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INLEDNING 
 
I Plan- och bygglagen föreskrivs att varje kommun är skyldig att upprätta en 
översiktsplan som redovisar  
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 
2. kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt miljöbalken 
 
Kommunfullmäktige skall minst en gång under mandattiden ta ställning till 
översiktsplanens aktualitet. 
 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, den kan utnyttjas som vision för 
kommunens framtida utveckling, som vägledning för kommunens och andra 
myndigheters beslut och som ett instrument för dialogen mellan stat och kommun 
beträffande de allmänna intressenas innebörd och avgränsning. 
 
Inom områden där särskilda förutsättningar finns i form av flera starka, konkurrerade 
intressen, t ex kommunens större tätorter, bör en fördjupning av översiktsplanen 
göras. För en fördjupad översiktsplan gäller i stort samma krav på innehåll och 
förfarande som för den kommunomfattande översiktsplanen. Den fördjupade 
översiktsplanen är inte heller juridiskt bindande. Syftet med den fördjupade 
översiktsplanen är att ge ett bra underlag för kommunala beslut, lämna upplysningar 
till enskilda medborgare om kommunens framtids planer samt ge vägledning för 
exploatörer som i ett tidigt skede kan se om det finns förutsättningar att bygga i ett 
område eller om andra intressen väger över. Den fördjupade översiktsplanen skall 
vara så tydlig att den kan ersätta programskedet i detaljplaneringen där detta 
bedöms rimligt. 
 
I Översiktsplan 2002 anges en rekommendation att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Tanumshede.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR FRÅN ÖP 2002 
 
I ÖP 2002 slås fast att översiktsplanen skall hållas levande genom att 
kommunfullmäktige, minst en gång under mandattiden tar ställning till 
översiktsplanens aktualitet. 
 
I ÖP 2002 slås fast att fördjupade översiktsplaner skall tas fram för kommunens fyra 
största tätorter för att ge underlag för detaljplaner och bygglov. Denna process inleds 
med en fördjupad översiktsplan för Tanumshede. 
 
 
Mål ur ÖP 2002 
I ÖP 2002 anges målsättningen att befolkningen i Tanums kommun ska öka. För att 
åstadkomma en positiv befolkningsutveckling fodras bland annat: 
- attraktiva boendemiljöer 
- ökade möjligheter till förvärvsarbete 
- ett bra kommunalt serviceutbud 
- goda utbildningsmöjligheter 
- konkurrenskraftiga skatter, taxor och avgifter 
- god livsmiljö 
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SAMMANFATTNING 
 
Den fördjupade översiktsplanen skall ge möjligheter för Tanumshede att kunna 
fortsätta utvecklas som centralort. Näringslivet skall ges möjlighet att utvecklas både 
på industriområdena och i centrum. I Tanumshede skall också ges möjlighet till olika 
former av boende för olika familjesammansättningar. 
 
En ombyggnad av väg E6 med bl a ny trafikplats vid Ryland och en ny sträckning av 
väg 163 mellan Tanumshede och Grebbestad ger möjligheter till en förbättrad 
trafikmiljö i centrala Tanumshede.  
 
Kulturminnesvårdens intressen och avvägningen mellan samhällsområdet och 
världsarvsområdet har studerats i den fördjupade översiktsplanen. 
 
Den fördjupade översiktsplanen beskriver en möjlig utveckling av Tanumshede de 
närmaste 20 åren. 
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ÖVERSIKTSKARTA – NULÄGE  
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TANUMSHEDES KARAKTÄR 
 
Landskapsbild 
Ordet ”landskap” förknippas ofta med bara det lantliga landskapet, men med 
landskap menas här hela vår omgivning, både de delar som naturen skapat och de 
delar som människan skapat.  
 
Det visuella intrycket påverkar vår upplevelse av landskapet, men även andra 
faktorer påverkar vår bild av landskapet. Det kan vara faktorer som lukter, rumslig 
struktur och orienteringsbarhet, men även hur man rör sig i relation till omgivningen 
påverkar upplevelsen. Landskapet upplevs olika om man står stilla, går, cyklar eller 
åker bil.  
 
Vid studier av landskapet kan olika delar studeras: stråk, områden, knutpunkter, 
landmärken och utblickar.  
 
Landskapsbilden byggs ofta upp av olika signalement vilka identifierar landskapet. 
Vid förändringar i den fysiska miljön är det viktigt med en medvetenhet om vilka 
dessa signalement är, det vill säga vad som gör landskapet i Tanumshede speciellt.    
 
 
Samhällsbild 
Vid en första anblick kan Tanumshede upplevas som ett relativt nytt samhälle 
eftersom mycket av bebyggelsen i centrum och norr om väg 163 är byggd under 
senare delen av 1900-talet, men den som tittar lite närmare på samhället ser tydliga 
spår av historien. Samhället speglar flera skeden, alltifrån förhistoriska lämningar i 
form av stenkammargravar från yngre stenåldern och gravhögar från järnåldern, till 
byggnader som kan knytas till ortens betydelse som kommunikationscentrum från 
1600-talet och framåt. Merparten av bebyggelsen speglar dock orten från sent 1800-
tal och framåt.  
 
Samhället har under historien spelat en viktig roll i regionen, som en mötesplats för 
handel mellan land och kust, och fornlämningarna markerar platsens centrala 
betydelse redan under järnåldern. Vägskälet vid gästgiveriet och sockenmagasinet är 
den gamla knutpunkten kring vilken Tanumshede vuxit och utvecklats. I delen kring 
Tanums kyrka är det främst bostadsområden som vuxit fram.  
 
Mellan de båda samhällsdelarna ligger den anrika prästgården i Tanumshede vars 
jordbruksmark än idag utgör ett öppet stråk mellan de två delarna av samhället. 
Denna öppenhet har ett stort kulturhistoriskt värde för orten. Det är viktigt att det 
även i framtiden finns spår av detta kulturlandskap runt prästgården och att man kan 
uppleva att Tanumshede består av två samhällsdelar. Den kulturhistoriska strukturen 
är det huvudsakliga skälet till att tudelningen ska bevaras, men området har 
dessutom stora kvalitéer i sig. Det är klassat som särskilt värdefull jordbruksmark och 
rymmer förutom öppen mark flera vackra skogspartier. Genom landskapet flyter 
Tanumsälven. 
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Några av kommunens största arbetsplatser finns i Tanumshede, dessa är en del i det 
levande samhälle som utgör kommunens centralort. 
 
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen i samhället var mycket blygsam fram till 1940-50-talet. Vid 
kommunsammanslagningen 1971 utsågs Tanumshede till centralort i Tanums 
kommun och därefter skedde en genomgripande omvandling av orten. Centrum 
växte och stora områden med bostäder byggdes under 70-talet, framförallt norr om 
väg 163. 
 
Fram till år 1992 gick väg E6 genom Tanumshede samhälle innan den nya vägen 
öster om samhället anlades. Detta har gett en lugnare trafikmiljö i centrum, men den 
gamla väg E6 bör rustas upp till en miljöprioriterad genomfart, vilket innebär att 
gaturummet är medvetet gestaltat för att begränsa möjliga hastigheter för biltrafiken.  
 
 
Hur man möter samhället 
Från väg E6 kommer man idag in till Tanumshede från avfarter i norr, öster och 
söder. Redan innan man kommer fram till den norra infarten kan man ana sig till att 
Tanumshede ligger uppe till höger. Man kan se det nya lärcentrumet, Futura och 
man ser vattentornet sticka upp. Vid den norra infarten möts man idag, när man 
närmar sig samhället, av ett fåtal villor innan man ser industriområdet på vänstra 
sidan innan man når fram till centrum. Från den södra infarten kan man inte alls se 
samhället. Först efter ca 2 km kommer man fram till samhället där man passerar 
villabebyggelse, kyrkan samt den öppna åkermarken runt prästgården innan man når 
fram till centrum. I öster kan man köra av väg E6 vid Tanums näringspark för att 
närma sig orten via villabebyggelse innan man kommer fram till kyrkan. Då man 
närmar sig Tanumshede väster ifrån ser man på håll villabebyggelsen breda ut sig 
och man anar centrum uppe på höjden i bakgrunden. Närmre samhället har man den 
anrika gästgiveribyggnaden i fonden där den ligger på höjden. 
 
