
och Kynne älv) samt gränsar till Natura 2000-område (Kynnefjäll) och Malevattnets naturreservat
(Munkedal kommun).
Antal verk: 41
Effekt: 82-123 MW
Årsproduktion: 230-460 GWh
Årsvind: 7,2–7,6 m/s

Teckenförklaring
Riksintresse MB 3 kap 8 § Vindbruk
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Riksintressen för kommunikationer, 3 kap 8 § MB

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion,
energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana
anläggningar.
Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Områden av riksintresse för kommunikationer (väg och järnväg samt sjö- och luftfart) pekas ut
av Trafikverket. Trafikverkets urval grundar sig på det övergripande transportpolitiska målet ” att
transportsystemet ska erbjuda medborgarna och näringslivet i alla delar av landet en god, miljövänlig
och säker infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar”.
I Tanum kommun finns riksintressen både i form av vägar och av sjöfart.

Teckenförklaring
Riksintresse MB 3 kap 8 § Farled
Riksintresse MB 3 kap 8 § Framtida vägnät
Riksintresse MB 3 kap 8 § Vägnät
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Allmän farled/kustled och kusttrafik
Det finns flera olika kriterier för att en farled ska pekas ut som riksintresse, den kan till exempel
vara en huvudfarled till hamn av riksintresse (eller av viss storlek på verksamhet) eller ha väsentlig
betydelse i det regionala transportnätet.
De svenska farlederna är indelade i farledsklasser (1-4) som beror på trafikens sammansättning eller
typ av destinationshamn. Klass 1 är de högst prioriterade farlederna. I Tanums kommun finns fem
stycken farleder av riksintresse, dessa omfattas av klass 2 respektive klass 3.
Farledsklass 2: ”Övriga allmänna farleder för handelstrafik inkluderande farled till större
industrihamnar. Avgiftsbelagd trafik.”
Farledsklass 3: ”Farleder avsedda för den mindre sjöfarten samt fritidsbåtstrafik, till övervägande
delen utmärkt med stöd för mörkernavigering. Ej avgiftsbelagd trafik.”
Sträckan Koster - Persgrunden, farledsklass 2
Skyddad höjd: 75 m Skyddat djup:13 m
Sträckan Kosterfjorden - Väcker, farledsklass 3
Skyddad höjd: 75 m Skyddat djup:5 m
Sträckan Väcker - Lysekil, farledsklass 3
Skyddad höjd: 75 m Skyddat djup:8 m
Sträckan Oslofjorden - Öresund, farledsklass 2
Skyddad höjd: 75 m Skyddat djup:19 m
Sträckan Oslofjorden - Skagen, farledsklass 2
Skyddad höjd: 75 m Skyddat djup:19 m
Allmän väg
Vägar som pekas ut som riksintressen kan vara av nationell eller internationell betydelse. De kan
till exempel vara en viktig del av det nationella stamvägnätet eller verka som förbindelse mellan
regionala centra.
E6 Trelleborg-Strömstad/riksgränsen
”Väg E6 ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport Network. TEN-T. Vägarna som ingår
i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Vägen sträcker sig genom Skåne längs västkusten och
vidare upp till norska gränsen.”
Väg 164 Strömstad-Åmål
”Väg 164 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Vägen är en viktig förbindelse
mellan norra Bohuslän och Dalsland/Värmland”

Riksintressen för totalförsvaret, 3 kap 9 § MB

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Försvarsmakten har som sektorsmyndighet ansvar att identifiera områden av riksintresse för
totalförsvarets militära del. Med totalförsvar avses alla de myndigheter som deltar i Sveriges
territoriella försvar och som var och en har särskilda uppgifter för att möta och avhjälpa de faror
som uppstår då nationen ställs inför hot.
Försvarsmaktens nyttjande av anläggningar utgör dels riksintressen som kan redovisas öppet, dels
riksintressen som av säkerhetsskäl inte kan redovisas öppet. I de flesta fall innebär den verksamhet
som konstituerar riksintresset (skjut-, spräng-, hamn-och flygverksamhet, radar, sensorer,
kommunikationsanläggningar med mera) en omgivningspåverkan som har betydelse för planoch lovärenden. För områden som berörs av omgivningspåverkan från den militära verksamheten
redovisas därför influensområden. Ett influensområde är ett område inom vilket åtgärder som
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exempelvis ny bostadsbebyggelse kan påverkas av, eller som i sin tur kan påverka, verksamhet inom
riksintresseområdet. Inom dessa måste Försvarsmakten kunna säkerställa att ny bebyggelse eller
andra åtgärder inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset eller ett område av betydelse för
totalförsvarets militära del. Exempel på influensfaktorer är buller, luftturbulens, fysiska/skymmande
hinder, flyghinder och elektromagnetisk störning.
I Tanums kommun finns ett utpekat område för riksintresse, som går under benämningen övriga
influensområden.

Teckenförklaring

0
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5

Riksintresse MB 3 kap 9 § Totalförsvaret - övrig verksamhet

192

Översiktsplan 2030 - Utställningshandling

10

15

Kilometer
20

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som anger lägsta godtagbara miljökvalitet för luft,
mark och vatten inom ett visst geografiskt område. Normerna reglerar inte vad som är tillåtet att
släppa ut, utan den miljökvalitet som ska finnas eller uppnås.
Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs. Normerna
får effekt för den enskilde först efter det att de omvandlats till olika former av myndighetskrav,
exempelvis i samband med tillsyn och prövning. Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet,
utomhusluft och omgivningsbuller beskrivs närmre nedan. Utöver dessa finns också normer för
fisk- och musselvatten, i Tanums kommun finns sju områden utpekade för skydd av musselvatten
vilka beskrivs närmare i arbetet med den blå översiktsplanen.

Vattenkvalitet

Miljökvalitetsnormerna beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås samt tidpunkten för när
normen senast ska uppfyllas och följas. Miljökvalitetsnormer för vatten regleras framförallt genom
5 kap. miljöbalken och förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Huvudregeln
är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015 och att statusen inte
får försämras. Ibland finns det skäl att acceptera en mindre sträng miljökvalitetsnorm i en
vattenförekomst eller att tidpunkten för när god status ska vara uppnådd skjuts fram. Ett undantag
från regeln är motiverat om det är tekniskt omöjligt eller orimligt dyrt att vidta de åtgärder som
krävs för att nå god status till 2015.
Det finns 70 vattenförekomster i Tanums kommun enligt databasen VISS. Av dessa är tre
grundvattenförekomster och sextiosju är ytvattenförekomster. Ytvattenförekomsterna kan delas
upp i vattenkategorierna kustvatten, utsjövatten, sjöar och vattendrag. En ytvattenförekomst är en
geografisk indelning, det kan vara till exempel en sjö eller ett vattendrag, eller delar av dessa. En
grundvattenförekomst är en avgränsad volym grundvatten i en eller flera avgränsade akvifärer.
För Sverige finns ett generellt undantag i kemisk status för kvicksilver. Anledningen är de höga
bakgrundsvärden av kvicksilver vi har på grund av historiskt och pågående atmosfäriskt nedfall. Vi
behöver därför inte uppnå god kemisk status med avseende på kvicksilver. Nuvarande halter får
dock inte öka.

Miljökvalitetsnormer ytvatten

För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status. Inom ekologisk status
ryms tre kvalitetsfaktorer, den viktigaste av dessa är den biologiska, där man bland annat bedömer
biomassa och artförekomst hos till exempel makroalger och fisk. Ungefär tre fjärdedelar av
ytvattenförekomsterna i Tanums kommun uppnår inte god vattenstatus.
Den främsta anledningen till att ytvattenförekomsterna inte uppnår god ekologisk status är
övergödning. Övergödningen beror till stor del på belastning av näringsämnen (främst kväve
och fosfor). Jordbruket står för en stor del av fosfor- och kvävebelastningen till ytvattnet,
men avloppsvatten från hushåll och olika verksamheter utgör också en betydande källa till
näringsämnen. Kväve tillförs också ytvattnen genom atmosfäriskt nedfall.
Övergödning leder till problem med ökad grumlighet, algblomningar och en ökad bakteriell
nedbrytning av organiskt material som orsakar syrebrist i bottenvattnet. På sikt kan detta leda
till att hela djur- och växtsamhällen förändras så att vissa arter tar över och tränger undan
andra. Övergödning utgör därmed ett allvarligt hot mot våra sjöar och hav och dess biologiska
mångfald. Kraftig algblomning kan också göra vattnet grön- eller brunfärgat vilket kan påverka
badvattenkvaliteten och kan i vissa fall påverka människors hälsa.
En annan orsak till att miljökvalitetsnormen för vatten inte uppfylls i Tanums kommun är
försurning. Detta rör främst vatten i inlandet. Försurningen skadar djurlivet i sjöar och vattendrag.
Låga pH-värden och ökade halter av aluminium ger skador på känsliga arter av fisk och annan
fauna. För att motverka försurningen kan man kalka drabbade områden. I Tanums kommun kalkas
sjöar och våtmarker med båt och helikopter. Kalkning av sjöar och våtmarker måste normalt
upprepas med ett- eller tvåårsintervall för att upprätthålla jämna vattenkemisk effekter.
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Miljökvalitetsnormer grundvatten

För grundvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. I Tanums kommun
finns tre grundvattenförekomster, alla har god status.

Vattenförvaltning i Sverige

Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning 2004 innebar många viktiga
förändringar i förhållande till hur man tidigare arbetade för att vårda vattnen. Bland annat
skapades en ny administrativ organisation, vattenmyndigheten. En annan viktig skillnad är att
man nu arbetar med en helhetssyn på vatten. Det är inte längre administrativa gränser mellan
till exempel kommuner och län, som styr, utan vattnets naturliga gränser i form av vattendelare
mellan vattensystemen som är utgångspunkt för arbetet. Förvaltningen sker i 6-årscykler där varje
cykel inleds med antagandet av ett åtgärdsprogram och en förvaltningsplan samt fastställandet av
nya miljökvalitetsnormer.
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, där Tanums kommun ingår, har tagit fram
förvaltningsplan och åtgärdsprogram med förslag på åtgärder för att uppnå god status i distriktets
vatten. En del av förslagen riktar sig till direkt kommunerna. Två exempel på hur Tanums
kommun arbetar med dessa förslag är att kommunen inventerar befintliga enskilda avlopp och
ställer krav på att de ska uppfylla godkänd standard. Kommunen arbetar också med inrättande av
tömningsstationer för båttoaletter och båttvättanläggningar. Dessa åtgärder bidrar till en minskad
tillförsel av näringsämnen till yt- och kustvatten.
Vattenråd
Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor. Här kan berörda aktörer
mötas och gemensamt diskutera idéer och problem inom sitt område. De flesta vattenråd
anordnar olika typer av aktiviteter för allmänheten, t ex vattendragsvandringar, seminarier
och andra informationsinsatser. Vissa råd jobbar även med konkreta åtgärder. Genom att öka
kunskapen om vattnet i närområdet bland allmänheten bidrar man till en större medvetenhet
för de problem som finns och ökad delaktighet i förbättringsarbetet. Tanums kommun finns
representerad i två vattenråd.
Enningdalsälvens vattenråd är en frivillig sammanslutning av aktörer inom Enningdalsälvens
avrinningsområde, i Sverige och Norge. Vattenrådet fungerar som ett forum där frågor om
vattenresurserna inom avrinningsområdet kan diskuteras. Vattenrådet strävar gemensamt efter
att nå ett helhetsperspektiv på avrinningsområdets vattentillgångar och att få med många
representanter från flera olika intressesfärer. Vattenrådet fokuserar mest på att sprida information
om vatten, men har också arbetat med biotopförbättrande åtgärder i vattendrag.
Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) är en ideell förening som är öppen för kommuner,
föreningar, företag och enskilda personer längs med Bohuskusten som vill vara med och verka för
en god havsmiljö. VRBK:s fokus ligger på kunskapshöjande åtgärder och ökad kommunikation
mellan vattenrådet, vattenmyndigheten och vattenrådets olika intressenter. Vattenrådet har bland
annat informerat om avlopp på kusten, fritidsbåtar och marint skräp.

Utomhusluft

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet, inte bara i utpekade områden. Med
utomhusluft avses utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar
för spårbunden trafik. Normerna syftar till att skydda miljön och människors hälsa, samt att
uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Miljökvalitetsnormer finns för följande
ämnen: kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, arsenik, kadmium, nickel, partiklar (PM10
och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon och bens(a)pyren. I Tanums kommun överskrids inga
miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i
samverkan med andra kommuner eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell information
om föroreningsnivåerna. I Tanums kommun sköts kontrollerna av Luft i Väst, ett luftvårdsförbund
där de flesta kommunerna i Västra Götaland är medlemmar. Naturvårdsverket ansvarar för
kontroll av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och svaveldioxid i landsbygdsområden, samt
miljökvalitetsnormerna för marknära ozon.
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Omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser,
tillståndspliktiga hamnar samt vissa större, utpekade industrigrenar i de största kommunerna. I
kommuner med färre än 100000 invånare gäller bullernormen i de områden som störs av buller
från större vägar (över 3 miljoner fordon/år), större järnvägar (30 000 tåg/år) samt, större civila
flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år). I Tanums kommun omfattas väg E6 av bullernormer.
Trafikverket är ansvarig myndighet för E6 och ansvarar för kartläggning av buller, framtagande av
åtgärdsprogram och rapportering till EU.

Bebyggelseutveckling
Grundläggande förutsättningar

Tanums kommun är Bohusläns största kommun till ytan, med en landyta på 909 km2. Med ca
12 300 invånare innebär det en befolkningstäthet på ca 13 invånare per km2, vilket är den lägsta
i Bohuslän. Befolkningstätheten är högst längs kusten, lägre i jord- och skogsbruksområdena i
inlandet och lägst längst i öster mellan Bullaresjöarna och gränsen mot Dalsland.
Karakteristiskt för Tanums kommun är att befolkning, service och näringsliv är fördelade på flera
samhällen. De flesta samhällena ligger vid kusten och har sin historia i fiskets utveckling samt
i stenindustrins blomstringstid. Samhällena i de inre delarna av kommunen har ofta utvecklats
kring viktiga knutpunkter, som exempelvis Tanumshede som tidigare varit en handelsplats mellan
inlandet och kusten.

Befolkningsutveckling 1990-2013

Tanums kommun hade en relativt stor
befolkningsökning 1990-1993. Som mest
var befolkningen uppe i 12 443 invånare
1993. Befolkningen sjönk därefter årligen
fram till 1999 då lägsta nivån noterades
med 12 069 invånare. Befolkningen har
därefter åter ökat i måttlig takt, med en
viss årlig variation.

Flyttning

Under perioden 1990-2013 är
inflyttningsnettot, med några få undantag Befolkningsutveckling 1990-2013
positivt. Det finns en svag tendens
till ökade inflyttningstal under senare
delen av perioden. Samtidigt har också
utflyttningen ökat, vilket gör att nettot
inte påverkats i någon större utsträckning
sett över tid. Hela perioden visar ett
sammanlagt flyttningsnetto på plus 1 571
personer.
En lokal undersökning av
flyttningsmönstret i Tanum 2012
visar att en klar majoritet av de
inflyttade kommer från det egna
länet. Grebbestadsområdet har i
absoluta tal den största inflyttningen.
Störst är dock nettoinflyttningen i
Hamburgsundsområdet. Inflyttningen
från utlandet uppgick till 89 personer.
Majoriteten av dessa var från Norge.
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Fördelat på ålder är flyttnettot under perioden 2008-2012 störst i åldersgruppen 15-24 år. Det
betyder att det är åldersgruppen 15-24 som står för den största andelen utflyttning i förhållande
till inflyttning.

Ålderssammansättning

I dagsläget utgör befolkningen i åldrarna 65 år och uppåt cirka 25 % av kommunens totala
befolkning. Åldersgruppen 80 år och uppåt har ökat konstant under senaste 25-årsperioden, om
än i relativt blygsamma tal.

Bosättning

Hälften av kommunens befolkning (där lagfaren ägare är skriven) bor i tätorterna Tanumshede,
Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund, Rabbalshede och Östad. En liten andel bor i övriga
samhällen medan drygt 40 % av kommunens befolkning bor på landsbygden.