 
Framtidsscenarion 
För att få fram en bild av Tanumshede i framtiden måste man analysera hur orten ser 
ut och fungerar idag. 
 
Styrkor 

• Bra kommunikationsmöjligheter med närheten till väg E6 
• Goda utbildningsmöjligheter 
• Brett serviceutbud 
• En rik kulturmiljö i och i anslutning till samhället 

 
Svagheter 

• Saknar kustorternas dragningskraft på besökare 
• Ingen tydlig kontakt med vatten 
• Ingen genuin samhällskärna som ger karaktär åt orten 
• Inget tydligt centrum 
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Hot 
• Kustorterna växer och övertar serviceutbudet 

 
Möjligheter 

• Nyttja Tanumsälvens attraktiva närområde 
• Dra nytta av världsarvet för att synas 
• Erbjuda ett boende till lägre kostnader än i kustorterna 

 
En utveckling av centralorten kan ske åt olika håll utifrån de förutsättningar som 
beskrivits ovan. Under program- och samrådsskedena av planen har två olika 
framtidscenarion studerats, kulturorten och handelsorten. 
  
Kulturorten talade om en utveckling av orten där världsarvet fick en större roll än 
idag, med bl a en gymnasieskola inriktad mot arkeologi. Tätorten har i detta fall vuxit 
småskaligt och med en inriktning på ekologiskt byggande. Tanums Näringspark har 
utvecklats med flera företag inom miljöområdet. 
 
Handelsorten talade mer om den möjlighet som en utbyggd väg E6 kan ge samhället 
när det gäller exponering av handel ut mot vägen. Detta ger flera arbetstillfällen och 
leder också till att ortens befolkning växer relativt kraftigt. Det ökade 
befolkningsunderlaget ger också möjlighet för annan typ av service att etablera sig i 
orten t ex har ett aktivitetshus med bl a simhall byggts. 
 
Utifrån dessa båda scenarion har kommunen arbetat vidare med den fördjupade 
översiktsplanen med inriktningen att försöka ta med det bästa från de olika 
alternativen. Målet är att Tanumshede skall utvecklas som centralort med en 
växande befolkning som ger underlag för utökad service och fler arbetstillfällen. 
Samtidigt är det av stor vikt att kulturlandskapet och kulturmiljön lyfts fram i samhället 
för att bidra till en god boendemiljö. 
 
 
Överväganden 
Bevara bilden av de två samhällsdelarna. 
 
Utifrån de framtidsscenarion som beskrivits tidigare i planprocessen skall kommunen 
i sina beslut verka för att utveckla centralorten med näringsliv och bostäder i 
samklang med världsarvet och väg E6. Ortens roll som kommunikationscentrum skall 
också stärkas. 
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Karta markanvändning 
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MARKANVÄNDNING 
 
Tanumshede kan delas upp i två delar den norra och den södra delen. 
Markanvändningen i den södra delen vid kyrkan kan generellt sägas användas för 
bostäder, undantaget området för Tanums näringspark vid väg E6 och Västerby 
industriområde.  
 
Markanvändningen i den norra delen av samhället är mer varierad. Området öster 
om Riksvägen används huvudsakligen för industrier och verksamheter, undantaget 
närmast Riksvägen där det finns bostadshus. 
 
Mark för offentlig och kommersiell service finns längs Affärsvägen och Apoteksvägen 
i centrala Tanumshede. 
 
I nordvästra delen av Tanumshede används marken huvudsakligen för 
bostadsändamål, både enbostads- och flerbostadshus, undantaget lärcentrumet 
Futura med utbildningslokaler och bibliotek. 
 
Området mellan södra och norra delen av samhället är idag jordbruksmark. 
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Plansituation 
En byggnadsplan för Tanumshede utarbetades under 1940-talet och fastställdes år 
1949. År 1956 fastställdes en byggnadsplan för ett område i Vinbäck, vid Tanums 
kyrka. Det dröjde därefter till år 1969 innan nästa detaljplan fastställdes, för Gärdet, 
Hedegården och Björkhagen m m. Under 1970-talet tillkom detaljplaner för 
utbyggnad av samhället mot norr, för idrottsplatsen, Höjden och Myren samt för 
industriområdena Ryland och Västerby. Under 1970-talet gjordes också vissa 
översiktliga planstudier, bl a en centrumutredning och utredningar om ny sträckning 
av väg E6, men dessa utredningar resulterade aldrig i någon färdig områdesplan. 
 
Under åren 1980-1982 fastställdes planer för en del av Tanumshede centrum och för 
norra Vinbäck. Dessutom utarbetades ett planförslag 1983 för västra delen av 
Tanumshede centrum, som dock aldrig fördes till fastställelse. Under 1990-talet har 
det tillkommit planer för Tanums näringspark, för nybyggnad av Hedegården samt för 
en värmecentral/industri i norra delen av samhället. 
 
Flera av de gällande planerna börjar bli föråldrade och behöver ändras av olika 
anledningar. 
- Området runt kommunhuset – befintlig bebyggelse stämmer inte med den 

gällande planen. 
- Triangeln bakom banken och apoteket – planen är gammal och bör uppdateras. 
- Centrumområdet – gällande plan medger inte utbyggnader för de 

utvecklingsbehov som verksamheterna har. 
- Rylandsindustriområde – Planen behöver anpassas till rådande förhållanden. 
- Tanums Näringspark – Idag tillåts ingen livsmedelsförsäljning här vilket skulle 

kunna finnas intresse av i framtiden. 
- Del av Norra Vinbäck – huvudmannaskapet bör ändras. 
- Del av område vid Tanums kyrka – planen är föråldrad och innehåller bl a ett 

inaktuellt vägreservat. 
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Markägoförhållande 
Svenska Kyrkan äger stora arealer i samhället. Detta är främst jordbruksmark. Även 
Tanums kommun äger stora arealer i och kring samhället. 
 
 
Överväganden 
De detaljplaner som främst behöver ses över är planerna för centrala Tanumshede, 
området runt kommunhuset samt för en del av bostadsområdet på Norra Vinbäck. 
Även de andra planerna som i kapitlet nämns som inaktuella bör på sikt ändras. 
 
Utöver detta bör det upprättas nya detaljplaner för nya områden för bostäder i 
Tanumshede, för nytt industriområde mellan Rylands industriområde och Tanums 
näringspark samt för området norr om Västerbys industriområde. 
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BEFOLKNINGSSTRUKTUR 
 
Befolkningsutveckling 
Vid årsskiftet 03/04 uppgick folkmängden i planområdet till 1642 personer 
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Mellan år 1989 och år 2004 minskade befolkningen i Tanumshede med 30 personer. 
Det är en relativ jämn minskning i flera åldersgrupper, men gruppen 50-59 har ökat 
kraftigt. Det är en trolig utveckling att gruppen äldre i samhället kommer öka i 
framtiden. Detta kan innebära att behovet av lägenheter för äldre också kommer att 
öka.
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SERVICE 
Tanumshede är centralort i Tanums Kommun. Därmed fungerar Tanumshede som 
servicecentrum för både tätorten och omlandet när det gäller offentlig och 
kommersiell service. 
 
I Tanumshede finns ett brett basutbud vad gäller kommersiell service. Dagens 
servicestruktur i Tanumshede, innehåller den mest väsentliga boendeservicen bl a 
livsmedelsbutiker, post, förskolor, skolor, sjukvård och apotek. 
 
Tanumshede samhälle försörjs idag med dricksvatten från vattenreningsverket i 
Tanumshede. Tanumshede har ett eget avloppsreningsverk med en kapacitet på 
4000 pe. Verket belastas idag (2004) med ca 2000 pe. Tidvis är verket fullt utnyttjat 
då slam från enskilda avloppsanläggningar idag behandlas i reningsverket i 
Tanumshede. I kommunen planeras idag för ett nytt avloppsreningsverk där det i 
framtiden skall finnas utrymme att ansluta även Tanumshede.  
 
Till och från Tanumshede finns kollektivtrafikförbindelser med resten av kommunen 
och även grannkommunerna. Sen sommaren 2002 trafikeras sträckan Tanumshede 
– Grebbestad regelbundet av bussen ”Greta”. Detta gynnar kontakten mellan de 
båda samhällena och ger ett större underlag för servicen på de båda orterna. Det 
korta avståndet mellan orterna möjliggör en samordning av funktioner som skola, 
bibliotek m m. 
 