Befolkningsprognos

SCB har tagit fram en
befolkningsprognos 2014-2043 för
Tanums kommun. Prognosen visar på
kontinuerlig befolkningstillväxt under
hela prognosperioden. Prognosen utgår
från att födelsenettot kommer att vara
fortsatt negativt. Den uppskattade
befolkningsökningen bedöms istället
ske genom positivt flyttningsnetto,
främst genom minskad utflyttning. Vid
Befolkningsprognos -2043
prognosens horisontår 2043 bedöms
befolkningen kunna uppgå till 12 978
invånare.

Arbete

Drygt 5000 personer (dagbefolkning) är förvärvsarbetande och drygt 1000 personer är
egenföretagare. Kommunen är den största arbetsgivaren totalt sett och vård och omsorg är
den yrkeskategori som sysselsätter flest människor. Övriga stora yrkeskategorier är försäljare/
detaljhandel/demonstratörer, byggnads- och anläggningsarbetare samt fordonsförare.
Arbetslösheten (öppet arbetslösa) låg i maj 2014 på 4,5 procent, vilket är betydligt lägre än
riksnivåns 7,7 procent. Medelinkomsten i Tanums kommun är 251 000 kr (2012), vilket är lägre
jämfört med länet (277 000 kr) och riket (282 000 kr).

Pendling

Utpendlingen har ökat sedan tio år tillbaka samtidigt som inpendlingen har minskat något, vilket
resulterar i ett negativt pendlingsnetto.
Generellt sett för hela riket pendlar vi mer idag än tidigare. Under åren har arbetspendlingen
mellan kommuner ökat och följden har blivit att kommuner som tidigare räknades som
självständiga arbetsmarknader nu ingår i en större regional arbetsmarknad. I SCB:s uppdelning av
Sveriges kommuner utgör Strömstad och Tanums kommun tillsammans en lokal arbetsmarknad.

Service i samhällena

Det största utbudet på service finns i samhällena Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka,
Hamburgsund och Östad-Backa. I övriga samhällen kan finnas viss service, men betydligt mindre
än i ovannämnda samhällen. Förklaring: Vad gäller utbudet av kollektivtrafik har utgångspunkten
varit att det går minst en buss varje dag i veckan.

Bebyggelseutvecklingen inom Tanums kommun
Helårsboende går till delårsboende

I många år har tendensen varit att bostäder i kustområdet gått från helårsboende till delårsboende.
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Detta innebär att många hus i centrala delar av samhällena ägs av delårsboende, vilket leder till
slående kontraster mellan sommar- och vinterlivet i många kustsamhällen. Detta gör bland annat
att serviceunderlaget är svårt att upprätthålla.
Kommunens planering för nybyggnation på oexploaterad mark har ingen garanti för att hus i de
nyplanerade områdena blir helårsbostäder. Med gällande lagstiftning finns idag inte möjlighet för
kommunen att styra att helårshus köps av bofasta.

Fritidshus

I Tanums kommun utgör en stor andel av bebyggelsen fritidshus. Utöver den åretruntbebyggelse
som övergått till delårsboende finns, speciellt i kustzonen, stora områden som planlagts för och
bebyggts med renodlad fritidsbebyggelse. Under 90-talet har inställningen till fritidsboende i viss
mån förändrats. Detta har skett i takt med att gränserna mellan fritidsboende och helårsboende
delvis har suddats ut, där dagens ”delårsboende” är en vanligare benämning.
Många av de tidigare enkla bostäderna har fått en standardhöjning, som gör dem beboeliga
året runt. Detta kan bero på en allmän vilja att ha god standard inte bara i hemmet utan även i
fritidshuset, men det kan även grunda sig i en vilja att spendera en större del av året i fritidshuset
(och att vara mer ”delårsboende”). Det senare är vanligt förekommande bland människor som i
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många år haft fritidshus på kusten och som till pensioneringen väljer att spendera mer tid där.
En annan kategori är unga familjer, som i enklare fritidshus hittar ett billigare boende. Denna
permanentning av fritidshus ökar möjligheterna att bosätta sig året runt, men det finns ingen
garanti att så är fallet.
Permanentning av fritidshus i anslutning till samhällena får positiva effekter genom att
helårsboende bidrar till ökat serviceunderlag och därmed på sikt en god servicenivå samt genom
ökad omsättning för detaljhandeln. När permanentning sker inom de rena fritidshusområdena
utan samband till ett samhälle med lång tradition, kan dock dessa områden bli egna världar utan
direkt koppling till en samhällsstruktur.

Fastighetsbildning

Inom jordbruket är det vanligt att det sker en rationalisering av markägarförhållandena. Dels sker
en sammanslagning av jordbruksägor men även inköp av skogsfastigheter för att ekonomisera

Tanumshede

Tanumshede
Tanums kn

Tanums kn

Grebbestad

Grebbestad

Hedekas

Fjällbacka

Rabbalshede

Hedekas

Fjällbacka

Hällevadsholm

Rabbalshede

Hällevadsholm

Hamburgsund

Hamburgsund

Dingle

Bovallstrand

Dingle

Bovallstrand

Bostadshus där lagfaren ägare är skriven på fastigheten (blå) respektive inte är skriven på fastigheten (röd)

jordbruket. En ytterligare tendens är uppköp av skogsfastigheter där huset styckas av och skogen
går till företag/ägare som inte bor i kommunen. Det leder till att enheterna blir större, vilket är en
följd av att det idag är svårt att driva småskaliga jordbruk.

Kostnader

Den stora efterfrågan på boende vid kusten leder även till höga kostnader. Enligt Arena För
Tillväxt var det genomsnittliga priset 2012 för småhus i Tanums kommun 2 380 tkr. Det är
närmare 300 tkr högre än riksgenomsnittet. Mellan åren 2007-2012 har prisutvecklingen på
småhus i Tanums kommun varit 36 %, medan motsvarande utveckling i Riket har varit 10 %. För
den som idag vill bo kvar eller bosätta sig vid kusten kan det vara svårt att överhuvudtaget hitta
ett hus, eller för den delen att ha ekonomisk möjlighet eftersom prisnivån är mycket hög.
Även vid nyproduktion är nettokostnaden av bostäder idag hög. Det leder i slutändan till höga
bostadsutgifter för den boende.

Kommunala tomter

Tanums kommun kan erbjuda kommunala tomter i flera av samhällena. Vid köp av dessa tomter
råder speciella regler och det finns en kommunal tomtkö.
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Bostadsförsörjningsstrategi

Under 2014 har kommunen tagit fram en bostadsförsörjningsstrategi som visar vilka behov som
finns inom kommunen vad gäller bostäder.
Följande mål har Tanums kommun för bostadsförsörjning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanums kommun skall verka för ett balanserat bostadsutbud som motsvarar efterfrågan. Det
gäller fördelning av såväl boendeformer som upplåtelseformer.
Tanums kommun skall uppfattas som en trygg och säker kommun som 			
erbjuder goda boendemiljöer för alla.
Jämställdhets- och jämlikhetshänsyn skall tas vid planering av boende och 			
boendemiljöer. I det innefattas likställdhet mellan könen samt integration med hänsyn till
socioekonomiska förhållanden och etnicitet.
Produktion av lägenheter i flerbostadshus skall öka. Det gäller både hyres- och bostadsrätter.
Produktion av nya bostäder i flerbostadshus bör ske i samverkan mellan alla aktörer på
bostadsmarknaden.
Produktion av nya bostäder i flerbostadshus bör främst ske i närheten av 			
befintlig service.
Produktion av mindre lägenheter för yngre och äldre personer skall uppmuntras.
Initiativ till produktion av trygghets- och seniorboenden för åldrarna +70 år ska uppmuntras.
Produktion av nya bostäder skall stimulera till flyttkedjor.
Småhusbebyggelse på landsbygden skall uppmuntras.

Följande strategi har Tanums kommun för bostadsförsörjning:
•
•
•

Kommunen skall ha god mark- och planberedskap för att kunna uppnå målet om 13 000
kommuninvånare inom rimlig tid. Med ett större eget markinnehav har kommunen möjlighet
att påverka markanvändning genom att ställa villkor om byggnation vid försäljning.
Kommunen skall kontinuerligt utveckla rutinerna för hantering av bygg- och markfrågor i
syfte att underlätta för byggande och bosättning.
Kommunen skall i lämpliga områden arbeta med flexibla användningssätt av mark. Syftet
är att möjliggöra för olika typer av boenden samt att undvika framtida planändringar som är
både tidsödande och kostsamt.

Yttre faktorer
Attraktiva boendemiljöer

Kommunen är för sin framtida utveckling beroende av att det sker en tillväxt av befolkningen
och för att få fler människor att vilja bostätta sig i Tanum är det viktigt för kommunen att skapa
attraktiva boendemiljöer.
I Länsstyrelsens rapport ”Helårs- eller fritidsboende” har en uppföljning gjorts av detaljplaner
för bostäder i norra Bohusläns kustzon, där syftet varit att skapa åretruntboende. Rapportens
syfte var att utvärdera vilka faktorer som påverkar om det blir helårs- eller delårsboende.
Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet indikerar att hög andel helårsboende har samband
med god tillgång till samhällsservice, avsaknad av havsutsikt, med att kommunen medverkar som
exploatör samt med att bebyggelsen uppförs som gruppbyggda småhus och/eller flerbostadshus.
Studien belyser att boendemiljön är resultatet av flera samverkande faktorer, där närhet till
sjukvård, skolor, daglighandel och goda kommunikationer har stor betydelse för god boendemiljö.

Urbanisering

I enlighet med globala trender flyttar vi i Sverige in till städer i snabb takt. Här pågår till och
med en snabbare urbanisering än i andra länder i Europa, enligt statistik från EU:s statistikbyrå
Eurostat. Mycket talar just nu för att denna urbanisering kommer att fortsätta i lika hög grad.
Inflyttning till städer drabbar landsbygdskommuner på så vis att underlaget för att kunna
upprätthålla en god samhällsservice tunnas ut.

Temaboende
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Ett temaboende erbjuder en speciell sorts upplevelse, som följer ett liknande mönster och vänder
sig till en målgrupp som lockas av ett speciellt sätt att leva. De som står för initiativen är privata
aktörer. I Sverige finns flera temaboenden av olika typ, som exempelvis flygplansbyar, ekobyar,
golfbyar och hästbyar. Beroende på verksamhet så kräver typen av boende olika stor plats.
Temaboende kan vara ett sätt att attrahera fler målgrupper till landsbygden.

Näringslivsutveckling
Tanums kommuns näringsliv

Tanums kommun är den mest företagsamma kommunen i Västra Götaland
med hänseende till att mer än 18 procent av kommunens arbetsföra befolkning
ansvarar för ett företag. Tanum tillhör de kommuner som både har flest företag i
relation till invånarantalet och där det startas flest nya företag. I den bemärkelsen
finns alltså länets mest företagsamma befolkning här. År 2014 finns det drygt
2000 registrerade företag. De flesta är små och medelstora och representerar
olika branscher. De flesta inom handel och besöksnäring, bygg, tillverkning samt
fiske och jord- och skogsbruk. Besöksnäring och handel har genom tillväxt på
senare år blivit den alltmer dominerande näringen. Många nya arbetstillfällen
har tillkommit genom nya handelsetableringar och genom tillväxt i befintliga
handelsföretag. Det finns några större industriföretag i kommunen med många
anställda och flera hotellverksamheter.
Näringslivet har stor betydelse för hela kommunens utveckling och tillväxt. En
övergripande kommunal målsättning är att Tanum ska bli en av Sveriges mest
utvecklingsorienterade kommuner i näringslivsfrågor.
Den största näringsgrenen i kommunen är tjänstenäringar, som står för nästan
hälften av företagen i kommunen, följt av areella näringar och därefter
industrinäringar.

Rese- och turistindustrin i Tanums
kommun omsätter
nästan 600 miljoner
kronor och ger arbete
åt ungefär 430 personer
(års-sysselsatta). Den
samhällsekonomiska
effekten av handeloch besöksnäringen
är drygt 70 miljoner
kronor i skatteintäkter
varav 40 % (drygt 27
miljoner kronor) är
direkta skatteintäkter,
d.v.s. skatteintäkter
från företag som direkt
påverkasavbesökarens
utlägg.
Källa: TEM, Resurs AB

Handel och besöksnäring
Allmänt

Besöksnäringen bildas av de branscher som erbjuder det besökaren efterfrågar, såsom varor,
tjänster, boenden eller upplevelser. Därmed genererar näringen olika typer av sysselsättning.
Handel och besöksnäringen är ekonomiskt mycket viktig och har stor betydelse för utvecklingen
längs med kusten och på landsbygden. Dessutom för den också med sig en bild av Tanums
kommun som en attraktiv plats att bo på och etablera sitt företag.
Områden där Tanums kommun har något unikt att erbjuda är kopplat till skärgården, maten,
friluftslivet, kultur och handel. Kommunen är stor till ytan och har den unika kombinationen av
havsskärgård och vild natur med sjöar och skog. De båda polerna lockar i sig många besökare.
Det som lockar besökare till Tanums kommun är natur- och kulturmiljöer samt mat- och
kulturupplevelser.
I Tanums kommun finns ett varierat utbud av handel som är både storskaligt och småskaligt. Den
svenska shoppingturismen har vuxit kraftigt i betydelse under de senaste tjugo åren. Shopping
som det primära syftet med resan har blivit vanligare, och är idag en av de främsta aktiviteterna
våra besökare ägnar sig åt. Handeln genererar 30 % av besöksnäringens omsättning.

Trender

Tydliga trender idag visar att det som allmänt lockar till resor är ”upplevelsen”. Det handlar om
att besökarna vill kunna dela spektakulära berättelser när man kommer hem från sin vistelse och
även på plats via sociala medier. Reseanledningen styr således mer än själva platsen för vistelsen.
Det tyder på att det är allt viktigare att hitta målgrupper och segmentera hårdare. Att utgå ifrån
det som är unikt i Tanum innebär en möjlighet att konkurrera med andra marknader, även på
internationell nivå.
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Med ökad utbildningsnivå ökar också kraven på innehåll i upplevelsen. Åldersgruppen 45-65 år
har det största kulturintresset. Dessutom har de ofta de högsta inkomsterna och mest tid att lägga
på resor.

Behov

För utveckling av besöksnäringen är det av största vikt att det skapas möjligheter för tillgängliga
och attraktiva besöksmål. Där är det viktigt:
• Att det finns ett utbud av kvalitativa leder med tillgänglighet och information
• Att skapa möjligheter för båttrafik
• Anvisa turbåtar till särskilda bryggor
• Att det finns isättnings- och upptagningsplatser för kajak (och båt)
• Skapa upplevelser på havet (en möjlighet för fiskenäringen att utveckla)
• Attraktivitet – rent vatten och städade stränder

Jord- och skogsbruk
Allmänt

Mer än hälften av kommunens landyta täcks av
jordbruksmark och skogsmark. Tanums kommun
har ett förhållandevis varierat odlingslandskap,
mycket tack vare landskapet som skapar
naturliga uppdelningar via berg, bäckar och andra
landskapselement. De större jordbruken ligger i
inlandet. Skogarna sträcker ut sig i de östra delarna
av kommunen.
Totalt finns ca 12 000 ha jordbruksmark och
ca 35 000 ha skogsmark (enligt Skogsstyrelsens
siffror 2003). Enligt Lantbrukarnas riksförbund
sysselsätter jordbruket flest människor inom
denna näringslivssektor, med ett antal på drygt
200 personer med en omsättning på 165 miljoner
kronor. Skogsbruket sysselsätter drygt hälften så
många med en omsättning på 97 miljoner kronor.