 
Skola och Barnomsorg 
I Tanumshede finns förskola, kooperativ förskola, grundskola, gymnasium, 
vidareutbildning och distansutbildning. I dagsläget finns inget behov av ytterliggare 
lokaler för skola och barnomsorg i Tanumshede.  
 
Tanumshede och Grebbestad med sina goda kommunikationer bör ses som en 
geografisk enhet och utnyttjas flexibelt. Om Grebbestad även fortsättningsvis 
expanderar kan det således bli aktuellt att föra de äldre eleverna till skolorna i 
Tanumshede istället för att bygga ut skolan i Grebbestad. Det eventuella framtida 
behov som kan uppstå bedöms kunna klaras i eller i anslutning till befintliga lokaler.  
 
Det är viktigt att från olika delar av samhället via gång- och cykelvägar kunna ta sig 
säkert till skolorna. 
 
 
Överväganden 
Behåll byggrätter för servicefunktioner i centrala Tanumshede. För att servicen ska 
kunna utvecklas i centralorten är det viktigt att centrum utgör en trivsam miljö och har 
goda kollektivtrafikförbindelser samtidigt som det finns tillräckliga parkeringsytor. 
 
Det är viktigt att busstrafiken även i fortsättningen trafikerar Tanumshede centrum, 
därför bör busshållplatsen vid Bygdegårdsplan behållas som en knutpunkt för 
busstrafiken i kommunen. 
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Busstopp för expressbussar samt en pendelparkering bör finnas vid trafikplats 
Oppen. Härifrån bör tät lokaltrafik mot centrum och järnvägsstationen gå. 
 
Den fördjupade översiktsplanen visar på en möjlighet att bygga en simhall i 
anslutning till idrottsplatsen i Tanumshede. Denna skulle kunna vara en tillgång för 
hela kommunen. Närheten till både skolor och äldreboendet på Hedegården gör att 
lokalerna lätt kan samutnyttjas även för idrottslektioner och rehabilitering. Med en ny 
tillfart till Höjden från öster når man lätt det föreslagna läget och parkeringsytor finns 
nordväst om den föreslagna byggnaden. Se skiss nedan. 
 

 

Ny väg till 
Höjden 

Simhall 

Idrottsplats 

Gymnasieskola 

 

Möjliga 
parkeringsytor

Grundskola 
Hedegården
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KULTURMILJÖ 
 
Samhällets historiska utveckling 
Tanumshede omfattas av det område som är upptaget på UNESCO:s världsarvslista. 
Hällristningarnas mångfald har satt fokus på området, men det är helheten av ett 
kulturlandskap runt en förhistorisk havsvik där människor levt under 1000-tals år som 
gjort att Tanum utnämnts till världsarv. Så här lyder Världsarvskommitténs 
motivering:
 
"Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av 
högsta kvalitet. Motivens variationsrikedom är ett unikt vittnesbörd om livet under 
europeisk bronsålder. Samspelet mellan den kontinuerliga bosättningen och 
markanvändningen, såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och 
landskapet gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på kontinuerlig mänsklig 
bosättning under åtta tusen år." 
 
I och med att området är med på världsarvslistan har vi lovat att bevara och skydda 
områdets värden för nästkommande generationer. En beskrivning av den 
övergripande kulturhistorien är därför en viktig utgångspunkten för diskussionen om 
hur Tanumshede ska kunna utvecklas. 
 

Stenålder. Kartan visar hur 
gränsen mellan hav och land kan 
ha sett ut då den första 
bebyggelsen ägde rum i området 
kring Tanumshede för ca 10 000 
år sedan. Områdets äldsta 
fornlämningar är boplatser från 
äldre stenåldern, då vattenytan 
stod ca 40 meter över den 
nuvarande havsytan. Kartan visar 
också var järnvägen, E6:an, 
prästgården och kyrkan idag är 
belägna. 

 

Vitlycke 

Järnvägen 

Tanums kyrka

Prästgården 

E6:an 
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kan ha sett ut då havsytan stod 15-20 meter högre
havsvik kring vilken människorna brukade jorden o
strandängarna. De blankpolerade klipphällarna läm

Vitlycke 

Prästgården 

Tanums kyrka 

E6:an 

Järnvägen 

 
Järnålder. Vid övergången till järnåldern blir boplat
människorna blir mer bofasta. Markeringar i form a
visa hävd i landskapet accelererar. Världsarvsområ
från denna period.  
 
Medeltid. Rika centralbygder utvecklades under m
centrum i Tanum. Gamla kartor visar att Hede und
där två större landsvägar möttes. Under medeltide
Tanumshede. Medeltiden har främst lämnat infrast
stort sett samma sträckning som den medeltida Ku
 

 Vitlyckehällen
 
Bronsålder. Från denna tid finns 
det mycket fornlämningar i form av 
hällristningar, den största hällen 
finns i Vitlycke söder om 
Tanumshede. De flesta 
ristningarna i området har 
tillkommit 1000-500  
f Kr. Kartan visar hur delar av 
Tanumsslätten vid denna tiden 
 än idag. På kartan syns en 
ch höll sin boskap på 
pade sig väl för ristningar.   

serna och husen större och 
v stora gravfält och behov av att 
det inrymmer en mängd gravar 

edeltiden, bl a i Ranrike med 
er denna tid var en viktig knutpunkt 
n upprättades en sockenkyrka i 
rukturella spår, E6:an har t ex i 
ngsvägen. 
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Stormaktstiden. Efter 1658 gjordes stora ansträngningar för att inlemma Bohuslän i 
det svenska riket. För att upprätta kontrollen krävdes ett fungerande 
kommunikations- och administrationssystem. Hede blev under denna tid tingsplats 

och i mitten av 1600-talet 
upprättades gästgiveriet. 
Det vägnät som började 
byggas ut på 1600-talet har 
bestått in i vår tid, men de 
flesta gästgiverierna har 
försvunnit. Idag finns 
endast tre av de 
ursprungliga gästgiverierna 
i Bohuslän kvar, varav 
Tanums Gästgiveri är ett. 
 
Kartan från 1783 visar hur 
samhället Hede börjar växa 
kring prästgården. Förutom 
prästgården är Gästgiveriet 
och kyrkan avbildade som 
de viktigaste byggnaderna. 
 
 
  
De äldsta uppgifterna om 
gästgiveriet är daterade till 
1663. Det finns uppgifter 
som tyder på att delar av 
dagens byggnad är från 
1600-talet, men det hus vi 
ser idag har huvudsakligen 
1700-tals karaktär. 
Gästgiveriet 
byggnadsminnesförklarades 
1983. 
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Tingshuset lär ha anor från 
1600-talet, men byggnaden 
som den ser ut idag 
planerades 1788. Stallet är 
troligen från samma 
tidsperiod. Stallet och 
tingshuset 
byggnadsminnes-
förklarades 1981. 
 
 
 
 
 

 
 

 
1800-talet medförde en stor 
omvandling i Bohuslän, där 
befolkningen växte 
snabbare än någon 
annanstans i Sverige. 
Kartan från 1843 visar hur 
vägnätet byggdes ut för att 
underlätta 
jordbrukstransporter. 
Tackvare järnvägen, som 
invigdes 1903, behöll Hede 
sin roll som knutpunkt. 
Bestående drag i 
landskapet kring Hede, från 
det sena 1800-talet, är 
jordbrukets organisation 
med gårdshusen längs 
bergen och öppna stråk i 
dalgångens mitt och det väl 
utbyggda vägnätet. 
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Tanumshede kyrka 
uppfördes 1825-29 på 
samma plats som den 
föregående medeltida 
kyrkan. Efter den senaste 
restaureringen 1980 har 
kyrkan återfått sin 
nyklassisistiska stil. På 
korets södra vägg finns ett 
triumfkrusifix som 
ursprungligen har suttit på 
den medeltida kyrkan. 
Altaret och prediksstolen 
är från 1854.  
 