•
•
•
•
•

Jordbruket sysselsätter 208 personer och
omsätter 165 miljoner kronor
Skogsbruket sysselsätter 118 personer
och omsätter 97 miljoner kronor
Trädgårdssektorn sysselsätter 30 		
personer och omsätter 12 miljoner 		
kronor
Det finns 491 jordbruksföretag i 		
kommunen
Det finns 287 skogsbruksföretag i 		
kommunen

De fem vanligaste näringsverksamheterna bland
LRF:s medlemmar i Tanum är :
•
Skogsbruk (163)
•
Växtodling (148)
•
Betesdrift (77)
•
Nötköttsproduktion (59)
•
Entreprenad (47)

Exploatering på jordbruksmark har ökat i Sverige de
senaste åren och detta är något som har pågått i mer än ett halvt sekel. Den största anledningen
till detta är att åkrar och betesmarker växer igen (på grund av minskat jordbruk), men en
betydande del beror på att jordbruksmark bebyggs. Detta påverkar jordbruket på lång sikt.
I Tanums kommun har 18 ha jordbruksmark (varav 17 ha åkermark och 1 ha betesmark)
exploaterats under perioden 2006-2010, vilket motsvarar 0,13 % av kommunens totala
jordbruksmarksareal. I förhållande till resten av landet är det högre, då rikssnittet ligger på 0,09 %
exploaterad jordbruksmark.
Det pågår också en generationsväxling inom näringen. Det startas inte så många nya
jordbruksföretag. Medelåldern för jordbrukare är hög och återväxten är dålig. Generellt sett för
Sverige minskar jordbruksföretagen och effektiviteten ökar, samtidigt som jordbrukets ekonomiska
betydelse har minskat. På grund av dålig lönsamhet är det många jordbruk som rationaliserar
sin verksamhet genom att köpa upp eller arrendera mark så att enheterna blir större. En del
specialiserar sig även för att säkra verksamheten.

Trender
Bland Jordbruksverkets rapporter om jordbruksnäringens framtid nämns bland annat
följande trender:
Intresset för lokalproducerad mat och ekologisk mat blir allt starkare. Det svenska
jordbruket har goda förutsättningar för att växa starkare här.
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Det blir allt vanligare med så kallade kombinationsverksamheter på landsbygden. Där är
det vanligast med entreprenadverksamhet i kombination med turism. Exempel på detta är
jordbruk som har gårdsbutik eller övernattningsstugor.
Behov
För jordbrukens överlevnad är det viktigt att dagens sammanhängande områden får vara
kvar, det vill säga att undvika fragmentering av det existerande jordbrukslandskapet. Vid
exploatering är det viktigt att landskapselement inte tas bort eller skadas.
Andra viktiga förutsättningar för tillväxt inom de gröna näringarna i Tanum:
• Attityden till och kunskapen om de gröna näringarna
• Skydda åkermarken
• Landsbygdsboende, service och infrastruktur

Fiske/Vattenbruk
Allmänt

Fiskerinäringen definieras som yrkesfiske, vattenbruk och
beredningsindustri. Fisket i Tanums kommun har varit en betydande
näringsgren under lång tid. Det finns en lång fisketradition i alla samhällena
längs med kusten. Fisket är viktigt för den enskilde företagaren och blir allt
viktigare i kombination med annan verksamhet.
Vattenbruk eller akvakultur är odling av alla slags djur och växter i vatten.
I Sverige odlas främst fisk, kräftor och musslor. Dessa odlas för konsumtion
och för utsättning. Det finns omkring 100 matfiskodlingar i Sverige och lika
många sättfiskodlingar. Omkring 50 företag odlar matkräftor och ett 30-tal
odlar sättkräftor, musslor eller ostron.

Statistik
Fartyg i flottan
2012 - 89 st
2013 - 24 st över 12 m
41 st under 12 m
Yrkesfiskelicenser
2012 - 80 st
2013 - 89 st

En fiskodling kan vara allt från en liten jorddamm till en stor anläggning med tusentals fiskar.
Odlingen kan vara intensiv eller extensiv.
Vattenbruk är en växande näringsgren på den svenska landsbygden. Företagande inom
fritidsfiske ökar. Ofta kombineras det med annan företagsverksamhet, till exempel annan
upplevelseverksamhet, jordbruk eller skogsbruk.
För fiske och vattenbruk finns ett antal framtagna strategier och program. Däribland kan nämnas:
Strategi för Fiskeområde Norra Bohuslän
Fiskerinäringen skall ha en fortsatt viktig roll inom det geografiska område där de båda
fiskeområdena norra och södra Bohuslän är verksamma och skall tillsammans med marin turism,
fritidsfiske och övriga närliggande verksamheter utvecklas.
Havs- och fiskeriprogram 2014-2020
Pågående arbete på regeringsnivå. Programmets övergripande mål är att:
•
•
•

öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

Maritima kluster i västra Götaland 2012
Maritim strategi för regionen som tar sin utgångspunkt i Vision Västra Götaland och i regionala
tillväxtprogram. I flera av dessa nämns maritima branscher som prioriterade verksamheter.

Trender

Kombinationsverksamheter blir vanligare, där fisket kombineras med en annan verksamhet.
Vattenbruk är en växande näringsgren på landsbygden.
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Behov

Det småskaliga fisket behöver värnas för utvecklingen av besöksnäring och turism.
Viktiga kriterier för hållbar utveckling:
• Rena vatten
• Skyddade lägen
• Åtgärder för bevarande
• Planera för framtiden - nya arter och tekniker, metodik för kvalitetssäkring
• Levandeförvaring (för att säkra tillgången)
• Planera platser i havet, men också förankrat på land

Tidigare ställningstaganden

Nedan beskrivs några strategier som tidigare tagits ställning till inom området
näringslivsutveckling.

Kommunala ställningstaganden
Näringslivsstrategi 2012-2017
Kommunfullmäktige antog under 2012 en ny näringslivsstrategi som gäller 2012-2017. Den har
tagits fram i samarbete mellan näringslivet och kommunen. Övergripande målsättning är att
Tanums kommun ska bli en av Sveriges mest utvecklingsorienterade kommuner i näringslivsfrågor,
förbättra näringslivsklimatet och skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen. Det långsiktiga
målet är att främja den lokala och regionala tillväxten. Utifrån näringslivsstrategin tas en
handlingsplan fram för två år i taget med olika aktiviteter.

Nationella och regionala mål
Västra Götaland 2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Den gemensamma vägvisaren för Västra Götalands utveckling. Den är antagen av
regionfullmäktige och har tagits fram med grund i det uppdrag regering och riksdag gett Västra
Götalandsregionen att samordna och driva det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland.
Strategin har starka kopplingar till EU:s strategi för tillväxt, Europa 2020. Målet är att invånarna i
hela Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Den innehåller fyra delar;
en ledande kunskapsregion, en region för alla, en region där vi tar globalt ansvar och en region som
syns och engagerar.
Genomförandeplan Fyrbodal 2014-20
I genomförandeplanen finns 32 definierade mål, varav följande mål har kopplingar till
handlingsplanen för näringslivet för 2014-15:
En ledande kunskapsregion
• Utveckla samverkan skola och näringsliv
• Stöd till nyföretagande
• Samverkan
En region för alla
• Ökad samverkan utbildning och arbetsliv
• Kompetensförsörjning, kompetensbehov, matchning mellan behov och utbud
• Infrastruktur, bredband
En region där vi tar globalt ansvar
• Projekt för hållbar utveckling
• Affärsdriven miljöutveckling
En region som syns och engagerar
• Samverkan kultur och näringsliv
• Träffar med unga
• Främja besöksnäringen
• Norgesamarbete

3. FÖRUTSÄTTNINGAR
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Avsiktsförklaringen ”Ett enat Bohuslän” och handlingsplan
Samtliga kommuner i Bohuslän undertecknade den 8 april år 2014 en avsiktsförklaring
för utvecklingen av besöksnäringen. Avsiktsförklaringen innebär ett helhetsgrepp för att
utveckla Bohusläns besöksnäring vilket innefattar ett ställningstagande kring viktiga områden
gällande planering och infrastruktur, affärs- och företagsutveckling samt kommunikation och
marknadsföring. Utifrån avsiktsförklaringen har en handlingsplan formulerats. Planen är upplagd
efter principen att ansvar och åtaganden specificeras för respektive aktörsgrupp: Västsvenska
Turistrådet, Kommunerna, Lokala turistorganisationerna och Företagen. Grundtanken är att en
rollfördelning och ett gemensamt ansvarstagande gynnar hela Bohuslän.
Den gemensamma avsiktsförklaringen för Bohuslän har satt upp följande mål:
• Öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen
• Skapa ökad lönsamhet för företagen
• Skapa ökad sysselsättning
För att nå dessa mål krävs både ökade volymer utanför högsäsong och högre konsumtion per
besökare och syftet med handlingsplanen är att visa vägen mot uppfyllandet av de satta målen.
Tanums kommuns ansvar och åtagande i handlingsplanen:
• Arbeta förutsättningsskapande och undanröja hinder för tillväxt
• Säkerställa infrastruktur och långsiktig planering
• Beakta besöksnäringsperspektivet i översiktsplaner, infrastruktur-, tillstånds- och
utvecklingsärenden med mera.
• Aktivt verka för en god infrastruktur, för till exempel cykling, vandring och 			
kollektivtrafik genom hela Bohuslän
• Hitta driftsformer för gästhamnar och ställplatser som inte konkurrerar ut det privata
näringslivet
• Skapa fasta bryggor/tilläggsplatser för utflyktsbåtar och kajaker
• Bidra till marknadsföringen

Vad behövs för att näringslivet ska utvecklas?
Kompetens

Kompetensutveckling är viktig för den framtida näringslivsutvecklingen.

Sysselsättning

Kommunens ekonomi är beroende av sysselsättningsläget i kommunen. En hög sysselsättning
innebär goda kommunala skatteintäkter från de löntagare som bor i kommunen. Näringslivets
utveckling är viktig för kommunens attraktivitet för inflyttning av nya medborgare och nya
företag.

Verksamhetsmark

Tillgång till verksamhetsmark är av stor vikt för utveckling av befintliga företag och nyetablering.
De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska planeringen påverkar företagens
konkurrenskraft och möjlighet att utvecklas likväl som medborgares vilja att stanna eller flytta till
en ort.

Attraktiva boendemiljöer och kommunikationer

Ett fungerande transportsystem och tillgång till attraktiva boendemiljöer är båda exempel på bra
attraktionskraft.

Bra service

En destination i världsklass kräver högre kvalitet och ett varierat utbud av boenden, att
erbjuda unika och intressanta upplevelser och sevärdheter, en god offentlig service (toaletter,
sophantering), en kvalitativ och välutvecklad infrastruktur av olika former (vandring, cykel,
ridning, kajak/kanot, båt, bil, kollektivtrafik), tydlig och tillgänglig information (skyltar, kartor,
språk) samt tillgång till bra arbetskraft och gott värdskap. Besöksnäringen behöver vackra miljöer
att vistas i, rent vatten och rena stränder.
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Förlängd säsong

För att nå målet om fördubblad omsättning krävs ökat antal besökare och detta gäller framförallt
utanför högsäsong och ökat antal utländska besökare, samt en högre konsumtion per besökare.
Utmaningarna består i att kommersialisera näringen och förlänga säsongen. Samtidigt är det
viktigt att växa hållbart, med rätt investeringar på rätt plats för att värna känsliga natur- och
kulturvärden.

Värna unika värden

Värden som är avgörande för en bibehållen besöksnäring är de unika natur- och kulturmiljöerna
som finns. Kärnvärdet är den opåverkade naturen men naturupplevelserna behöver kompletteras
med anläggningar för ökad tillgänglighet vad gäller boende, mat och aktiviteter som förlänger
säsongen, vilket är viktigt för näringslivet.

Samarbete

Tanums kommun har många duktiga entreprenörer som håller hög klass, men fler behövs. För att
nå dit krävs dels ett bättre samarbete, både mellan företagen och men också mellan kommunen
och företagen, och dels en samsyn på besöksnäringen i hela kommunen.

Turismens och det rörliga friluftslivets utveckling
Vad är friluftsliv?

Friluftsliv är ett begrepp som saknar fasta ramar. I förordningen om statsbidrag till
friluftsorganisationer (SFS 2003:133) gäller definitionen: ”vistelse utomhus i natur- eller
kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.
En vanlig bild av friluftslivet är fjällvandraren – långt bort från civilisation och modern teknik. Ju
mer iordningsställd natur desto längre bort från definitionen friluftsliv tycks vi komma. En annan
uppfattning är att friluftslivet förutsätter en förflyttning från det hemtama, men upplevelser
i närnaturen är också friluftsliv. Nationalencyklopedins definition ”verksamheter ute i det fria
vanligen för längre tid och i vildare natur” fokuserar på naturvistelsen och allemansrätten samt
miljöombytet från vardagen. Friluftslivet definieras på så sätt utifrån utövarens vardag vilket
innebär att en stadsbo kan ha lägre krav på ”vildmark” än vad den som bor naturnära har. För
att sammanfatta definitionen av friluftsliv handlar det om aktiviteter i naturlandskap som rör
sig mellan den ”orörda” vildmarken och städernas parkområden. Det är ett brett begrepp och
innefattar en uppsjö av aktiviteter med nära relation till fritid, idrott, turism och livskvalitet.
Närhet och tillgänglighet till friluftsområden främjar folkhälsan, både mentalt och fysiskt, vilket
gör den till en viktig del i samhällsplaneringen . Skillnaden i hur människor utövar friluftsliv skiljer
sig åt mellan människor beroende på deras kulturella bakgrund, fysiska förutsättningar m.m. I den
aspekten blir friluftsliv en fråga om demokrati.
För planering av friluftsliv är det lämpligt att skilja på det tätortsnära vardagsfriluftslivet och
det långväga helg- och semesterfriluftslivet. Den tätortsnära naturen har inte samma krav från
besökaren som de mål som har mer långväga besökare. Mindre insatser kan alltså ge ett större
mervärde när det gäller den tätortsnära naturen. Det tätortsnära friluftslivet kräver mindre tid,
mindre utgifter och mindre planering för den enskilda individen vilket gör att det inkluderar en
bredare grupp av människor.

Vad är turism?

Turism definieras i Nationalencyklopedin som ”människors aktiviteter när de reser till och vistas
på platser utanför den vanliga omgivningen”, vistelsen ska vara kortare än ett år och huvudsyftet
ska vara ”annat än att utöva ett arbete som betalas av någon på platsen”. Turismen förutsätter
således alltid en längre resa medan friluftslivet kan utföras även i närområdet. På så sätt kräver
turismen mer av besöksmålet i form av service vilket leder till att turism som helhet är mer
kommersiell än vad friluftslivet är. Till skillnad mot friluftslivet finns heller inga definierade krav
på natur- eller kulturupplevelser även om det ofta är just sådana som lockar turister. Turismen
påverkas främst av ekonomi och väder, men även av andra faktorer såsom händelser i omvärlden
(krig, finanskriser, naturkatastrofer m.m.).
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Turismen är ett någorlunda modernt fenomen som kom i och med den lagstadgade semestern
1938, sedan dess införande har den utökats från två veckors betald semester till dagens minimum
om fem veckor. Den så kallade ”industrisemestern” var länge påtaglig i Sverige där städerna under
några veckor i juli tömdes på folk i och med att landets industrier stängde ner för gemensam
semester. Detta är något som inte är lika påtagligt längre. Semestern är inte heller lika hårt bunden
till sommarmånaderna vilket öppnar upp för en turistnäring som erbjuder aktiviteter över hela
året.
Gränsen mellan delårsboende och turister är vag. Många människor återkommer till samma
platser och ser sig knappast som turister, de omgivningar som en gång var främmande har blivit en
välbekant del av tillvaron. Men delårsboende och turister delar många egenskaper; de tillbringar
bara en mindre del av året på platsen och de är inte folkbokförda på platsen men de är i behov
av den service som ges inte bara av privata aktörer utan även av kommunen. Till skillnad från
turisterna så är delårsboende med egna fritidshus en trygg och återkommande inkomstkälla
för lokala företag, de kommer oftare på besök och när de inte är på plats fungerar de som
ambassadörer för destinationen och lockar på så sätt nya besökare.