 
Sockenmagasinet uppfördes 1869 efter flera nödår 
och användes som havreförråd. Idag används 
byggnaden för caféverksamhet och en trappa upp 
finns hembygdsföreningens museum. Byggnaden 
byggnadsminnesförklarades 1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det gamla bankhuset 
byggdes 1893 och 
smyckades med 
snickarglädje, öppen 
veranda och stationstak. 
Byggnaden är nu en del av 
kommunkontoret. 
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1900-tal. Under efterkrigstiden kom utvecklingen i Bohuslän att allt mer förflyttas till 
kustsamhällen. Fiskeindustrin och badorts-turismen blomstrade. Utveklingen i 
Tanumshede tog fart först under tidigt 70-tal då orten blev kommunens centralort 
efter kommunsammanslagningen 1971.  
 

                          
 
Tanumshede 1938          Tanumshede 1978 
 
 
Bevarandeintressen 
Världsarvet har en geografisk avgränsning. Detta innebär dock inte att man inte 
behöver ta hänsyn till världsarvet utanför gränsen. Likaväl kan det vara så att 
områden innanför gränsen inte har något direkt värde för världsarvet. 
 
I Tanumshede berörs området runt Gästgiveriet, sluttningarna vid Hedeskogen samt 
världsarvsområdet av riksintresse för kulturmiljövården. 
 
I Tanumshede samhälle har området runt Gästgiveriet stort kulturvärde tillsammans 
med Tingshuset och Sockenmagasinet, vilka bör skyddas för framtiden. 
 
 
Överväganden 
I och kring Tanumshede finns unika fornlämningsmiljöer. Stora delar av Tanumshede 
samhälle ligger idag inom världsarvsområde och riksintresseområde för 
kulturmiljövård. För samhällets fortsatta utveckling bör preciseras var de värdefulla 
miljöerna i tätorten finns. Det nutida samhället är en del i det intressanta i världsarvet, 
som handlar om kontinuitet i bosättningen i området. 
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Ny bebyggelse bör förhålla sig till den småskalighet som idag kännetecknar 
Tanumshede.  
 
Bevara bilden av de två samhällsdelarna med kulturlandskapet där emellan. 
 
På nedanstående karta visas hur samhället kan utvecklas utifrån förutsättningarna i 
den fördjupade översiktsplanen och hur denna utveckling värnar om ortens 
småskalighet och det kulturlandskap som finns inom området idag. 
 
 
 
 

 
 
Möjlig framtidsbild – Tanumshede år 20?? 
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TRAFIK 
 
Järnväg 
Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad 
samt Uddevalla/Göteborg. Kontakten mellan Tanumshede och järnvägsstationen kan 
förbättras genom att cykelvägnätet byggs ut hela vägen till stationen. 
 
 

Vägar 
Sedan 1992 går väg E6 
utanför Tanumshede, detta 
har gett en lugnare 
trafikmiljö i samhället. En 
utbyggnad av väg E6 till 
motorväg medför att nya 
trafikplatser kommer att 
anläggas vid Tanumshede. 
Till skillnad från dagens 
situation med flera 
trafikplatser runt samhället, 
planeras vid en utbyggnad 
av vägen endast två 
trafikplatser vid samhället 
Den södra trafikplatsen 
planeras att ligga vid Oppen 
där det redan idag finns en 
trafikplats. Den norra 
trafikplatsen planeras att 

ligga på ungefär samma ställe där man idag svänger av från väg E6 mot 
Tanumshede, Ryland. Från denna trafikplats planeras också en förbifart mot 
Grebbestad anläggas norr om Tanumshede. Denna nya sträckning av väg 163 mot 
Grebbestad innebär att genomfartstrafiken i Tanumshede minskar vilket ger en 
säkrare och lugnare trafikmiljö. Mindre trafik leder till en lugnare och säkrare miljö 
och människor kan känna en ökad trivsel att röra sig till fots i samhället vilket även 
kan gynna vissa typer av verksamheter t ex caféer med uteservering. Att det 
verkligen blir två trafikplatser på väg E6 vid Tanumshede är av mycket stor vikt för 
orten. Det har stor betydelse för både näringsliv och boende i samhället. Endast en 
trafikplats skulle innebära flera negativa konsekvenser för samhället och dess 
invånare. Den trafikplats som skulle bli den enda i så fall skulle ligga vid Tanums 
Näringspark. Detta skulle innebära att all trafik till Grebbestad, Havstenssund och 
andra områden längs detta kustavsnitt skulle ledas på väg 163 genom Tanumshede. 
Idag planeras för en fördubbling av befolkningen i Grebbestad de närmaste 20 åren, 
detta medför också en betydande ökning av trafiken till och från väg E6 både av 
personbilar och av tunga transporter. För de boende längs väg 163 i Tanumshede 
kommer miljön att försämras med sämre luftkvalitet och med högre bullernivåer. På 
Vinbäck ligger idag de närmsta bostadstomterna endast 5 meter från väg 163 och vid 
Apoteksvägen gränsar bostadstomterna direkt till denna.  
 



30(65)  Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 

Med hänsyn till ovanstående bygger denna fördjupade översiktsplan på att två 
trafikplatser kommer att anläggas vid väg E6. Kommunen bedömer att det är det 
enda alternativet för att Tanumshede skall kunna fortsätta utvecklas och utgöra en 
god boendemiljö och ett attraktivt område för näringslivet. 
 
Vid ombyggnaden av väg E6 kommer även en ny industriväg parallellt med väg E6 
mellan Storemyrsvägen och Tanums Näringspark att anläggs för att inte behöva dra 
in den tunga trafiken i samhället. 
 
Dessa åtgärder vid ombyggnaden av väg E6 leder till en lugnare trafikmiljö i centrala 
Tanumshede. I samband med arbetena med väg E6 kommer Riksvägen genom 
Tanumshede att göras om till en miljöprioriterad genomfart. Detta kan leda till att 
området runt vägen blir en attraktivare boendemiljö med ett centralt läge men utan 
störningar från trafiken. Genom att genomfartstrafiken försvinner från samhället ges 
utrymme för de oskyddade trafikanterna att röra sig på ett annat sätt i samhället och 
kvaliteter som parken och den vackra miljön runt bl a gästgiveriet kan få en annan 
roll i samhället. 
 

 
Trafiksituationen på 
Talldungevägen 
bakom Hedemyrs är 
idag inte 
tillfredsställande. 
Mycket trafik rör sig i 
området, både 
biltrafik och 
gångtrafik samt 
tungtrafik med varor 
till affärerna. Vägen 
gör en skarp kurva 
och sikten är skymd 
vid denna. Vägens 
sträckning begränsar 

också utvecklingsmöjligheterna för de intilliggande verksamheterna. 
 
Korsningen mellan dagens väg 163 och Affärsvägen är den korsning som alla bussar 
som trafikerar Tanumshede skall igenom för att komma till busshållplatsen på 
bygdegårdsplan. Korsningen har en utformning som gör att det från vissa håll är dålig 
sikt. Närheten till skolan gör också att korsningen är mycket trafikerad av oskyddade 
trafikanter. 
 
År 1999, innan kulturhuset Futura byggdes, gjordes en uppskattning av trafiken på 
Gärdesvägen och man fick då siffran ca 1400 fordon/dygn. Vid trafikmätning gjord i 
maj 2001 var siffran 1595 fordon/årsmedeldygn mellan Villagatan och väg 163 och 
efter kurvan innan Futura 519 fordon/årsmedeldygn. 
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Parkering 
 

Stora delar av centrala 
Tanumshede används idag 
för parkering till 
verksamheterna här. De 
största parkeringarna är vid 
Hedemyrs, Konsum och 
runt bygdegården. För 
trivseln i samhället är det av 
stor vikt att de befintliga 
parkeringsytorna inte ökas 
utan att nya parkeringsytor 
tillskapas i nya lägen så att 
inte jättestora asfaltsytor blir 
det dominerande inslaget i 
centrummiljön.  
 

 
 
Gång- och cykelvägar 
I den trafiknätsanalys som är gjord för Tanumshede år 2000 föreslås förändringar i 
cykelvägnätet. Här visas länkar som binder samman det befintliga nätet.  
 
Mellan Vitlycke museum och Tanumshede är vägen smal och under 
sommarsäsongen mycket trafikerad, här behövs en separat cykelbana för att öka 
kontakten mellan Vitlycke och Tanumshede samt öka tillgängligheten till museet och 
hällristningsområdet. 
 