Friluftslivet, turismen och besöksnäringen

Friluftsliv och turism handlar båda om människors byte av miljö. Men där den första begränsar
sig till upplevelser i främst naturområden inbegriper den senare även besöksmål av kulturella
och kommersiella slag såsom kulturhistoria, marknader, lokal mat och hantverk, shopping,
restaurangbesök, konserter och konstutställningar.
Både turism och friluftsliv kan delas in i en inhemsk del, en inresande
del samt en utresande del. De mer långväga resorna innebär i regel större
utgifter och mer planering. I nya omgivningar behövs mer information
om besöksmålet och den service som erbjuds. Besökaren har högre
krav på upplevelsen men är å andra sidan beredd att transportera sig en
längre sträcka för att nå fram. På så sätt lockar dessa typer av besöksmål
människor från ett större geografiskt område. Detta skapar möjligheter för
besöksnäringen som erbjuder boende, transporter och aktiviteter – vilka
är de största utläggen för besökare (följt av livsmedel, restaurangbesök
och shopping). Besöksnäringen skapar dessutom ett underlag för handel
som spiller över på andra branscher och därmed bidrar ytterligare till
utvecklingen i regionen. Samtidigt är besöksnäringen beroende av
offentliga strukturer - särskilt fungerande och effektiva transportsystem.

Ekoturism
Ekoturism är ett fenomen
som tagit vara på gränslandet
mellan friluftsliv och turism,
det är en form av hållbar
turism som arbetar aktivt för
att bland annat minimera
miljöpåverkan samt skapa
medvetande om lokala miljöoch kulturfrågor. Kvalitetsmärkningen ”Naturens Bästa”
fungerar som markör för
denna typ av verksamhet.

Turism och friluftsliv är båda begrepp som syftar till en helhet och som i många fall vävs samman
och är svåra att skilja åt. Samtidigt finns en konflikt mellan de båda, servicebehovet är överlag
större för turismen än det är för friluftslivet och turismen tar i och med sina anläggningar mark i
anspråk på ett mer uppenbart sätt än friluftslivet. Friluftslivet kräver ofta större områden för sitt
utövande men saknar krav på iordningsställande av dessa ytor – naturen är tillräcklig i sig själv.
På så sätt gör friluftslivet ett mindre avtryck än turismen så länge fungerande lösningar för till
exempel avfallshantering och för att förhindra markslitage finns.
Men turismens satsningar på serviceanläggningar och förbättrad infrastruktur kan bidra positivt till
friluftslivets förutsättningar genom ökad tillgänglighet. Områden som avsätts för friluftslivet är en
resurs även för turismen då bevarade naturområden bidrar till ett landskap som är attraktivt för en
bredare målgrupp, vilket ger ett ekonomiskt incitament för bevarande. Samtidigt riskerar en alltför
kraftig exploatering att förvanska det ursprungliga till oigenkännlighet.
Risk för konflikter finns även inom turism respektive friluftslivet. Ett område kan vara
intressant för flera grupper, skogsstigar kan exempelvis användas både av vandrare, jägare och
mountainbikecyklister, havet kan upplevas både från kajak, segelbåt, motorbåt eller under ytan
med dykutrustning. Bland turisterna finns både de som vill njuta av stillhet och avkoppling och de
som vill festa till musik in på småtimmarna.
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Trender

Vad människor har för syfte med sitt turistande och friluftsliv speglar
den tid och det samhälle som vi lever i. Från att tidigare ha tillbringat
vår lediga tid främst för kroppslig vila vill vi nu hellre aktivera oss
och har därmed högre krav på upplevelsens innehåll. Intresset för
deltagande och lärande har vuxit och en aktiv semester skapar ett
engagemang som man gärna delar med sig av och rekommenderar.
Efterfrågade aktiviteter omfattar både natur och kultur – inklusive
matupplevelser. Som besökare önskas bekvämlighet kring aktiviteterna
i form av service och logi. Autenticitet och det för platsen unika/lokala
är något som har blivit allt mer eftertraktat.
Trender visar idag på att människors resande blir kortare i tid
mätt, till exempel weekendresor, samt att vi hellre gör flera längre
övernattningsresor än få korta, mätt i avstånd (gäller inte dagresor).
Utbudet av boende har också förändrats. Idag finns många olika
varianter av logi – camping, hotell, vandrarhem, egen båt, eget
fritidshus, andelshus, ”sale and lease-back”.

Sale and lease-back
Sale and lease-back innebär
att
en
fastighetsägare
säljer
sin
fastighet
till
en
investerare/
finansieringsbolag för att
senare leasa/hyra samma
fastighet under en längre
tid. Vid hyrestidens slut
har säljaren rätt att köpa
tillbaka fastigheten till ett
i förhand bestämt pris. På
det här sättet kan man få
loss kapital samtidigt som
man får fortsatt tillgång till
fastigheten.

En destination i världsklass som är attraktiv för besökare kräver högre kvalitet och ett varierat
utbud av boenden. Att erbjuda unika och intressanta upplevelser och sevärdheter, en god offentlig
service, en kvalitativ och välutvecklad infrastruktur samt tydlig och tillgänglig information, ett gott
värdskap och vackra miljöer att vistas i är avgörande för en bibehållen besöksnäring i Tanum.

Friluftsliv och turism i Tanums kommun

Redan på 1800-talet letade sig badgästerna till Tanum. Turism och friluftsliv har en lång
tradition i kommunen och besöksnäringen har vuxit till en betydelsefull del av kommunens
sysselsättning och ekonomi. De senaste åren har näringen ökat både vad det gäller omsättning,
arbetssysselsättning och antalet gästnätter. I Sveriges Kommuner och Landstings klassificering av
svenska kommuner klassas Tanum som en ”Turism- och besöksnäringskommun” tillsammans med
bland annat Åre, Strömstad och Gotland.
Säsongsmässigt dominerar sommaren som den intensivaste perioden för friluftsliv och turism.
Uppskattningsvis ökar Tanum då sin befolkning 4 gånger, inklusive delårsboenden. Den största
dragningskraften finns i kustområdena. Kring 70 % av besökarna kommer från andra delar av
Sverige, av de från utlandet inresta består närmare 75 % av norrmän, därefter kommer danskar
och tyskar med 8 % respektive med 2 %.
I Turistrådet Västsveriges strategi för Bohuslän finns två tydliga mål – att öka kännedomen om
attraktionen för Bohuslän året runt samt att ha en årlig gästnattsutveckling på minst 5 %, vilket
förutsätter tillväxt under lågsäsong. Detta ska nås med fokus på tre ”profilbärare” – skärgården,
människorna och skaldjuren. Naturen med den fria horisonten, klipporna och havet samt de
vackra kustsamhällena med ett levande maritimt liv är värdefulla attraktionskrafter.
För turism och friluftsliv finns tre viktiga förutsättningar; en attraktion, tillgängligheten till den,
samt kvalitén på den. Tanums kommun har i och med sina omväxlande och rika landskapstyper
samt långa historia och aktiva kulturliv goda förutsättningar. Här finns både hav och inland,
kust och skärgård, sjöar och vattendrag, fjäll och ängsmarker, orörd skog och kala hällmarker.
Mångfalden i landskapstyper bäddar för den uppsjö av aktiviteter som erbjuds i kommunen.
Tanum stoltserar med ett flertal Natura 2000-områden och naturreservat som omfattar en
mångfald av naturupplevelser, från det lilla Klockberget till det 3000 gånger större Otterön.
I Tanum är samhällena små och det är nära till naturen, kring de större samhällena finns värdefulla
rekreationsområden, bland annat elljusspår mellan Tanumshede och Grebbestad, Tassemarkstigen,
idrottsanläggningar och lekplatser. På kartan ”Turism och friluftsliv” redovisas en inventering av
befintliga rekreationsanläggningar, badplatser o. dyl. Dessa och kringliggande rekreationsområden
är av intresse för friluftslivet. De badplatser som redovisats är sådana där kommunen har någon
form av åtagande.
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Vid sidan om naturupplevelser erbjuder Tanum en mångfald av kulturupplevelser för både turister
och kommuninvånare. Världsarvet Tanum med hällristningar och andra fornlämningar är ett
populärt besöksmål med Vitlyckemuséet som utgångspunkt. I kommunen finns även äldre torp i
bevarade miljöer samt flera medeltida kyrkor.
För den konst- och musikintresserade är utbudet särskilt stort under sommaren. Gerlesborgsskolan
och Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) i kommunens södra del är naturliga centrum för
detta. Utomhusteatrar, festivaler och konstutställningar arrangeras runt om i hela kommunen
och det finns ett utbud av närproducerad mat och lokalt hantverk. Grebbestadskarnevalen,
marknaderna vid Rabbalshede och Hornbore Ting samt Ostronets dag är några populära
evenemang under året. På kommunens turistkarta finns närmare åttio besöksmål och sevärdheter
av olika slag markerade.
Service, tillgänglighet och information
För vandraren finns flera markerade leder, däribland Bohusleden, Kustleden och Vitingeleden.
Det finns ingen reguljär båttrafik ut i skärgården men det finns ett antal företag som anordnar
båtturer till populära besöksmål. Kommer man med egen båt finns tillgång till naturhamnar,
småbåtshamnar och gästhamnar.
I Tanum har besökaren flera olika sorters boenden att välja bland, från enklare vindskydd längs
Bohusleden till campingplatser och hotell – bland annat Gestgifveriet i Tanumshede som har anor
från 1600-talet. Det finns nio stycken campingplatser och elva stycken gästhamnar i Tanum. Här
finns också etablerade arrangörer för turism och friluftsliv samt ett flertal serviceorter med butiker
för livsmedel m.m. Hösten 2014 invigdes Tanums Shoppingcenter strax intill E6:an.
För den som vill läsa om natur och kultur i Tanum finns dels boken ”Guide till naturen i
Tanums kommun” med information om 23 av kommunens finaste naturområden och dels
”Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun” som ger information och fungerar som
vägvisare till värdefulla kulturmiljöer i kommunen. Tanum förekommer även i guideboken
”Kuststigen” som sträcker sig genom Tanum, ut från kusten och in i landet ända upp till Älgafallet
vid norska gränsen.

Natur- och kulturvärden
Tanums kommun kan beskrivas som ett mosaiklandskap – ett landskap som skiftar mellan kala
urtidskullar, sprickdalar, bördiga jordslätter, skog och vattendrag.
Tanums kommun har mycket höga naturvärden. Det varierade landskapet hyser stor biologisk
mångfald. Olika naturmiljöer ger förutsättningar för olika arter. En nyckelfaktor för biologisk
mångfald är skötseln av kulturlandskapet i de värdefulla ängs- och hagmarkerna, men även
våtmarker, odlad mark, vägrenar, diken, skogsbryn, parker och andra grönområden.
Naturlandskapet har präglats och formats av människan sedan lång tid tillbaka, något kommunens
olika kulturmiljöer vittnar om. Tanums kommun förvaltar ett mycket omfattande och rikt
kulturarv med en mångfald av värdefulla kulturmiljöer. De pittoreska tätbebyggda kustsamhällena
i väst, de öppna odlingslandskapen i inlandet och skogslandskapet i öster är alla grundläggande för
Tanums kommuns identitet.

Natur

En hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. Svensk
miljölagstiftning ska bland annat tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och
vårdas och att den biologiska mångfalden bevaras. Detta är såväl ett statligt som ett kommunalt
ansvar.

Ekosystemtjänster

Naturvårdsverket definierar ekosystemtjänster som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till
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människors välbefinnande. Tjänsterna som kommer från ekosystemen ger oss bland annat luft- och
vattenrening, jordbildning, primärproduktion och naturupplevelser som kan påverka vår hälsa
positivt.
Ett ekosystem kan bidra med flera olika tjänster på en och samma gång. De mer synliga
ekosystemtjänsterna, som till exempel träråvara, är ofta beroende av andra tjänster som inte är lika
synliga, till exempel näringsreglering och naturlig vattenreglering. Genom att gynna vissa tjänster,
till exempel genom att gödsla, kan produktionen på fälten och i skogen öka, men det sker oftast
på bekostnad av andra ekosystemtjänster som jordbildning eller vattenrening.
Ekosystemtjänster kan lätt undervärderas eller tas för givna. Mycket på grund av att det kan
vara svårt att kvantifiera deras värde, men också på grund av kunskapsbrist. Genom att värdera
ekosystemtjänster ekonomiskt kan man synliggöra de värden som genereras åt samhället. För att få
en långsiktigt hållbar utveckling måste man ta hänsyn till ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.
Eftersom ekosystemens tjänster är grunden i vår välfärd behöver tjänsternas värden ingå i flera
samhällsbeslut. Framförallt behöver tjänsternas värden ingå i planering och beslut om mark- och
vattenanvändning, eftersom dessa i stor utsträckning påverkar ekosystemens leveransförmåga.
Samhällsplaneringen ska ta hänsyn till alla medborgares intressen. Därför är det viktigt att
kartlägga och värdera tjänsterna då det synliggör vilka samhällsgrupper som påverkar och drar
nytta av ett besluts konsekvenser.

Naturmiljöer och resurser i Tanums kommun
Odlings- och kulturlandskapet
Odlings- och kulturlandskapet har stora biologiska värden, med en mångfald av naturtyper och
arter. Rationaliseringar och nedläggning av jordbruk har dock medfört olika hot mot dessa värden,
då variationen och artrikedomen i landskapet har minskat.
Genom röjning, slåtter, bete och sparande av utvalda träd och buskar kan områden formas
så att den biologiska mångfalden gynnas. De mest uppmärksammade arterna återfinns bland
kärlväxterna i kulturlandskapet och viss mån fåglarna. Huvuddelen av den biologiska mångfalden
och de flesta hotade arterna finns dock bland kryptogamer och leddjur, främst insekter.
Skogslandskapet
Eftersom majoriteten av all skog berörs av skogsbruksaktivitet är det med tanke på bevarandet
av den biologiska mångfalden i skogen, av största betydelse vilken utformning skogsbruket har.
Förutsättningarna för artrikedom i skogslandskapet är till stor del knutna till inslag som lövträd,
död ved, gamla och grova träd och stora bestånd av gammal skog. Randlövskogar är karaktäristiska
i Tanums kommun, det är långa och smala lövskogar som växer längs bergskanter.
Våtmarker
Till samlingsnamnet våtmark räknas en rad olika typer av marker, fuktiga eller blöta områden
som stränder, kärr, mossar, myrar, strandängar och sumpskogar. Dessa områden representerar
betydelsefulla och känsliga ekosystem, med växt- och djursamhällen som dels är knutna till
våtmarksmiljöer och dels arter i kringliggande ekosystem. De är också viktiga för rastande
flyttfåglar.
Våtmarkerna utgör en viktig del i vattnets kretslopp och behövs för att bibehålla en hydrologisk
balans i landskapet. De fungerar som utjämningsmagasin vid kraftig nederbörd och närsaltsfällor
som tar om hand näringsämnen som kväve och fosfor och renar på ett naturligt sätt det vatten
som kommer från omgivande landskap.
Havsmiljön
Bohusläns grunda vikar är viktiga födo- och uppväxtplatser för fisk och kräftdjur. I och med den
stora mängden växter skapas ett födounderlag för olika växtätare men också en mängd skyddande
gömslen för smådjur, räkor, krabbor och unga fiskar. Ett flertal fiskarter använder vikarna som
barnkammare. Många vadarfåglar är dessutom helt beroende av grunda vikar.
De främsta hoten mot den biologiska mångfalden i svenska marina miljöer idag utgörs av
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övergödning, organiska miljögifter och olika slag av mänsklig aktivitet. Marin nedskräpning är
ett miljöproblem som leder till lidande för många djur, men också ett problem som får stora
socio-ekonomiska konsekvenser. Plastföremål utgör den största delen av det marina avfallet och
kan bestå av allt från mikroskopiska partiklar till större föremål såsom tunnor, fiskeredskap och
kasserade fritidsbåtar.

Grönområden i samhällena

Lättillgängliga grönområden i samhällena är viktiga för att skapa en god miljö att leva i.
Sådana grönområden är även viktiga spridningsvägar för växter och djur. I många av Tanums
samhällsområden är detta inte någon större fråga, eftersom samhällena är små och kringgärdade av
en lätt åtkomlig naturmiljö.

Kommunala ställningstaganden

Tanums kommun antog 2011 ett naturvårdsprogram, vars syfte är att kartlägga och definiera
områden med särskilt värdefull natur, utgöra beslutsunderlag vid fysisk planering och
handläggning av ärenden, samt vara en information för allmänheten.
Områden som har bedömts ha naturvärden har klassificerats i tre kategorier.
Naturvärdesbedömning är en metod att klassificera miljöer med utgångspunkt från deras
biologiska och ekologiska värden.
Objekt med naturvärden (klass 3)
Det enskilda området har betydelse för naturvård på lokal nivå, för spridning av arter och för
landskapets variation.
“Exploateringar och byggnationer bör om möjligt undvikas inom objekt med naturvärdesklass
3. Exploatering och byggnationer bör om möjligt ej heller ske i närheten av dessa objekt om det
innebär att naturvärdena hotas eller påverkas negativt. Vid avsteg från dessa generella hänsyn bör
kompensationsåtgärder samtidigt utföras.”
Objekt med höga naturvärden (klass 2)
Det enskilda området har stor betydelse på regional nivå. Området har dokumenterad förekomst
av viktiga strukturer och/eller arter eller viktig ekologisk funktion. Förutsättningar för rödlistade
arter finns. Dessa områden fungerar som viktiga spridningscentra och värdekärnor. Områdena är
svåra att återskapa.
“Exploateringar och byggnationer bör ej ske inom objekt med naturvärdesklass 2. Exploateringar
och byggnationer bör ej heller ske i närheten av dessa objekt om det innebär att naturvärdena
hotas eller påverkas negativt. I undantagsfall kan avsteg från dessa generella hänsyn tas, men då
alltid kopplat till att kompensationsåtgärder samtidigt skall utföras.”
Objekt med unika naturvärden (klass 1)
Det enskilda området har mycket stor betydelse på regional och nationell nivå. Det finns få
motsvarigheter i regionen och landet. Mycket god förekomst av signalarter samt förekomst av
rödlistade arter, eller mycket viktig ekologisk funktion. Mycket viktiga spridningscentra och
värdekärnor. Sällsynta naturtyper. Dessa områden är oftast mycket svåra att återskapa.
“Exploateringar och byggnationer bör ej ske inom objekt med naturvärdesklass 1. Exploateringar
och byggnationer bör ej heller ske i närheten av dessa objekt om det innebär att naturvärdena
hotas eller påverkas negativt.”

Skyddad natur
Nationalpark
Kosterhavets nationalpark ligger i Tanums och Strömstads kommuner. Det är Sveriges första
marina nationalpark och invigdes i september 2009. Nationalparken omfattar nästan 400
kvadratkilometer, där 98 procent utgörs av marina miljöer. Granne med Kosterhavets nationalpark
finns även den norska systerparken Ytre Hvaler. Tillsammans bildar de båda nationalparkerna ett
stort och värdefullt havsområde med ett starkt naturskydd.
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Vattnen runt Kosteröarna innehåller havsmiljöer och arter som inte finns någon annanstans i
Sverige. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havsoch skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick.
Naturreservat
Ett naturreservat är ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. Länsstyrelsen eller kommunen kan förklara
ett mark- eller vattenområde som naturreservat. I dagsläget finns det 26 naturreservat i Tanums
kommun, varav tre är kommunala. De tre kommunala reservaten beskrivs nedan.
Falkeröds lindskog ligger i omedelbar närhet till Grebbestads samhälle, i anslutning till Falkeröds
hembygdsgård. Reservatet utgörs av randskog i en ostsluttning på en gammal klapperstensstrand.
Som namnet antyder, domineras trädskiktet av lind.
Klättas betesmarker utgörs av betesmarker, randskogar, hällmarker och strandområden, invid
Tannamskilen.
Sannäsfjordens alskogar och betesmarker ligger söder om Sannäs samhälle. Reservatet omfattar
ett strandområde längs Sannäsfjordens sydöstra del. Stora delar har tidigare varit betade utmarker
med inslag av mindre inägomarker vid torp. Idag dominerar klibbalskog. I öster övergår lövskogen i
slutna tallbestånd. Det finns också en strandäng inom reservatet.
Naturvårdsområde
I Tanums kommun finns ett naturvårdsområde, Tanumskusten. Naturvårdsområde är en äldre
typ av skyddsform. De områden som inrättats ska vid tillämpningen av miljöbalken anses som
naturreservat, men det finns skillnader. Föreskrifterna får inte vara så ingripande att pågående
markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastighet.
Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU, med målet att hejda utrotningen av
arter och livsmiljöer. Alla Natura 2000-områden utgör riksintressen enligt 4 kap 8 § miljöbalken.
En utförligare beskrivning av skyddsformen Natura 2000 och alla Natura 2000-områden i Tanums
kommun finns i kapitlet om riksintressen.
Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är en gammal form av skydd för landskapsbilden. Skyddsformen förordnades
av Länsstyrelsen för vissa områden för att reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar
som kunde påverka landskapsbilden negativt. I Tanums kommun finns det sex områden med
landskapsbildsskydd.
Strandskydd
Strandskydd råder vid havet samt kring insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor i
och omkring vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och
lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter. Det gäller
till exempel längs stora delar av Bohuskusten. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen eller
kommunen bevilja dispens, men endast om det är förenligt med strandskyddets syften.
Strandskyddet stärker allemansrätten längs vattnet. Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att
promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt, något som
är viktigt för friluftslivet och turismen.
Biotopskyddsområden
Biotopskyddsområden är mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djureller växtarter. Till sådana biotoper i jordbrukslandskapet räknas exempelvis alléer, odlingsrösen,
småvatten och våtmarker, stenmurar och åkerholmar. Inom områden som förklarats som
biotopskyddsområden får inte vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.
Småbiotoper i skogslandskapet kan skyddas efter särskilt beslut av Skogsvårdsstyrelsen. Exempel
på vad som kan vara hänsynskrävande biotoper i skogen är raviner, klyftor och blockmarker samt
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berg- och rasbranter, strand- och sumpskogar med naturskogskaraktär, igenvuxna hagmarker och
lövängar som varit trädbevuxna under flera trädgenerationer och yngre brandfält.
Djurskyddsområden
Inom Tanums kommun finns ett relativt stort antal djurskyddsområden, där förordnanden till
skydd för vissa djurarter gäller. Det finns både fågel- och sälskyddsområden.
Rödlistade arter
Rödlistning är ett system som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att
utvärdera tillståndet för arter i naturen. Det är en prognos över risken för enskilda arter att dö ut
från Sverige. Rödlistan tar upp vilka arter som riskerar att försvinna från Sverige och varför arterna
är hotade. ArtDatabanken tar på uppdrag av Naturvårdsverket fram en ny rödlista vart femte år.
De arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad
(CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns
rödlistade. De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade.
Naturminnen
Om ett särpräglat naturföremål behöver skyddas eller vårdas särskilt får det, enligt miljöbalken
(MB 7 kap 10§), förklaras som naturminne av länsstyrelsen eller kommunen. I Tanums kommun
finns fyra objekt som förklarats som naturminne, varav två ingår i naturreservat.
Stora opåverkade områden
I 3 kap. Miljöbalken (MB , SFS 1998:808) finns grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenområden. Bestämmelserna är i första hand avvägningsregler och anger vilka
intressen som har särskild betydelse för samhällsutvecklingen och därför särskilt ska beaktas, för
att en god hushållning med mark- och vattenområden ska uppnås, när markanvändningsfrågor ska
avgöras.
3 kap. 2 § Miljöbalken:
”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt påverka områdenas karaktär.”
I kommunens översiktsplan pekas stora opåverkade områden ut. Det är större sammanhängande
områden där bebyggelsen är påtagligt gles och ingrepp av större omfattning så gott som
obefintliga. Bestämmelsen om skyddet av stora opåverkade områden i 3 kap. 2 § MB anger inte
något riksintresse, men innebär att sådana områden som omfattas ska skyddas så långt det är
möjligt. Bestämmelsen innebär att vid eventuell exploatering av mark- och vattenområden som
är opåverkade eller endast obetydligt påverkade, bör det noga övervägas om inte verksamheten
hellre bör förläggas till ett sådant område som redan är påverkat av exploatering. En avvägning ska
därvid göras mellan det skyddade intresset och motstående intressen.
Utgångspunkten för utpekandet av dessa områden är lokaliseringen av tätorts- och
fritidsbebyggelse, industriell eller liknande verksamhet, större trafikleder, större ledningsföretag
och andra tekniska anläggningar som vindkraftverk och täkter. Områden där detta saknas
kategoriseras i översiktsplanen som opåverkade.
I områdena finns bebyggelse i form av enstaka hus och gårdar. Bebyggelse i form av större
anläggningar och andra ingrepp av större omfattning är däremot så gott som obefintliga, varav
områdenas förhållandevis opåverkade karaktär.
Ett skydd av dessa områden är även av värde för bland annat jord- och skogsbruket, friluftslivet
och landskapsbilden.
Ekologiskt särskilt känsliga områden
Områden som i kommunens naturvårdsprogram har höga naturvärden, det vill säga klass 1 eller
2, bör betraktas som mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt
enligt 3 kap 3 § miljöbalken. Dessa områden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
skada naturmiljön.
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Kultur
I kulturmiljölagen, som trädde i kraft 1988, slås det fast att vi alla har ett ansvar för kulturmiljön.
Fornlämningar och fornfynd har ett starkt skydd och kyrkliga kulturminnen är likaså skyddade
enligt denna lag. Mycket värdefulla byggnader eller andra anläggningar kan också ges ett särskilt
skydd genom kulturminneslagen. Inom andra lagar som, skogsvårdslagen och jordbrukets
skötsellag, regleras hänsyn till kulturmiljövården. Plan- och bygglagen ger möjlighet att skydda
värdefulla kulturmiljöer genom områdesbestämmelser eller bestämmelser i detaljplan.

Vad är en kulturmiljö?

Kulturmiljöer är miljöer som berättar människans historia, eftersom de är präglade av att
människan har bott och verkat i dem. En kulturmiljö kan vara en byggd miljö, det vill säga ett
eller flera hus i ett sammanhang som speglar en viss period eller vittnar om en viss utveckling. En
kulturmiljö kan även vara en blandning av byggd miljö och fornlämningar som visar på ett långt
tillbakagående mönster. En kulturmiljö kan vara ett välbevarat sammanhängande landskap, där
människan satt spår över lång tid. Likt trädet som växer och får årsringar, är kulturmiljöer något
som ständigt utvecklas. Det innebär att det oavbrutet tillkommer nya skikt av kulturmiljöer, nya
årsringar. Ett exempel på nyare kulturmiljöer är de sommarstugeområden som växte fram på
många ställen i Sverige i mitten på förra seklet. Dessa områden speglar tydligt en period i svensk
historia, då vi fick mer semester och välfärdssamhället etablerade sig.
Det som idag kanske anses ointressant kan tids nog få betydelse för läsbarheten av människans
utveckling.

Kulturmiljöer i Tanums kommun
Sammanfattningsvis kan
sägas att Tanums kommuns
kulturmiljöer består av de
många hällristningsmiljöerna i
anslutning till slättlandskapet,
jordbrukslandskap, den
samlade kustbebyggelsen i
traditionella lägen liksom den
mer utspridda bebyggelsen
på små kullområden på
landsbygden samt en mängd
enskilda byggnader över hela
kommunens yta.

Hällristningsmiljöerna i
anslutning till slättlandskapen
är kanske de mest kända
kulturmiljöerna i Tanums
kommun, eftersom de
har fått stor internationell
uppmärksamhet, men
kommunen innehåller
även många andra unika
kulturmiljöer.
Längst i väster finns Tanums
skärgård, med dess rika innehåll
av kulturlämningar från skilda
tidsepoker samt kustsamhällena
med sin särpräglade och
karaktäristiska bebyggelse. I
de östra kommundelarna finns
bland annat Bullaresjöarnas
kulturlandskap och utmarkerna

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i kommunen
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vid Kynnefjäll. De populära besöksmålen kännetecknas av småskalighet och det är karaktäristiskt
för hela kommunen.
Skalan på bebyggelsen är ett uttryck för att förklara hur byggnader förhåller sig till varandra och
dess omgivning. Något i samma skala kan sägas ha samma inbördes ordning. Småskalighet innebär
att bebyggelsen underordnar sig det omgivande landskapet och förhåller sig sinsemellan till en
mindre skala.

Traditionellt byggande i Tanum

De bohuslänska samhällena är byggda i skydd av bergen. Kustsamhällena är byggda på det lite
flackare området mellan havet och där berget stiger, oftast på gammal sjöbotten. Bondgårdana är
också byggda i skydd av berget, på det som varken är berg eller värdefull jordbruksmark, utan små
kulliga mellanområden i gränslandet mellan bergslandskap och åkermark.
Denna placering är logisk utifrån många aspekter: husen är inte byggda på värdefull
jordbruksmark i onödan, utan placerade så att brukbar mark kan användas till odling. Husen är
placerade åt soliga väderstreck och på platser skyddade från väder och vind. Detta för att skapa
ett så bra klimat som möjligt och minska behovet av uppvärmning av husen. De är placerade på
väldränerade och torra platser med goda grundförhållanden.
Det traditionella sättet att placera bebyggelse får resultatet att bergets siluett lämnas orörd och
får visuellt dominera över bebyggelsen. Detta är grundläggande för hur kulturlandskapet i Tanums
kommun uppfattas. Husens mått och form anpassas till landskapet och inte tvärtom. Vad gäller
material så är anpassningen till landskapet naturlig, eftersom dessa hus är byggda med traktens
material, med hjälp av ortens hantverkare.

Världsarvet

Sedan 1994 är Tanumsområdets hällristningar uppförda på UNESCO:s världsarvslista.
Hällristningarna har så stort värde att de ska bevaras som en del av hela mänsklighetens historia.
Motiveringarna till UNESCO:s beslut är i första hand inriktade på hällristningarna, men man
anlägger även ett helhetsperspektiv på landskapet. Motiven är som följer:
Hällristningarna i Tanumsområdet utgör ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta
kvalitet. Mångfalden av motiv ger unika vittnesbörd om många aspekter på livet i Europa
under bronsåldern. Kontinuiteten i bebyggelsen och markanvändningen i Tanumsområdet, som
illustreras i hällkonsten, de arkeologiska fynden och det moderna landskapets särdrag samverkar
till att göra detta till ett enastående exempel på kontinuitet över åtta årtusenden mänsklig historia.
Beslutet innebär att Sverige har tagit på sig ansvaret att vårda och bevara hällristningarna - och
området - för all framtid. Sverige erkänner enligt konventionen skyldigheten att säkerställa
identifiering, skydd, bevarande och levandegörande av områdets kulturvärden.
Tanums kommun samarbetar med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen för att bevara
och utveckla området. Arbetet utgår från en förvaltningsplan i vilken konstateras att “Världsarvet
Tanums hällristningar ska präglas av hållbar utveckling och vara en plats som lockar, underhåller
och utvecklar människor, kultur och natur”. Målen är att:
•
•
•
•
•

Landskap och hällristningar ska bevaras, vårdas och användas på ett hållbart sätt!
Världsarvet ska vara ett besöksmål med stark lyskraft och med Vitlycke museum som ett
upplevelse- och kunskapscentrum!
Kunskap om Världsarvet ska användas och spridas i vida kretsar – inte minst i skolan
Det internationella samarbetet ska utvecklas!
Arbetet ska präglas av samverkan och delaktighet!

För att arbetet ska gå mot vision och mål upprättas årliga handlingsplaner inom områdena
Bevarande, Besöksmålsutveckling och Kunskapsuppbyggnad. Det finns ett omfattande
kunskapsunderlag som kan tjäna som stöd vid vård av bebyggelse och landskap inom Världsarvet.
Vitlyckemuséet fungerar som forsknings- och dokumentationscentral och inte minst som
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”berättare” av hällristningarnas historia. Hela världsarvsområdet, där muséet är ett viktigt nav, har
utvecklats till ett av länets främsta kulturhistoriska besöksmål.
Riksantikvarieämbetet har i beslut 2016 reviderat värdetexten för riksintresseområdet
Världsarv Tanum. Motiveringen anger att området återspeglar en mer än 8000-årig kontinuerlig
markanvändnings- och bebyggelseutveckling. Genom strandförskjutningen har området
förvandlats från en ytterskärgård till ett sprickdalslandskap. Under bronsåldern, med början
omkring 1700 f.Kr., skapades de flesta av de enastående hällbilder som representerar det
kulturhistoriska skede som präglar området. Bilderna, som vittnar om långväga kontakter, saknar
motsvarighet i Europa genom sin mängd, konstnärliga och tekniska kvalitet samt motivens
mångfald. Med övergången till järnåldern, omkring 500 f Kr, förstärks den utveckling av
landskapet som vi i stora drag fortfarande möter i såväl markanvändning som bebyggelsestruktur
och kommunikationssystem.