För att ta sig från bostadsområdet Norra Vinbäck till Tanumshede centrum 
(Affärsvägen) måste man idag gå längs Riksvägen. Det ger känslan av området är 
mindre centralt beläget än det faktiskt är. Det samma gäller för det i söder 
angränsande området med kommunala tomter. En gång- och cykelväg som förbinder 
den sydvästliga delen av samhället med den nordöstliga skulle knyta samman 
samhället och göra vägen från nämnda områden till centrum, skola och busstorg 
kortare, tryggare och vackrare. 
 
 
Överväganden 
Kommunen bör vara restriktiv mot exploatering av verksamheter eller hållplatsläge 
för bussar vid den norra infarten till Tanumshede. Detta för att behålla busstrafiken in 
i Tanumshede samt att behålla köpkraften i centrum och vid etableringar vid Tanums 
näringspark. 
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För att minska störningarna för de 
boende längs dagens tillfartsväg till 
Höjden-området samt för att öka 
tillgängligheten till Futura föreslås 
en ny tillfart från Bergsvägen. Då 
vägen läggs i den västra delen av 
skogsområdet bedöms påverkan 
på strövområden och 
fornlämningar bli liten. 
 

 
 
Ett vägreservat lämnas i planen norr om 
fastigheterna längs Talldungevägen och 
ner till Riksvägen i korsningen vid 
Lurvägen. En omdragning av vägen gör 
att trafikmiljön i centrum blir bättre samt 
att vissa utvecklingsmöjligheter kan ges 
till verksamheterna i centrum. 
 
 
 
 
 

 
En rondell bör anläggas vid Gästgiveriet för 
att öka trafiksäkerheten i korsningen mellan 
dagens väg 163 och Affärsvägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
När ombyggnaden av väg E6 är klar bör sträckningen av väg 163 ändras så att den 
mellan trafikplats Oppen och trafikplats Ryland följer väg E6 för att sedan gå på den 
nya vägen mot Grebbestad. 
 
Inne i Tanumshede samhälle är det av stor vikt att Riksvägen rustas upp så att 
trafikmiljön blir lugnare. Denna väg kommer vara reservväg för väg E6 och det är 
viktigt att den utformas så att hastigheterna begränsas genom samhället. 
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Behovet av fler parkeringsplatser i centrum 
bör lösas genom att flera nya mindre 
parkeringsplatser anläggs.  
 
Lämpliga platser är på del av området mellan 
vårdcentralen och Hedegården samt vid 
hockeyrinken öster om riksvägen. Från den 
föreslagna parkeringsplatsen vid 
hockeyrinken är det knappt 300 meter till 
centrum. 

 
För att öka närheten mellan Vinbäck och centrala Tanumshede bör en cykelväg 
anläggas från Vinbäck bakom prästgården mot centrum, (se Natur och friluftsliv). 
 
Cykelväg mellan Tanumshede och Vitlycke samt Tanumshede och Grebbestad bör 
anläggas. Den förstnämnda kan med fördel läggas i anslutning till Tanumsälven så 
att den blir en vacker sträcka att röra sig efter. 
 
Framkomlighet för räddningstjänsten bör uppmärksammas vid planläggning. 
 
Vid trafikplatsen vid Oppen kan befintlig verksamhet utvecklas ytterligare. Detta är 
det första man ser av Tanumshede som trafikant när man kommer söder ifrån och 
det är viktigt att höga krav ställs på utformningen av bebyggelsen och området i 
övrigt. 
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NATUR OCH FRILUFTSLIV 
 
Människan mår bra av att uppleva grönska och målet är att alla invånare i Tanums 
kommun ska ha nära till gröna naturområden. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak tre 
uppgifter. 
- Vara en plats för socialt umgänge med rekreation, upplevelser och friluftsliv. 
- Klara de ekologiska värdena med biologisk mångfald för att den ständigt 

pågående, och nödvändiga, biologiska nedbrytningsprocessen inte ska 
äventyras. 

- Visa den kulturhistoriska utvecklingen i området. 
 
I Tanumshede utgörs det kulturhistoriska perspektivet av området runt prästgården, 
kyrkan och runt Gästgiveriet. Det är de övriga två perspektiven som framträder 
tydligast i resten av tätorten. Grönstrukturen är en viktig resurs i tätorten, därför är 
grönområdena i och kring tätorten mycket viktiga att värna om. 
 
I nära anslutning till Tanumshede finns ett par områden med ädellövskog. Området 
sydväst om Tanumsskolan är även klassat som en nyckelbiotop av Skogsstyrelsen 
och karaktiseras främst av sina gamla ekar. Ännu en nyckelbiotop finns i anslutning 
till samhällsområdet i en sluttning mot Tanumsälven. Detta område består av klibbal, 
grova ekar och rikligt med gammal hassel samt även inslag av fågelbär, alm och 
lönn. 
 
Förutom de ovan nämnda områdena samt Tanumsälven finns inte inom 
samhällsområdet några ekologiskt särskilt känsliga områden enligt Miljöbalken 3 kap 
3§. 
 
Skogsområdet, öster om bostadsområdet Höjden är ett värdefullt rekreationsområde 
för de boende på Höjden och Berget. Inom området finns fina vandringsstigar.  
 
Terrängen sydväst om Tanumshede (mellan Tanumshede och Grebbestad) används 
för närrekreation och är rik på utflyktsmål med bl a fornlämningsmiljöer. Här finns bl a 
vandringsleder, motionsslingor och ridstigar, som ligger i anslutning till skola 
idrottshall och ridstall. E6:an utgör ett hinder att nå rekreationsmål i öster. 
 
Den lummiga parken i centrala Tanumshede är en omtyckt plats att vistas på. En 
utveckling av parken i syfte att skapa en än mer attraktiv plats är önskvärt. 
 

På flygbilden till vänster, där samhällsområdet är 
markerat, ser man tydligt de gröna områdena i 
samhället och åkermarken som delar samhället i två 
delar. Norr är till vänster på bilden. 
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Jordbruksmarken som delar samhället i två delar har ett kulturhistoriskt värde för 
orten och är även värdefullt som brukningsvärd åkermark. I kommunens Agenda 21 
från 1997 står ”Brukningsvärd åkermark ska inte bebyggas eller exploateras annat än 
om starka skäl föreligger”. Enligt en inventering gjord 1977 av Lantbruksnämnden 
finns både särskilt värdefull och värdefull åkermark inom Tanumshede 
samhällsområde (se karta sid 36). Efter det att denna inventering är gjord har 
Tanums Näringspark planlagts på denna mark och väg E6 har fått en ny dragning 
vilket gör att jordbruksmarken blivit uppdelad på olika sidor vägen. Väster om väg E6 
gör kommunen bedömningen att intresset att kunna utveckla tätorten väger tyngre än 
intresset att bevara jordbruksmarken. Däremot väger intresset att bevara 
landskapsbilden runt prästgården ännu tyngre vilket gör att i denna del ska 
jordbrukslandskapet kunna bestå.  
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kulturmiljö 

stående karta redovisar grönstrukturen i samhället med de skogsbeklädda kullarna och den 
täristiska dalgången mellan de olika samhällsdelarna. Även de gröna ytorna i centrum, parken 
tan vid Hedegården, redovisas. På kartan visas också de rekreations- och friluftsområden som 
i och kring samhället idag. Tydligt är att anläggningarna är koncentrerade till samhällets 
ästra del. 
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Tanumsälven  
Tanumsälven är en del av Anråsälven som har sitt utlopp strax norr om Fjällbacka. 
Anråsälven är ett viktigt havsöringsförande vattendrag med stor potential som 
havsöringsproducent. 1991 gjordes en fiskebiologisk inventering av vattendraget.  
 
En lång fors rinner genom Tanumshede samhälle och i den finns fina 
uppväxtområden och även en lång leksträcka. Här finns ett bestånd av öring. 
Uppströms Tanumshede rinner bäcken genom åkermark och är delvis omgrävd och 
uträtad. Mitt på den dikade sträckan korsar E6 och bäcken går där i kulvert .  
 
Utredningen från 1991 förespråkar, som en fiskevårdande åtgärd, en återplantering 
av träd, främst al, längst de sträckor de tagits bort. Träden ger skydd mot solen, 
håller vattentemperaturen låg på sommaren och förhindrar att vattendragen växer 
igen.  
 