Kommunala ställningstaganden
Kulturminnesvårdsprogrammet
Kommunfullmäktige beslutade 1984 att använda Kulturminnesvårdsprogrammets
rekommendationer i byggnadsnämndens rådgivande verksamhet. De beslutade vidare att
programmet skall betraktas som en del av kommunens planeringsunderlag. I programmet finns
54 områden utpekade som är av kulturhistoriskt värde samt rekommendationer för respektive
område.
Kulturhistorisk bebyggelseinventering (del 1-8)
Mellan 2006 och 2011 har kulturhistoriska bebyggelseinventeringar tagits fram för Fjällbacka,
Grebbestad, Hamburgsund, Havstenssund, Kämpersvik, Sannäs samt Slottet-TegelstrandHeestrand. I dessa finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer dokumenterade och
värderade i klass I-III. Klass I – mest bevaransvärda, klass II – särskilt värdefulla byggnader, klass III
– övriga värdefulla byggnader.

Övriga ställningstaganden
Kustbebyggelseprojektet Slutrapport skede 1 – Norra Bohuslän
Länsstyrelsens slutrapport om kustbebyggelse konstaterar följande
gemensamma kulturvärden och upplevelsevärden i norra Bohuslän:









Längs kusten i norra Bohuslän är naturlandskapet med kala vindpinande
berg och sprickdalar med rik vegetation, öar och skär, inträngande vikar,
smala sund och öppna vatten samt den traditionella äldre bebyggelsen i
form av täta samhällen eller ensamliggande gårdar i skyddade lägen en
viktig resurs för utveckling av turism och friluftsliv.















Kustbebyggelseprojektet
Slutrapport skede 1 - Norra Bohuslän
Version maj 2011

En kulturhistorisk analys utkristalliserade några faktorer av betydelse för
upplevelsen av kustområdets identitet och särprägel:
•



















Kontrasten – mellan obebyggda berg och tät bebyggelse samt mellan
obebyggda kuststräckor och hamnar i skyddade vikar och sund.
Sambandet – mellan sjöbodar, bryggor, bostäder(…)
Täta bebyggelsemiljöer
Hamnmiljöer – med rader eller grupper av sjöbodar med utstickande bryggor (…)
Framträdande karaktärsbyggnader – med särskilda samhällsfunktioner som kyrkor, kvarnar,
skolor, folkets hus, hotell, badhus och industribyggnader.











•
•
•
•

Rapport 2011:29



Regeringen
I enlighet med målen för kulturmiljöarbetet ska det statliga kulturmiljöarbetet främja:
•
•

ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för
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•
•

kulturmiljön,
ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och
upplevelser,
en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.

Riksintressen

För information om kommunens olika områden av riksintresse för kulturmiljövård se
Förutsättningar - Riksintressen.

Brukande

Ett hållbart brukande är även viktigt för kulturmiljöerna. För kommunen innebär den värdefulla
kulturmiljön en stor tillgång. Den kan, tillsammans med andra tillgångar som vacker natur,
närhet till bad och båtliv ge stora kvalitéer i boendet. En rik kulturmiljö lockar också människor
till kommunen och är därför viktig för besöksnäringen. Det är ett speciellt åtagande att kunna
utveckla kommunen och samtidigt värna kulturmiljön för framtiden.
En förutsättning är att människor fortsätter att bo och verka i dessa miljöer. Fisket har stor
betydelse för innehållet i många av kustens kulturmiljöer liksom ett levande jord- och skogsbruk
är viktigt för vården av kulturlandskapet. Bebyggelsemiljöernas värde är beroende av att
människor använder och vårdar sina hus. Men lika viktigt som att det bor människor i dessa
miljöer, är det att miljöerna inte förändras så att läsbarheten försvinner. Kulturmiljöerna berättar
om människans historia och behövs för att kunna bygga framtiden. Vid tillägg och förändringar i
kulturmiljöer är den befintliga miljön utgångspunkten. Om förändringarna sker på rätt sätt, bidrar
de till att hålla kulturmiljön levande. Det handlar således om att bibehålla och utveckla en rik
vardagsmiljö.
Hur kan förändringar och tillägg ske på rätt sätt och anpassas till kulturmiljön? Det är viktigt att
utgångspunkten ligger i att läsa av och förstå karaktärsdragen i den miljön man bygger. I en byggd
miljö kan det handla om att identifiera bebyggelsens placering och dess skala (storlek i förhållande
till omgivningen). I en obebyggd miljö kan det handla om att identifiera viktiga karaktärer i
landskapet, så som berg och öppna jordbrukslandskap. Det är med utgångspunkt i den befintliga
miljön som den nya bebyggelsen ska utformas, utan att påverka miljöns karaktärsdrag negativt.
Att anpassa ett nytt hus till en befintlig miljö innebär inte att kopiera huset intill eller att tillföra
en ny byggnad ålderdomliga byggnadsdetaljer. När tidsenliga byggnadsdetaljer förekom hade de
en uttalad funktion i sitt sammanhang. Att smycka nya byggnader med äldre byggnadsdetaljer ger
ofta karaktär av kosmetika som förstör vardagsprägeln i miljön.
Lämpligheten i utformningen av ett nytt hus måste bedömas i varje enskilt fall i förhållande till
hur det påverkar kulturmiljön.

Bygglovsbefriade åtgärder i särskilt värdefull miljö

Bygglovsbefrielsen gäller inte inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det är byggnadens eller
bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt.
Inom nedanstående område kan inte bygglovsbefrielsen utnyttjas i Tanums kommun:
•
•
•
•
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Riksintressena för kulturmiljövården.
Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är 			
särskilt värdefullt (varsamhet/q-bestämmelser).
Byggnadsminnen enligt kulturminneslagen.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer som finns utpekade i 			
kommunens Kulturminnesvårdsprogram eller de kulturhistoriska 				
bebyggelseinventeringarna.
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Infrastruktur
Förutsättningstexten om infrastruktur berör förbindelsestråk såsom vägar, järnväg och gång- och
cykelleder samt service i form av kollektivtrafik, fiber och avfall. Vatten och avlopp tas upp i ett
separat avsnitt.

Styrande målbilder och ställningstaganden

Många frågor som berör infrastruktur ligger utanför kommunens ansvarsområde och behandlas på
en mer övergripande nivå, i regionala eller nationella planer och program.
Strukturplan för Norra Bohuslän
I detta dokument har respektive kommunfullmäktige beslutat att:
•
•
•
•
•
•

Skapa infrastruktur som är långsiktigt hållbar där IT, flexibla arbetssätt och 			
attraktiv kollektivtrafik utgör en viktig del
Utveckla hållbara lokala transporter
Verka för mellankommunala gång- och cykelstråk
Lokalisera ny bebyggelse som stöder ny och befintlig kollektivtrafik
Utveckla möjligheterna för sjöfart och båtliv
Samordna energiproduktion och -distribution

Västtrafik
Enligt västtrafiks målbild för kollektivtrafiken i Fyrbodal bör fokus ligga på att utveckla
expressbuss- och tågtrafiken. Det är viktigt att hitta en strategi för standardhöjning av
Bohusbanan. Vidare föreslår de en utökning på norra Bohusbanan med en dubbeltur under
perioden 2013-2016. Även expressbussturerna mellan Göteborg och Strömstad behöver byggas ut
under perioden, enligt denna målbild.
Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010–2021
I Västra Götalandsregionens regionala plan för transportinfrastruktur beskrivs hur regionens
medel fördelas. Åtgärdsområdena är i huvudsak: regionala vägåtgärder, kollektivtrafikåtgärder,
statlig medfinansiering till kommuner, samfinansiering av järnvägsinvesteringar respektive
väginvesteringar. I planen presenteras olika potter som de olika infrastrukturprojekten har
tilldelats. Där står bland annat att 200 mnkr är avsatta för samfinansiering av järnväg där medel
ska gå till upprustningar av Norra Bohus-, Kinnekulle- och Viskadalsbanorna.
Under arbetet med det ovan nämnda inriktningsunderlaget och systemanalysen formulerades
ett antal utmaningar som ännu är vägledande. Utmaningarna ringar in åtgärdsområden
som är centrala för de övergripande regionala målen att öka tillväxten, förbättra miljön och
minska klimatpåverkan liksom att göra transportsystemet mer jämlikt ifråga om att förbättra
tillgängligheten för olika kategorier av samhällsgrupper. Utmaningarna består i att:
•
•
•
•
•
•

öka möjligheterna till arbetspendling över region- och kommungränser, dvs. 		
regionförstoring
stärka den internationella tillgängligheten, särskilt anslutningarna till Göteborgs hamn och
Göteborg Landvetter flygplats
möta den växande efterfrågan på järnvägskapacitet för både gods- och persontrafik
kraftigt förbättra kollektivtrafikens förutsättningar höja säkerheten på det olycksdrabbade
regionala vägnätet
stärka kopplingarna mellan regional och nationell infrastruktur och tvärlänkarna mellan de
större nationella lederna
minska sårbarheten på utsatta delar av väg- och järnvägssystemet

Infrastruktur i Tanums kommun
Vägar
Många av vägarna i kommunen ligger under Trafikverkets ansvar, i huvudsak gäller det
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genomfartsvägar. Kommunen ansvarar för ett fåtal vägar inom kommunens samhällen.
Genom Tanums kommun passerar väg E6 och länsvägarna 163, 164 och 165. Andra
betydelsefulla länkar i kommunens vägnät är vägarna 900 och 914. Trafikverket bedömer att
E6 och 164 är av riksintresse för kommunikationer. Väg E6 ingår i det av riksdagen fastlagda
nationella stamvägnätet, vilket omfattar de vägar som bedömts vara viktigast för landets
vägtransportförsörjning. Sträckan Oslo-Malmö ingår också i den Nordiska Triangeln, StockholmOslo-Malmö, som utgör ett av projekten i en övergripande infrastrukturplan.
Vad gäller bebyggelse i närheten av vägar så gäller att generellt bebyggelsefritt område på 12
meter längs allmänna vägar. Det kan utökas till maximalt 50 meter av länsstyrelsen utanför
detaljplanelagt område.
Järnväg
Genom kommunen går järnvägslinjen
Göteborg-Strömstad, även kallad
Norra Bohusbanan. Stationer finns
i Rabbalshede, Tanumshede och
Överby. Bohusbanan är av riksintresse
från Göteborg till Lysekilsbanans
anslutning vid Smedberg i Munkedals
kommun. Fortsättningen norrut till
Strömstad, vilken passerar Tanums
kommun, är av betydande regionalt
intresse.
Behovet av åtgärder för att höja och
återställa standarden på de järnvägar
som är viktiga för regiontrafik (utöver
stambanorna) är stort. I dagsläget
är Norra Bohusbanan i dåligt skick.
Underhållet på rälsen är eftersatt
och signalsystemet är i behov av
modernisering. Järnvägen kan med
andra ord inte konkurrera med
motorvägen.
Bohusbanan är av stor vikt för
Tanums kommun där en upprustning
bland annat skulle innebära ökade
möjligheter till arbetspendling. Det
har även funnits en efterfrågan på att
frakta gods på Norra Bohusbanan.

Utbud av kollektivtrafik

På mark som är järnvägsmark får inte
utan tillstånd från Trafikverket uppföras byggnader eller anläggningar som väsentligt försvårar
användandet av järnvägen. Till skillnad mot väglagen sträcker sig inte denna begränsning av
byggande utanför den mark som avsatts som järnvägsmark enligt järnvägsplan.
Övrig kollektivtrafik
Tillsammans med Bohusbanan bildar expressbussarna stommen i regionens kollektivtrafiknät.
Kollektivtrafiken drivs av Västtrafik, som är ett bolag som ägs av Västra Götalandsregionen.
Skolskjutsar är en kommunal angelägenhet och dessa turer samordnas med linjetrafik.
Gång- och cykelleder
Gång- och cykelleder finns idag främst utbyggt i delar av samhällena. Många strategiska sträckor
saknar helt gång- och cykelled. Tanums kommun har 2009 (reviderad 2011) tagit fram ett förslag
på gång- och cykelleder från Gerlesborg i söder till Resö i norr samt mellan Östad och Backa.
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Detta är än så länge ett arbetsmaterial.
Förutsättningarna har varit att använda
befintliga vägar i så stor omfattning som
möjligt och beläggningen kan vara asfalt
eller grus.
Sjöfart
Transporter på sjön har lång tradition i
kommunen. Längs Tanumskusten finns
hamnar för såväl besöksnäringen som
yrkesfiske. Större hamnar av betydelse för
sjöfarten finns i Grebbestad, Hamburgsund
och Fjällbacka.
Luftfart
Vid Lilla Anrås, norr om Fjällbacka, finns
ett mindre flygfält.
Fiber- och IT
I kommunens ”IT-infrastrukturplan
2.0” beskrivs att utbyggnaden av
datakommunikation kommer att ske i
glesbygd samt i kommunens fyra största
orter: Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka
och Hamburgsund. På glesbygden har
fibernät byggts ut i de flesta delarna av
kommunen, tack vare statlig delfinansiering
i kombination med bildande av
fiberföreningar.

Teckenförklaring
Förslag på gång- och cykelväg
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Antalet radiomaster har ökat med utvecklingen inom telekommunikationsområdet. Olika
operatörer agerar på marknaden.
Avfall
Rambo är det kommunöverskridande avfallsbolaget och ägs av Tanums kommun tillsammans med
Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner. Rambo har en avfallsplan med bland annat mål och
åtgärder för regionens avfallshantering. Dessa mål och åtgärder berör följande fem områden: farligt
avfall, deponier, återvinning, matavfall samt avloppsslam.
Materialförsörjning
Naturgrus är en naturresurs med många användningsområden. Samtidigt är det en icke förnybar
resurs som förekommer i begränsade mängder. De förekomster av naturgrus som finns innefattar
dessutom ofta höga värden ur naturvårdssynpunkt samt fyller en värdefull funktion för naturlig
produktion av rent grundvatten. Ett ovarsamt uttag kan således medföra oönskade konsekvenser
för framtida generationer, varför det idag är svårt att få tillstånd till nya naturgrustäkter. Det finns
sammanfattningsvis flera anledningar att vara sparsam med denna resurs, och istället sträva efter
att inom de användningsområden där det är möjligt ersätta naturgrus med alternativa material så
som maskinsand. Maskinsand framställs av krossat berg och sten, som det finns en större tillgång
till, och som inte medför samma påverkan av naturvärden och grundvattenproduktion vid uttag.
I Tanums kommun finns enligt en inventering från 1996 av dåvarande Länsstyrelsen i Göteborgs
och Bohus län, rapport 1997:3, femtio studerade förekomster av naturgrus. Endast sex av dessa
bedöms dock vara naturgrus klass III, som med hänsyn till naturvärden normalt sett kan upplåtas
som täkt.
Det finns gott om berg i Tanums kommun. En studie av Berggrundens lämplighet för
makadamproduktion i Göteborgs och Bohus län, som genomförts av Sveriges geologiska
undersökning 1991 redovisar dock endast ett område i kommunen som kvalitetsklass III-Tämligen
god. Berggrunden i resten av kommunen klassas som tämligen dålig, eller dålig för ändamålet.
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Vatten och avlopp
Förutsättningar

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Tanums kommun antog 2008 en vatten- och avloppspolicy,
som ska vara vägledande i kommunala vatten- och avloppsfrågor. En ny vatten- och avloppspolicy
är under framtagande och förväntas antas under början av 2017..
En trygg dricksvattenförsörjning förutsätter att yt- och grundvatten skyddas mot överuttag och
föroreningar. Hav och vattendrag övergöds på grund av utsläpp av närsalter som till exempel
fosfor och kväve.
I Tanums kommun är cirka 55 procent av hushållen anslutna till kommunalt vatten och avlopp,
medan cirka 45 procent har enskilt vatten och avlopp. Kommunen har ett ansvar att ordna
vatten och avlopp i ett större sammanhang om det är miljö- eller hälsomässigt motiverat.
Tekniska nämnden utvidgar årligen det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. I
kommunen finns ett stort antal fastigheter som ligger i samlad bebyggelse och som har behov av
en bättre lösning för vatten och/eller avlopp. De som lämpar sig för anslutning till det kommunala
VA-nätet, är med i Tekniska nämndens plan för utbyggnad av kommunalt VA. Planen utgår från
en prioritering ur miljö- och hälsosynpunkt, samt praktiska aspekter som till exempel kapacitet
på kommunens vatten- och avloppsanläggningar i de aktuella områdena. Nya anslutningar
av befintliga områden samt exploateringsområden i framtiden kräver att kapaciteten utökas
i stora delar av de befintliga VA-anläggningarna. Kommunen har en investeringsplan för de
kommande åren för att uppfylla detta. En utmaning för VA-verksamheten är att belastningen på
anläggningarna och behovet av vattentjänster varierar kraftigt över året, i och med att kommunens
befolkning mångdubblas under sommaren.