I kommunen planeras idag för ett nytt avloppsreningsverk där det i framtiden skall 
finnas utrymme att ansluta även Tanumshede. Det skulle förbättra Tanumsälvens 
vattenkvalité.  
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Överväganden 
All byggnation i anslutning till området med ädellövskog bör ske varsamt med 
bevarande av ädellövskogen. 
 
Skogsområdet vid Höjden bör bevaras som ett rekreationsområde. 
 
Den befintliga parken bör tas tillvara och rustas upp med t ex plats för uteservering, 
attraktivare lekplats och sittbänkar. 
 
Delar av gräsplanen vid Hedegården bör bevaras som ett rekreationsområde för de 
boende. 
 
Tanumsälven utgör en outnyttjad resurs i Tanumshede. Idag flyter älven närmast 
osynlig genom samhället, men genom att anlägga en gång- och cykelväg i dess 
sträckning kan den tillgängliggöras och bli ett nytt promenadstråk och 
rekreationsområde för besökare och boende i omgivningen. I utformningen av 
området bör man fokusera på de stora kultur- och naturvärden som finns där. 
 
Cykelväg mellan Tanumshede och Vitlycke bör anläggas. Denna kan med fördel 
läggas i anslutning till Tanumsälven så att den blir en vacker sträcka att röra sig efter.  
 
Det vore möjlighet att strax norr om Prästgården utvidga Tanumsälven och upplåta 
delar av åkermarken för att skapa en våtmark. Den del av Tanumsälven som kan 
komma på fråga omfattas av ett dikningsföretag. Det är inte lämpligt att dämma, utan 
ett mindre område skulle grävas ur. En våtmark tar upp närsalter, fosfor och kväve ur 
vattnet innan det rinner ut i havet och har därför en positiv effekt på miljön. Det råder 
idag brist på våtmarker i jordbruksmiljöer. Våtmarkens vattenspegel skulle dessutom 
fungera väl i rekreationssyfte tillsammans med det cykel- och promenadstråk som 
beskrivs ovan.  
 
 

               
 
Tanumsälven idag Möjlig utformning för att tillgängliggöra Tanumsälven i framtiden 
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Bilderna skall ge en bild av hur området runt Tanumsälven skulle kunna utvecklas för att utgöra ett 
attraktivt rekreationsområde inne i samhället. 
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BOSTADSBEHOV OCH LOKALISERING 
 
Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
- de boendes och övrigas hälsa 
- jord-, berg- och vattenförhållandena 
- möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan 

samhällsservice 
- möjligheten att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar 
 
Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av energi skall 
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen. (2 kap 4§ PBL) 
 
Det fanns 1990 ca 745 lägenheter (enligt Folk och bostadsräkningen) i Tanumshede, 
388 i småhus (villor, rad-, par- och kedjehus) och omkring 357 i flerfamiljshus (3 eller 
fler lägenheter). Inom planområdet bor drygt 1600 invånare. En omflyttning inom 
orten kan väntas då många äldre som idag bor i småhus kanske väljer att flytta till 
lägenhet. På detta sätt ökar antalet lediga småhus och det blir en ökad efterfrågan på 
lägenheter.  
 
Ca 45 kommunala tomter för bostäder finns framtagna på Vinbäck i södra 
Tanumshede och strax öster om dessa finns ett område för ca 35 lägenheter i 
parhus. Med en ökad inflyttning till kommunen kan efterfrågan på bostäder komma 
att öka. Det kan uppstå efterfrågan som i dagsläget inte går att förutsäga och då 
behöver kommunen vara förberedd. I ett sådant läge bör för småhusbebyggelse i 
första hand de obebyggda tomterna användas. En satsning på närmiljön i Vinbäck 
skulle göra tomterna mer attraktiva. Genom att tillgängliggöra den existerande 
ädellövskogen och Tanumsälven och eventuellt anlägga en vattenspegel i form av en 
våtmark, kan en vacker boendemiljö skapas (se Natur och friluftsliv). En ny gång- 
och cykelväg skulle göra tomterna mer centrala genom att minska avståndet till 
Tanumshede centrum (seTrafik).  
 
Vid Höjden finns ett område där det är möjligt att ta fram bostäder i form av småhus 
eller flerbostadshus. Som reservområde för bostäder finns möjligheter att utveckla 
bostadsområden vid Hedeskogen i norra utkanten av samhället och/eller på kullen 
vid bygdegårdsplan. Mark för flerbostadshus reserveras i centrala Tanumshede. 
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Centrum 
I centrala Tanumshede bakom apoteket 
och banken äger kommunen ett 
markområde på ca 1 ha. Detta är ett 
lämpligt område att förtäta med bostäder, 
främst flerbostadshus. Idag används 
området bl a för parkering. Inom området 
är det viktigt att fortfarande ha kvar 
parkeringsplatser som är viktiga för 
verksamheterna i centrala Tanumshede.  
 
Området närmast Gästgiveriet bör 
bevaras som grönområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skogen vid Hedemyrs På berget i det 
skogsområde som finns i centrala 
Tanumshede kan, med en ny förbifart, 
möjliggöras ett utvecklingsområde för 
bostäder. Området ligger centralt i 
orten och kan erbjuda en vacker 
närmiljö runt husen. Vid ett kommande 
detaljplanearbete får hänsyn tas till 
fornlämningar inom området. Området 
används idag som rekreationsområde 
för närboende och det är viktigt att vid 
en exploatering möjliggöra för 
människor att även fortsättningsvis 
promenera genom området. 
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Hedeskogen 
I norra delen av Tanumshede 
föreslås ett 
utvecklingsområde för 
bostäder. Detta blir en 
naturlig utbyggnad av 
samhället i anslutning till 
befintlig bebyggelse. 
Avståndet till centrum är ca 
500 meter. 
 
Området är idag ett 
grönområde med träd och 
buskvegetation. Inom detta 
område kan villabebyggelse 
utvecklas. För området finns 
ett förslag framtaget 1990 

som aldrig fastställts. Förslaget visar en bebyggelse med villor, parhus och radhus, 
totalt ca 50 bostäder. 
 
 

Kullen vid bygdegårdsplan 
Ett läge för bostäder i centrala 
Tanumshede är kullen strax 
väster om bygdegårdsplan. 
Området ligger centralt i 
Tanumshede med direkt 
kontakt med 
rekreationsområden. Härifrån 
är avståndet till service och 
bussar kort. Området är 
lämpligt för enbostadshus eller 
parhus. Hänsyn måste tas till 
fornlämningar samt de kraftiga 
nivåskillnader som finns i 
området.  
 
 

 
 
Utöver de ovan redovisade utvecklingsområdena för bostäder redovisar planen ett 
strategiskt område för framtiden. Väster om samhället lämnas utrymme för en 
eventuell framtida expansion av bostäder eller någon form av verksamheter.  
 
 
Överväganden 
Nya bostadsområden bör exploateras med en sådan täthet att det blir attraktivt att 
nyttja det befintliga fjärrvärmenätet i Tanumshede. Detta innebär också att i första 
hand de centrala områdena i orten bör förtätas. 
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VERKSAMHETS- OCH INDUSTRILOKALISERING 
 
Inom planområdet finns tre större verksamhetsområden Ryland, Tanums 
Näringspark och Västerby industriområde, sammanlagt drygt 43 ha planlagt för 
industri. Utöver dessa finns även verksamheter i centrum. Områdena är inte fullt 
utnyttjade, men för att ha reserv för framtiden föreslås nya tätortsanknutna 
verksamhetsområden i planen.  
 
Rylands industriområde och Tanums Näringspark 
Rylands industriområde är idag det största av Tanumshedes industriområden, ca 22 
ha. Området är inte fullt utbyggt idag men för framtida behov utökas området så att 
det möter området vid Tanums Näringspark. Tanums Näringspark är ca 17 ha. Vid 
en ombyggnad av väg E6 till en motorväg kommer också en parallellväg anläggas 
från Världsarvsmotet/Oppen till Storemyrsvägen. Längs denna nya väg bildas bra 
lägen för verksamheter. Med detta läge nära väg E6 är det viktigt att det ställs stora 
krav på utformning av byggnader och skyltar. Området ligger också inom 
världsarvsområdet och man måste ställa stora krav på utformning och hänsyn till 
kulturlandskapet. En utbyggnad av området innebär att jordbruksmark tas i anspråk. 
Kommunen gör bedömningen att i detta samhällsnära läge väger intresset att kunna 
utveckla ortens näringsliv med verksamhetstomter tyngre än att spara den brukbara 
jordbruksmarken. Se vidare under kapitlet om Natur och friluftsliv. Delar av 
jordbruksmarken sparas i området närmast prästgården. I samband med 
ombyggnaden av väg E6 och med anläggandet av en ny parallellväg längs väg E6 
kommer ändå intrång göras på jordbruksmarken. Det är troligt att det nya 
verksamhetsområdet kommer att byggas ut etappvis med början runt parallellvägen.  
 
Västerby industriområde 
Området är idag ca 4 ha. En utveckling av Västerby industriområde innebär att det 
finns en markreserv för verksamheter som inte söker ett skyltläge längs väg E6. 
 
Söder om vägen mot Bullaren 
I anslutning till trafikplatsen vid Oppen kan ett verksamhetsområde utvecklas söder 
om väg 163 mot Bullaren. Området begränsas i väster och söder av kraftiga 
bergssluttningar och i norr och öster av vägar. Totalt kan ett område på ca 4 ha 
utnyttjas för verksamheter. 
 
Centrum 
Centrum är i första hand lämpligt för service, handel och mindre kontor. Mer 
ytkrävande verksamheter eller ytkrävande handel lämpar sig bättre i de andra 
verksamhetsområdena. Enligt idag gällande detaljplan för Tanumshede centrum 
finns outnyttjade byggrätter för verksamheter som fullt utbyggda tar i anspråk en del 
av parken samt en del av parkeringen vid Hedemyrs.  
 
Det är önskvärt att Affärsvägen även i fortsättningen förblir det centrala stråket i 
Tanumshede. Vägens status som affärsgata kan höjas om det tillkommer nya 
verksamhetslokaler längs vägen mittemot Hedemyrs.  
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Överväganden 
Nedanstående skiss är en idé om hur verksamhetsområdet vid Ryland och Tanums 
Näringspark skulle kunna utvecklas. Avsikten är att kunna erbjuda attraktiva 
verksamhetstomter i närheten av väg E6. Området bör innehålla tomter för både 
handel, lättare industri och i viss mån även något tyngre industri. Hänsyn måste tas 
till omkringliggande bostäder så att ej störningar uppkommer. 
 
Den öppna dalgången där verksamhetsområdet planeras utgör en viktig del i 
Tanumshedes karaktär och uppdelningen av samhället i två delar bör även 
fortsättningsvis kunna upplevas på platsen. På skissen nedan redovisas ett område 
närmast prästgården och runt Tanumsälven som ett område som ska lämnas fritt 
från exploatering. Denna del kan istället utgöra ett värdefullt grönområde i orten, se 
vidare i kapitlet om Grönstruktur. Detta är också en anpassning till att området ligger 
inom världsarvet för Tanum och att bevara delar av kulturlandskapet är värdefullt. 
Det är viktigt att lämna ett stråk med öppet landskap för att Tanumshedes tudelning 
ska kunna upplevs redan från E6an. 
 
Det bör vara möjligt att gå genom området och det bör därför finnas gångbanor och 
gröna områden längs huvudgatorna. 
 
Även genom verksamhetsområdet kan Tanumsälven vara en resurs som gör 
området intressantare och vackrare. Detta innebär att älven ej bör kulverteras genom 
området. Vid kommande detaljplanering får verksamhetsområdet regleras så att ej 
livsmiljön i Tanumsälven skadas, se vidare sid 51. 
 

 

Ny industriväg parallell t med E6 

Bevarad åkermark  

Möjligt område för 
anläggande av våtmark 

Ny gång- och Cykelväg som  
förbinder Vinbäck med centrum 

 
 

Handelsområde
Industrikvarter
Småindustriområde
Rastplats
Bilväg
Gång- och cykelväg
Tanumsälven
Bostadsområde

Område med ädel- 
lövskog och potential 
som rekteatitions- 
område, se Natur och 
friluftsliv  
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Området söder om väg 163 vid trafikplats Oppen och även området öster om väg E6 
bör ses som reservområden för framtiden och bör ej tas i anspråk innan övriga 
verksamhetsområden är fullt utbyggda. 
 
En utveckling av centrum kan möjliggöras genom att i detaljplaner lämna byggrätter 
för en utveckling av Hedemyrs varuhus åt nordväst samt genom att längs 
Affärsvägen tillåta byggnader med lokaler för verksamheter i bottenvåningen och 
bostäder i övervåningarna. De befintliga byggrätter som finns i parken bör dock ej 
nyttjas i första hand då parken har ett stort värde som grönområde i centrum. I 
arbetet med detaljplaner bör kommunen stärka Affärsvägen som det centrala stråket 
i Tanumshede. 
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SOCIALA FRÅGOR 
 
Sociala frågor i samhällsplaneringen kan handla om bland annat tillgänglighet, 
delaktighet och integration. Det talas om den sociala robustheten i ett samhälle. Då 
relationer mellan individer också ingår som en del av den sociala robustheten är det 
av stor vikt att medborgarna är delaktiga i de beslut som fattas i kommunen. 
 
En viktig del för den sociala utvecklingen i en ort är bra kollektiva kommunikationer 
som ger fler möjligheter för resor till arbete, studier och sociala kontakter. Möjligheten 
för ungdomar att ta sig hem på kvällar utan att bli hämtade är viktiga. Ett större 
kommunikationsutbud med omgivande städer ger större socialt utbyte. 
 
Att verka för att det finns tillgång på olika typer av boende i orten kan ha betydelse 
för den sociala strukturen. Det kan handla om seniorboende i centrala delar, mindre 
lägenheter för ungdomar, villor för barnfamiljer, attraktiva tomter och billiga bostäder. 
Ett blandat bostadsutbud ger möjlighet för fler människor att bo kvar i eller flytta till 
orten. Även tillgång till arbete är av stor social betydelse. 
 
Tanumshedes närhet till natur- och rekreationsområden är av stor social betydelse. 
En stor betydelse för den sociala utvecklingen i Tanumshede har också 
serviceutbudet i orten och att det är gångavstånd inom orten. 
 
 
Tillgänglighet 
Det är av stor betydelse att miljöer och funktioner i samhället, både offentliga och 
privata, som är avsedda för allmänheten, görs tillgängliga för funktionshindrade i alla 
åldrar.  
 
 
Överväganden 
Vid planering skall hänsyn tas till de behov som olika grupper i samhället har, allt från 
barn och ungdomar till äldre och personer med någon form av funktionshinder. 
 
Kommunen ska verka för god kollektivtrafik både inom kommunen och till resmål 
utanför kommunen. 
 
Kommunen ska verka för ett varierat utbud av boendeformer i Tanumshede. 
 
Vid nya exploateringar ska hänsyn tas till alla människors behov av tillgänglighet. 
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MILJÖKVALITETSNORMER 
Enligt 5 kap 3§ miljöbalken skall säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att 
de regler som meddelats i förordning om miljökvalitetsnormer i utomhusluft 
överskrids. 
 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft 
eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Normerna reglerar inte vad som är 
tillåtet att släppa ut, utan den miljökvalitet som ska finnas eller uppnås. 
Miljökvalitetsnormen ska ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön 
eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 
 
De gällande miljökvalitetsnormerna finner man i förordningarna om 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2001:527) och miljökvalitetsnormer för fisk 
och musselvatten (SFS 2001:554). Hela Fjällbacka skärgård är ett sådant område 
och där i mynnar Anråsälven som bland annat får sitt tillflöde från Tanumsälven 
vilken rinner genom samhällsområdet. Förordningen om miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft innehåller information om tillåtna halter av kväveoxid, kvävedioxid, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och partiklar i luften (PM10). 
 