Dricksvatten

I Tanums kommun finns fem vattenskyddsområden, varav tre försörjer Tanums kommun. De två
andra ligger delvis inom Tanums kommun och försörjer andra kommuner. Det finns tre vattenverk
i Tanums kommun, det största finns i Tanumshede och tar vatten från Nedre Bolsjön. Detta verk
försörjer Tanumshede, Resö, Havstensund, Sannäs, Grebbestad, Kämpersvik, Fjällbacka, Kville,
Rabbalshede, Hamburgsund och Heestrandsområdet med vatten. Vattenverken i Lur och Klageröd
är grundvattenverk som försörjer Lurs samhälle, respektive Backa och Östad med dricksvatten.
Gerlesborg försörjs av kommunalt vatten som köps in från Sotenäs kommun. De kommunala
vattenverken förser också vattenföreningar utanför tätorterna med vatten.
De som inte är anslutna till det kommunala vattennätet och har en enskild brunn ansvarar
själva för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick. Det är oftast grundvatten som
används i enskilda vattentäkter. Grundvattenkvaliteten kan variera och beror bland annat på de
geologiska förutsättningarna och på olika föroreningar från till exempel enskilda avlopp, jordbruk
och industrier. Problem med vattenkvaliteten kan också uppstå naturligt genom att olika ämnen
urlakas från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet, till exempel uran, arsenik, radon och
fluorid.
De allra flesta enskilda brunnar i kommunen används för försörjning av det egna hushållet. Det
finns också ett stort antal brunnar som är gemensamma för flera hushåll. Vissa bostadsområden
har gemensam brunn med ledningsnät, vilka ofta sköts av en samfällighetsförening. Storleken på
dessa dricksvattenanläggningar varierar, från ett fåtal till ett par hundra hushåll. De vattentäkter
som tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, alternativt försörjer 50 personer eller
fler med dricksvatten eller bedriver en livsmedelsverksamhet, omfattas av Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten med skärpta vattenkvalitetskrav och regelbunden tillsyn av
kommunen. Det finns cirka 20 privata dricksvattenanläggningar i kommunen som omfattas av
föreskrifterna. För att minska risken att enskilda brunnar förorenas har kommunen möjlighet att
upprätta vattenskyddsområden eller besluta om lokala föreskrifter av utpekade enskilda brunnar.
Det finns stöd i miljöbalken för detta, men några sådana skydd finns inte upprättade i kommunen
idag.
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Avlopp

Tanums kommun har tio avloppsreningsverk där avloppsvatten från hushåll, industrier,
campingplatser, restauranger, med mera renas. Avloppsreningsverken finns i Tanumshede, Bodalen
(utanför Grebbestad), Fjällbacka, Hamburgsund, Rabbalshede, Kville, Resö, Lur, Östad och
Gerlesborg.
Hushåll och verksamheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet har enskilda
avloppslösningar. I Tanums kommun finns en stor andel områden med samlad bebyggelse med
enskilda avloppsanläggningar som saknar god och långsiktig avloppslösning. I tätbebyggda
områden är det ofta svårt att erhålla tillräckliga skyddsavstånd mellan avloppsanläggningar och
dricksvattentäkter, vilket innebär en ökad risk för människors hälsa. Ofta ligger dessa områden
nära kusten och då medföljer också särskilda krav på hänsyn för att skydda havsmiljön.
Många av de befintliga enskilda avloppen är äldre och många har brister som behöver åtgärdas.
Alla kommuner har ett tillsynsansvar för att se till att de enskilda avloppen fungerar och renar till
en tillräckligt bra standard. Tanums kommun, liksom många andra kommuner, genomför därför
inventeringar av hushållens befintliga avlopp och ställer krav på åtgärder då det behövs.
Tanums kommun arbetar förvaltningsövergripande med målet att skapa miljömässigt goda och
långsiktigt robusta avloppslösningar, särskilt i befintlig samlad bebyggelse som inte är ansluten
till kommunalt vatten och avlopp. För att detta arbete ska kunna drivas framåt finns det en VAstyrgrupp samt en VA-arbetsgrupp som arbetar aktivt med strategi, planering och samordning
inom VA-området.
Tanums kommun har sedan 1990-talet arbetat aktivt med tillvaratagandet av den näring som
finns i avlopp så att den ska kunna återföras till jordbruket. Hittills har kretsloppslösningar byggt
på separering och uppsamling av urin, framförallt vid nybyggnation med enskilt avlopp. Idag har
ny teknik tillkommit med extremt snålspolande toaletter, vilket möjliggör uppsamling i slutna
tankar, och där allt avloppsslam kan återföras till jordbruket. En förutsättning för detta är att
slammet hygieniseras i en särskild anläggning innan spridning på åkermark kan ske. Idag finns en
hygieniseringsanläggning i drift.

Dagvatten
Dagvatten innehåller ofta föroreningar och näringsämnen och behöver därför renas för att inte
påverka vattenmiljön negativt. Lokalt omhändertagande av dagvatten innebär att mängden
näringsämnen och föroreningar som går ut i sjöar och vattendrag minskar, det blir lägre belastning
på reningsverk med minskade vattenflöden och riskerna för översvämning minskar. Exempel på
lokalt omhändertagande är fördröjning och trög avledning av dagvattnet.
Till det kommunala spillvattensystemet tillförs idag mycket dag- och dräneringsvatten från
fastigheter och från otäta spillvattenledningar. Detta orsakar problem i form av överbelastning i
pumpstationer och reningsverk, vilket kan orsaka bräddningar på ledningsnät och i reningsverk,
samt störa reningsverkens funktion. Målet är att minska detta tillskottsvatten i så stor utsträckning
som möjligt, genom omläggning av otäta ledningar, nyläggning av dagvattenledningar och
åläggande av fastighetsägare att koppla om dag- och dräneringsvatten samt åtgärda sina otäta
ledningar.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Bakgrund

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till stränderna och
att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I och med en översyn av
Sveriges strandskyddslagstiftning har kommunerna från och med 1 februari 2010 fått ökade
möjligheter att satsa på landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i så kallade LIS-områden.
Kommunen får alltså en möjlighet att peka ut lämpliga områden för LIS i översiktsplanen, inom
vilka vissa lättnader i strandskyddet kan tillämpas. Detta sker genom en revidering av de särskilda
skäl som förutsätts för lämnande av dispens eller upphävande av strandskydd. Följande skäl kan
motivera utpekande av LIS-områden:
7 Kap. 18 d § Miljöbalken Som
särskilda skäl vid prövningen av
en fråga om upphävande av eller
dispens från strandskyddet inom ett
område för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen får man också
beakta om ett strandnära läge för
en byggnad, verksamhet, anläggning
eller åtgärd bidrar till utvecklingen
av landsbygden. Om prövningen
gäller en dispens för att uppföra
enstaka en- eller tvåbostadshus med
tillhörande
komplementbyggnader
och andra åtgärder får man i stället
beakta om huset eller husen avses att
uppföras i anslutning till ett befintligt
bostadshus.

•

om åtgärden bedöms ge långsiktigt positiva 			
sysselsättningseffekter
•
om åtgärden bidrar till att upprätthålla 				
serviceunderlaget
En förutsättning för införandet av ett LIS-område är således att de
planerade åtgärderna inom området bidrar till landsbygdsutveckling.
Samtidigt måste det långsiktiga skyddet av stränderna bevaras, vilket
innebär att allmänheten har tillgång till stränderna och djur- och växtliv
har goda livsvillkor.
I arbetet med utpekande av LIS-områden ska landsbygdsutveckling
definieras, eftersom det inte är något som finns i
strandskyddslagstiftningen. Det är upp till varje kommun att utifrån
lokala och regionala förhållanden, i dialog med Länsstyrelsen, ange vad
som klassas som landsbygdsutveckling.

LIS-områden gäller generellt sett för inlandet. Hela kustlinjen från norska gränsen till Forsmark
på östkusten är undantagna från möjligheten till LIS-områden. Restriktivitet för utpekande av
LIS-områden gäller resten av östkusten samt vissa inlandssjöar. I övriga områden kan kommunerna
peka ut LIS.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Tanums kommun

Tanums kommun består i sin helhet av landsbygd. Det är Bohusläns största kommun till ytan och
invånarna bor utspritt på nästan hela kommunens yta. I Tanums kommun gäller utpekandet av
LIS-områden endast i inlandet, eftersom hela kommunens kustlinje är borttagen som möjligt LISområde, enligt 7 kap. 18 e § i Miljöbalken.
Sett till befolkning och bebyggelse i form av befintliga verksamheter/service är området kring
Bullaresjöarna huvudsakligen det som är aktuellt för LIS, eftersom syftet med LIS är att stärka
befintliga strukturer. I samband med programsamrådet för ÖP2030 inkom förslag på LISområden, de flesta runt Bullaresjöarna samt ett vid Kynne Älv. Under arbetet har kommunen även
träffat samhällsföreningar från hela inlandet för att ta emot förslag på möjliga LIS-områden. Dessa
har alla lokaliserats till Bullaresjöarna.
Stöd från Boverket
Kommunen har fått stöd från Boverket till arbetet med LIS-områden. Stödet är
avsett för utredningar som behöver göras, och även till annat förarbete så som
Landsbygdsutvecklingsprogrammet. Resultatet av dessa utredningar har inarbetats i respektive
kapitel.
Följande arbete/utredningar har gjorts i samband med LIS-utpekande med stöd från Boverket:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Bebyggelsestrukturförändring 			
Växt- och djurlivsinventering			
Inventering av friluftsintressen		
Översiktlig analys av översvämningsrisk
Översiktlig geoteknisk utredning		
Analys av vattenförhållanden			

Riktlinjer/kriterier för utpekande av LIS-områden
Inom ramen för denna utredning har kommunen tagit fram befrämjande och begränsande
lokaliseringsfaktorer som stöd för att kunna utvärdera olika områdens lämplighet som LISområden. Alla förslag till LIS-områden som lämnats till kommunen har utvärderats utifrån
lokaliseringsfaktorerna.
Befrämjande lokaliseringsfaktorer
Begränsande lokaliseringsfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Närhet till service och 			
samhällsfunktioner
Vatte och avlopp finns
Trafikmatning, närhet till större väg,
gång- och cykelled
Kollektivtrafik
Utveckling/komplettering av befintlig
anläggning eller bebyggelse
Området är påverkat/ianspråktaget
Få motstående intressen
Begränsad påverkan av omgivningarna,
anpassat till landskapsbild
Strategiskt läge för anläggningens syfte
Terrängförhållanden och
markbeskaffenhet lämpliga för
ändamålet
Tillgängliggör/förstärker befintliga
värden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natura 2000
Naturreservat
Dokumenterat höga naturvärden
Vattentäkt
Vindkraftsområde (ÖP)
Inom skyddsavstånd till verksamheter
Området är oexploaterat
Platsen/området är känsligt för påverkan
Problematiska förutsättningar för teknisk
försörjning
Olämpliga terrängförhållanden och
markbeskaffenhet

Landsbygdsutvecklingsprogram
För att arbeta för en landsbygd med god service och där inflyttning sker, har kommunen samlat
gemensamma mål och strategier i ett Landsbygdsutvecklingsprogram. Detta program definierar
vad landsbygdsutveckling är för Tanums kommun och programmet ingick i förarbetet till
utpekande av LIS-områden.
Landsbygdsutveckling är när en etablering bidrar till en eller flera av visionerna för Tanums
kommuns landsbygd i framtiden:
•

Levande byar
Det bor många på landsbygden, det är en inflyttningsbygd med fler barnfamiljer. Här finns ett
levande kulturliv och föreningsliv och goda möjligheter till fritidssysselsättning

•

Många småföretag
Här finns många småföretagare som förädlar kommunens tillgångar och bidrar till en positiv
bild av kommunen.

•

Fler arbetstillfällen
Det finns lokala arbetsmöjligheter vilket gör att folk kan komma hit för att arbeta.

•

Varierande boendeformer
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Det finns olika typer av boenden för olika generationer, där fler är åretruntboende.
•

God service
Det finns en god tillgång på service på landsbygden, såväl offentlig som kommersiell.

•

Goda kommunikationer
Kollektivtrafik - Det ska vara möjligt att ta sig snabbt och enkelt inom kommunen samt till
och från kommunen. Tillgången till flexibel kollektivtrafik så som Närtrafik är god.
Fiber - Det finns goda möjligheter till uppkoppling på hela landsbygden.
Gång- och cykelleder - Det finns sammanhängande gång- och cykelleder som underlättar
både för kommuninvånare och besökare.
Allmänna vägnätet - Det finmaskiga allmänna vägnätet bevaras tillgängligt för allmänheten.

•

Tanums unika värden bevaras
Unika värden för naturen och friluftslivet bevaras och tillgängliggörs. Hänsyn tas till dessa
värden vid exploatering.

Landskapsanalys
Landskapsanalysen består av två delrapporter där den första ger en övergripande bild av naturoch kulturlandskapet kring Bullaresjöarna. Områdets karaktärsdrag beskrivs tillsammans med en
historisk beskrivning av hur den nuvarande strukturen växt fram. Den andra delrapporten avser
rekommendationer för tillkommande bebyggelse avseende aspekter som bebyggelsens förhållande
till landskapsbild, kulturmiljöer och befintliga bebyggelsestrukturer. Utredningen slutsatser har
utgjort referensmaterial vid bedömning av LIS-områdenas lämplighet samt vilka riktlinjer som
ska gälla för efterföljande prövningar inom respektive område. Områdena Lursjön och Sundshult,
samt delområdena vid badstränderna i Östad och Backa har inte ingått i utredningen.
Bebyggelsestrukturförändring
Utredningen gör, utifrån kart- och statistikstudier samt fältarbete, en historisk analys av hur
man bodde och verkade under början, mitten, respektive slutet av förra seklet, samt hur detta
påverkade bebyggelsestrukturens förhållande till landskapet och till stranden jämfört med idag.
Analysen fokuserar på följande fem områden: Bebyggelsens förändring, befolkningsutveckling
1920-2013, huvudsakliga näringar, Bullaresjöarnas användningsområde och infrastruktur.
Utredningen visar på att det historiskt sett bott och verkat betydligt fler människor i trakten än
idag.
Växt- och djurlivsinventering, samt inventering av friluftsintressen
En översiktlig inventering av naturvärden har genomförts i två steg. Steg ett, som även innefattar
inventering av värden för friluftsintressen, består av en sammanställning av kända naturvärden
med utgångspunkt i tidigare genomförda naturinventeringar samt art- respektive trädportalen.
Resultatet är checklista för bedömning av vilken inverkan en byggnation kan få på naturvärdena
i ett område. Steg två avser en närmare inventering av flora, fauna och naturvärden i respektive
föreslaget LIS-område, baserat på platsbesök. Förhöjda naturvärden inom respektive föreslaget
LIS-område har klassats från klass 1 till 4 enligt NVI-standard (SIS 2014), där klass 1 står för
högsta naturvärde och 4 för visst naturvärde. Inventeringens slutsatser har legat till grund vid
bedömning av LIS-områdenas lämplighet samt vilka riktlinjer som ska gälla för efterföljande
prövningar inom respektive område. Områdena Lursjön och Sundshult, samt delområdena vid
badstränderna i Östad och Backa har inte inventerats.
Översiktlig analys av översvämningsrisk
Nuvarande och framtida vattennivåer har använts för att redovisa hur sjöarna inom
utredningsområdet kommer att påverkas från nu till år 2100. Resultatet presenteras i rapportform
samt i kartor som redovisar befintlig strandlinje, framtida strandlinje samt de från kommunen
föreslagna LIS-områdena. Undantaget delområdena vid badstränderna i Östad och Backa påverkas
inte LIS-områdena av översvämning i direkt mening enligt resultatet i rapporten. Vattennivån i
Lursjön ingår inte i analysen.
Översiktlig geoteknisk utredning
En övergripande studie av markens stabilitetsförhållanden i de föreslagna LIS-områdena har
genomförts. I flertalet av de utpekade områdena utgörs jorden av friktionsjord eller berg-i-dagen
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vilket innebär att stabilitetsförhållanden och förutsättningar för byggnation är goda. Dock kan
berggrunden ha sådan beskaffenhet att risk för radongas måste beaktas, både med avseende på
byggnadsteknik och för enskilda brunnar. Ur stabilitetssynpunkt bedöms samtliga studerade
LIS-områden vara lämpliga att arbeta vidare med. Området vid Lursjön, samt delområden vid
badstränderna i Östad och Backa är inte studerade.
Analys av vattenförhållanden
Vattenförhållandena i de områden som står inför ett eventuellt LIS-utpekande har
analyserats. Områdena anses som lämpliga, då påverkan på vattenförhållandena verkar bli
liten. För att säkerställa sig om att kvaliteten i närliggande vattendrag inte försämras, och att
miljökvalitetsnormer efterlevs bör provtagning övervägas. Förslagsvis utförs referensprovtagningar
innan exploatering, och provtagning genomförs sedan under och efter byggnation för att se till att
kvalitetsmålen uppnås. Lursjön har inte analyserats.

Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är centrala begrepp i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet och lyfts
fram i plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Olika miljö- och riskfaktorer kan
påverka människors hälsa och säkerhet eller miljön. Det kan ske direkt genom en olycka eller
indirekt genom till exempel miljöskador på lång sikt. Miljö- och riskfaktorer kan också påverka
människor indirekt genom oro för hälsa och säkerhet och därmed försämrad livskvalitet.
Stabilitet
På flera platser i Tanums kommun är stabilitetsförhållandena otillräckliga på grund av topografin
och markens beskaffenhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap färdigställde under år
2014 en ”översiktlig stabilitetskartering” som syftar till att vara ett stöd för bedömning om var
skredrisker kan förekomma.
I utredningen studerades Resö, Havstenssund, Sannäs, Tanums station, Tanumshede, Östad, Backa,
Krossekärr, Grebbestad, Kämpersvik, Fjällbacka, Hamburgsund, Kville, Slottet-Heestrand och
Gerlesborg. På flera platser inom samhällena som undersöktes bedömdes stabilitetsförhållandena
vara otillräckliga. Slutsaten i utredningen är att en geoteknisk utredning behöver tas fram vid
nyexploatering.
Riskanalys och räddningstjänst
Varje kommun ska enligt lagen om skydd mot olyckor ha en handlingsplan. Handlingsplanen för
Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige 2005-03-14. Som underlag till handlingsplanen
finns en riskanalys. Riskanalysen redovisar bland annat insatstider och avstånd som är
godtagbara för att nå fram till olika byggnadstyper. Detta kan ha betydelse vid lokalisering av
till exempel skolor, äldreboende och industrier och för byggande i perifera delar av kommunen.
Räddningstjänsten utgår från brandstationerna i Tanumshede och Hamburgsund, men samarbetar
också med Räddningstjänsten i grannkommunerna för att minska insatstiderna till platser i
kommunens utkant.
Förorenad mark
Med förorenad mark avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader som har en så
hög halt av något ämne att den kan orsaka risk för människors hälsa eller för miljön.
Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun har en handlingsplan från 2012 för arbete med
förorenade områden i kommunen. I handlingsplanen beskrivs de behov som finns och vilken typ
av arbete som behöver utföras.
Handlingsplan för arbete med förorenade områden i Tanums kommun
I Tanums kommun finns i dagsläget omkring 200 kända objekt med förorenad eller misstänkt
förorenad mark. Kunskap om objekten är viktigt för att kunna bedöma risker för människors hälsa
och miljön och för att minska kostnaderna för provtagningar i framtiden. Inte minst aktualiseras
detta då exploatörer uttrycker intresse för ändrad markanvändning av förorenade eller misstänkt
förorenade områden.
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Teckenförklaring
Potentiellt förorenade områden
<alla andra värden>

RISKKLASS
1
2
3

0

4
Ej riskklassad

Potentiellt förorenad mark (fastigheter)
0
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2,5

5

10 Kilometer

2,5

5

10 Kilometer

För att öka kunskapen om var i kommunen de förorenade områdena finns och för att skapa
möjlighet att ge korrekt information till berörda, antogs 2012 en handlingsplan för arbetet med
förorenade områden i Tanums kommun. Handlingsplanen ska också skapa förutsättningar för ett
mer effektivt tillsynsarbete samt öka möjligheterna att uppnå miljömålen.
Genomgång av miljöavdelningens arkiv, länsstyrelsens databasstöd för efterbehandling av
förorenade områden mm har resulterat i en sammanställning av kända objekt i Tanums kommun
med olika bransch- och riskklassningar. En sammanfattning av arbete/ åtgärder inom respektive
riskklass samt övergripande arbete har gjorts. Dokumentet avslutas med en lista de på de
arbetsuppgifter som i första hand behöver prioriteras. Listan omfattar åtgärder inom ordinarie
miljötillsyn vid pågående verksamheter, tillsyn i samband med att verksamheter lägger ner,
arbete med förorenade områden inom riskklass 2 där det inte tillförs ytterligare föroreningar, och
upprättande av ett GIS-skikt med förorenade områden.
Radon
I Tanums kommun betraktas marken som högradonmark från kusten och 1,5-2 mil inåt land. Det
beror på att den vanligaste bergarten Bohusgranit är uranrik. I den östra delen av kommunen kring
Bullaresjön och Kynnefjäll är bergarten en annan och domineras av gnejs.
I områden med mark som klassats som hög- eller normalradonmark är risken stor för att få för
höga radonhalter inomhus på grund av inläckande radongas i huset. Dessutom är risken stor för
höga radonhalter i dricksvatten från bergborrade brunnar.
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radium
finns i mark, byggnadsmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. Radonets
sönderfallsprodukter, radondöttrarna, som fastnar på dammet i luften, är alfastrålande och skadliga
för lungorna. Radon i inomhusluft kan också uppkomma av att radongas friges från hushållsvatten
från djupborrade brunnar vid tappning, duschning med mera. Radon i vatten kan också vara en
hälsorisk direkt i kroppen via dryck och passage genom mag-/tarmkanalen.
Kommunen utgör med sin varierande geologi ett ur radonsynpunkt känsligt område. Det är därför
viktigt vid nybyggnation att vidta åtgärder så att gällande gränsvärde för radongas ej överskrids.
Detta kan åstadkommas genom rätt grundläggning och/eller ventilationsåtgärder i husgrund/platta tillsammans med tätning runt rör med mera.
Gränsvärdet för vilken radonhalt som accepteras vid nybyggnation regleras i Boverkets byggregler.
Att gränsvärdet följs säkerställs av kommunen vid bygglov.
Tåg- och trafikbuller/-vibrationer
Med buller menas olika former av oönskat ljud. Graden av påverkan beror på bullrets
karaktär men även på hur känslig mottagaren eller omgivande miljö är. Buller kan påverka
människors livskvalitet genom störningar direkt i boendemiljön men även indirekt genom att
rekreationsvärden och naturupplevelser påverkas negativt i natur- och friluftsområden.
Biltrafiken är den bullerkälla som påverkar flest människor i Tanums kommun. Andra bullerkällor
är järnvägstrafiken på Bohusbanan och flygtrafiken vid Anrås. Rabbalshede är den enda tätare
bebyggelse som berörs av buller från Bohusbanan. Trafiken i Tanum varierar över året och har som
störst intensitet under sommarmånaderna juni-augusti.
Bullerstörningar kan undvikas eller förebyggas genom lämplig placering av vägar, bullrande
verksamheter etc. Lokalisering av ny bostadsbebyggelse kan också styras till områden som inte är
bullerstörda. Störningar från befintliga bullerkällor kan minskas genom åtgärder som till exempel
bullerplank, vallar, fönsterbyte eller genom reglering av trafiken.
Generellt gäller byggförbud i en zon kring allmänna vägar, se avsnittet infrastruktur.
I dagsläget finns riktvärden för olika bullerkällor och situationer. Vad gäller boendemiljöer finns
riktvärden för både inom- och utomhusmiljön. I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar
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och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller
beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader.
Farligt gods
Genom Tanums kommun går väg E6 som är primärled för farligt gods. Del av väg 163 är
sekundärled för farligt gods. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en vägledning vid
planering i närheten utav vägar som är rekommenderade för farligt gods.
Elektromagnetiska fält
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Ansvariga myndigheter i Sverige kan inte utesluta hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt
och har därför valt att rekommendera en viss försiktighet. Följande rekommendationer för
samhällsplanering och byggande anges av myndigheterna, under förutsättning att det kan
genomföras till rimliga kostnader:
•
•
•

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 		
anläggningar så att människors exponering för magnetfält begränsas
Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält
Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer

De myndigheter med ansvar för hälsofrågor kring magnetfält rekommenderar att ny bebyggelse
där människor vistas varaktigt ska placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning och 130
meter från en 400 kV-ledning. Av elsäkerhetsskäl är minsta tillåtna avstånd mellan luftburna
kraftledningar och bebyggelse satt till tio meter.
Verksamheter som medför risk för omgivningen
Det finns flera verksamheter i Tanums kommun som har skyddsavstånd till annan bebyggelse och
som därför kan påverka både befintlig och nytillkommande bebyggelse. Dessa finns framförallt i
närheten utav kommunens samhällen.
De verksamheter, anläggningar och dylikt i kommunen som kan medföra risker är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Företag som hanterar brandfarliga eller explosiva ämnen/material
Försäljningsställen för drivmedel och gasol
Trafikolycksdrabbade platser
Hamnanläggningar
Fritidsbåtshamnar – speciellt populära gästhamnar
Campingplatser
Muddertippningsplatser
Djurhållning
Avloppsreningsverk
Verksamhet som innebär sprängning och/eller krossning av bergmaterial

Brand- och miljöfarliga ämnen hanteras även av andra verksamheter, men i mindre omfattning.
Riskerna hos övriga verksamheter varierar beroende på verksamheten och kan t ex vara störande
vad gäller buller, lukt eller nedsmutsning.
Nödvändiga skyddsavstånd bedöms med hänsyn till verksamhetens karaktär och förutsättningarna
på platsen med hänssyn till vind, topgrafi och vegetation.
Djurhållning
Djurhållning kan innebära konflikter med omgivande bostadsbebyggelse. Djurhållning medför
negativ påverkan på omgivningen dels i form av olägenheter så som dammbildning, buller
(höfläktar, maskiner, djurens läten, transporter), lukt (gödsel och gödselhantering, vissa foder),
flugor, starka strålkastare kring ridbanor och hälsopåverkan (främst risk för allergenspridning från
hästhållning). Dessa förhållanden ska beaktas och om möjligt begränsa påverkan så att oacceptabel
påverkan för omgivningen inte uppstår. Generellt gäller att ju längre avståndet är mellan
djurhållning och bebyggelse desto mindre är risken för att omgivningen ska påverkas. Antalet djur
och placering av gödselstackar har också betydelse för risken för olägenhet. Spridning av lukt,
damm, och hästallergen påverkas också av vind, topografi och vegetation.
Normalt är djurhållning på landsbygden i högre grad acceptabel än i miljöer där djurhållning
normalt inte förekommer.
Rekommenderade skyddsavstånd finns angivna i Boverkets ”vägledning för planering för och
invid djurhållning”. I många fall går skyddsavstånden att hantera genom att tidigt i planprocessen
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anpassa den nytillkommande bebyggelsens placering och utformning och på så sätt minska risken
för störning.
Energi och Klimat
Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Den
globala medeltemperaturen har ökat med 0,6 grader under 1900-talet, vilket i klimatsammanhang
betraktas som en stor och snabb ökning. Andra tecken på förändringar är glaciärernas tillbakagång,
minskningen av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster.
Följden av jordens stigande temperatur blir ett ändrat nederbördsmönster där torra områden i
allmänhet kommer att bli ännu torrare och fuktiga områden ännu fuktigare. Mängden nederbörd
kommer att variera kraftigt och generellt sett betyder det såväl en ökad risk för översvämning
som en ökad risk för extremt låga flöden i vattendrag under torra perioder. En annan effekt av
klimatförändringarna är att den ökande temperaturen förändrar sammansättningen i växtsamhället
i ett avrinningsområde och kan i sin tur påverka jordarnas egenskaper och dess förmåga att
magasinera vatten. Därigenom påverkas även avrinningen.
Klimatförändringar förutses orsaka både havsnivåhöjning och fler extrema vädersituationer, vilket
ökar risken för översvämningar från hav, sjöar och vattendrag, dagvatten, grundvatten, dammar,
kulvertar samt från ledningsnätet. Översvämningar är en del av naturen och människor har levt
med dem i alla tider. Vi lever med dem idag och vi kommer att göra det i framtiden. Skillnaden nu
är att översvämningar förväntas komma oftare och bli allt värre, vilket gör att det blir allt viktigare
att anpassa planeringen och byggande för dessa förutsättningar.
Den västra delen av Västra Götalands län förväntas bli mest berörd av ökad nederbörd och
stigande havsnivåer. I Tanums kommun kommer det att leda till påtagliga konsekvenser för
samhällena och bebyggelsen längs med kusten.
Kommunal energiplan
För att minska klimatpåverkan har kommunen tagit fram en energiplan som till vissa delar berör
fysisk planering.
Översvämningsrisk
Översvämning eller kraftiga oväder utgör en naturkatastrof som kan vålla skada för stora
ekonomiska värden. Även påverkan på samhällets infrastruktur kan ske. Andra risker finns vid
omfattande snöfall och långa perioder med stark kyla som temporärt kan vålla problem.
I Tanums kommun är den största risken för översvämning kopplat till stigande havsnivåer vilket
kommer att påverka kommunens samtliga samhällen som ligger längs med kusten. Även en stor
del av vägarna som leder till dessa samhällen kommer att påverkas.
Länsstyrelsen i västra Götalands län tog 2011 fram en handbok i Stigande vatten. I handboken
finns en modell för hur översvämningsfrågorna kan hanteras i översiktsplanen.
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Förslaget till översiktsplan 2030 innehåller rekommendationer för hur kommunen vill utvecklas i
framtiden.
I början av 2017 är förslaget ute på utställning och det är då möjligt för allmänheten att ta del av
förslaget och lämna synpunkter. Förslaget finns på kommunens hemsida samt i tryckt version att
läsa på Kommunhuset, Tedacthuset samt biblioteken i Tanumshede, Fjällbacka, Hamburgsund och
Bullaren.
Efter utställning och slutgiltiga justeringar utifrån de synpunkter som kommit in fattar
kommunfullmäkige beslut om att anta översiktsplanen. Antagandet beräknas ske under 2017.
För att få del av aktuell information om översiktsplanen hänvisas till www.tanum.se/
nyoversiktsplan

457 81 Tanumshede
0525-180 00
ks.diarium@tanum.se
www.tanum.se/nyoversiktsplan