Ett genomförande av de olika utvecklingsområdena i Tanumshede medför att antalet 
människor och också bilar ökar i samhället. Ökningen bedöms dock i ett större 
perspektiv som mycket liten. Halterna av kvävedioxid, bly, kolmonoxid och partiklar 
härrör huvudsakligen från biltrafiken. Utefter vissa hårt trafikerade vägar i våra större 
tätorter kan t ex halterna av kvävedioxid överträda gällande norm. Genom effektivare 
avgasrening och införandet av blyfri bensin har utsläppshalterna av bly och 
kolmonoxid reducerats till en nivå som innebär att halterna numera ligger långt under 
gällande normer. PM10 består i huvudsak av uppvirvlande partiklar som bildats bl a 
genom bromsar, däck och sand på vägar och gator. De minsta partiklarna kommer bl 
a från utsläpp av bilavgaser, vedeldning och energianläggningar. Eftersom 
planförslaget inte medför någon markant ökning av biltrafiken, bedöms ökningen av 
utsläppshalter härrörande från trafiken ej medföra att normerna överskrids.  
 
Utsläppen av svaveldioxid har huvudsakligen sitt ursprung från eldning och utsläpp 
från eldstäder. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra att normerna 
överskrids. 
 
Hela Fjällbacka skärgård är ett område som omfattas av miljökvalitetsnormen för fisk- 
och musselvatten. Med ett nytt industiområde i anslutning till Tanumsälven, vilken i 
slutänden rinner ut i Fjällbacka skärgård, finns risk att vattnet påverkas av de nya 
etableringarna. Det är därför av stor vikt att ett skyddsområde redovisas längs 
Tanumsälven och att stora krav ställs på industrierna vad gäller utsläpp. I övrigt 
bedöms inte ett genomförande av planen påverka denna norm. 
 
 
Övervägande  
Bedömningen gentemot gällande miljökvalitetsnormer ska göras vid varje 
detaljplanarbete.  
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RIKSINTRESSEN 
 
Vägar 
De mark- och vattenområden som berörs av utpekat vägnät skall skyddas mot 
åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten av eller utnyttjade av väganläggning. 
Detta innebär att vägens funktioner skall skyddas avseende möjligheterna att erhålla 
- god transportkvalitet och god nåbarhet till andra regioner 
- god tillgänglighet för samtliga trafikanter som färdas både längs vägen och tvärs 

vägen (vilket bl a innefattar att undvika lokaliseringar som innebär att vägen ger 
ökade barriäreffekter) 

- god trafiksäkerhet 
- god miljö (både ur hälsosynpunkt och skydd av stads- och landskapbild samt 

möjlighet att eftersträva en estetisk utformning). I de fall Vägverket och 
kommunen har tagit fram gemensamma principer på hur närområdet bör 
användas och utformas anser Vägverket att dessa riktlinjer utgör en precisering 
av vägens funktion och att miljöbalkens hushållningsbestämmelser därför även 
ska tillämpas på vägens närområde. 

 
Inom EU finns ett transeuropeiskt nät utpekat inom transportsektorn (TEN-nätet), där 
målet är att säkerställa varaktig framkomlighet för personer och varor under bästa 
betingelser ur socialt, säkerhets- och miljöhänseende samt att integrera alla 
transportslag med beaktande av deras komparativa fördelar. Det svenska TEN-
vägnätet utgörs av delar av det nationella stamvägnätet där väg E6 är en del. 
 
Vägar som är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik är bl a 
förbifarter kring storstäder och viktiga förbindelselänkar mellan olika delar i det 
nationella stamvägnätet. Här ingår även vissa vägar som leder till andra 
verksamheter som är av riksintresse enligt miljöbalkens 3:e och/eller 4:e kapitel och 
som har stora transportbehov, t ex viktiga förbindelser till turistområden med stor 
besöksfrekvens. 
 
I anslutning till Tanumshede finns en sådan väg, väg 163 som förbinder Tanumshede 
och Östad. Vägen är en viktig förbindelse länk mellan norra Bohuslän och 
Dalsland/Värmland. 
 
 
Kultur 
Under kapitlet ”Kultur” redovisas grunderna för riksintresset för kulturmiljövården i 
Tanumshede.  
 
 
Överväganden 
Tanums kommun stödjer den fortsatta ombygganden av väg E6 till motorväg 
eftersom denna utgör en viktig kommunikationsled i regionen och i förbindelse med 
andra regioner. 
 
Riksintresset för kulturmiljövård skall beaktas vid kommande detaljplanering. 
Rekommendationerna i denna plan pekar också på de områden där särskild hänsyn 
skall tas till de riksintressanta värdena. 
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HÄLSA OCH SÄKERHET 
 
Energiproduktion 
Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad på 
Rylands industriområde. Utbygganden är gjord i samhällsdelen norr om prästgården. 
Främst är offentliga lokaler och hyreshus anslutna till fjärrvärmenätet. Kapacitet finns 
dock att ansluta fler och intresse finns även från villaägare. 
 
 
Industrier och farligt gods 
Det finns idag en telemast på Oppen i Tanumshede. Enligt SSI (Statens 
strålningsinstitut) överskrids normalt inte gränsvärdena för strålning om antenner 
placeras på master eller husfasader. På avstånd större än något tiotal meter från 
antennerna är strålningsstyrkan mycket låg. Man bör dock uppmärksamma risken 
med t ex nedfall av snö och is som fastnat på masten och som sedan kan blåsa ned. 
Ett rimligt skyddsavstånd till bebyggelse är 100 meter, denna bedömning grundar sig 
på i förstahand mastens höjd så att den skulle kunna falla ner utan att skada något i 
närområdet. Möjlighet kan finnas att etablera någon mer mast i anslutning till den 
befintliga eller att ersätta den befintliga med en högre. 
 
Material som ska till industrierna i Tanumshede och som klassas som farligt gods går 
i huvudsak på väg E6 och direkt in till industriområdet. Med en ombyggd väg E6 
kommer antalet avfarter minskas och istället byggs en väg parallellt med väg E6 
mellan industriområdena för att undvika att transporter hit skall behöva köras genom 
samhället. Även med en ny väg till Grebbestad kommer antalet transporter med 
farligt gods minskas genom centrala Tanumshede. 
 
I Tanumshede finns 6 bensinstationer. Från dessa skall det finnas ett skyddsavstånd 
på 50 meter till närmaste bostäder, vid nybyggnation. Detta är en bedömning som 
gjorts i samråd med kommunens räddningstjänst. 
 
Inom hela Rylands industriområde finns industrier till vilka ett skyddsavstånd bör 
hållas till ny bostadsbebyggelse. Skyddsavstånden bör grunda sig på Boverkets skrift 
”Bättre plats för arbete”. 
 
 
Geoteknik  
Enligt ”Översiktlig skredriskkartering” gjord 1994 finns ett område i Tanumshede där 
viss skredrisk bedöms kunna föreligga. I skredriskkarteringen föreslår man en fortsatt 
utredning på sikt för beslut om eventuella åtgärder för att förbättra stabiliteten. 
Området ligger sydväst om Tanumsskolan. Enligt en tidigare utredning finns lös lera 
med 10-15 meters tjocklek inom detta område. Enligt den fördjupade översiktsplanen 
föreslås inga förändringar i markanvändningen här.  
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Ovanstående bild är ett utdrag ur en jordartskarta som visar att marken i samhällsområdet till största 
del består av berg, morän och lera-silt. 
 
I samband med att den nya parallellvägen längs väg E6 byggs måste de geotekniska 
förhållandena på platsen analyseras. Även vid en fortsatt detaljplanering för ett 
verksamhetsområde mellan Ryland och Tanums Näringspark kommer de 
geotekniska förhållandena att undersökas. 
 
 
Radon 
Stora delar av Tanums kommun är belägen i bohusgranitens utbredningsområde. 
Denna bergart är bl a känd för sina radioaktiva egenskaper. All hällmark är att 
betrakta som högradonmark. Utifrån nedanstående kartutdrag gör kommunen 
bedömningen att det finns risk att berggrunden i Tanumshede är att betrakta som 
högradonmark. Byggnader bör därför utföras radonsäkert, såvida inte gränsvärdet 
200 Bq radongas/m³ inomhusluft kan erhållas med lägre radonskydd.  
 

  
Ovanstående bild är ett utdrag ur en berggrundskarta över Bohuslän. Den röda färgen, som berör hela 
samhällsområdet, står för Bohusgranit. 
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Ovanstående bild är en flygmätning av uranhalten i marken.  
 
 
Översvämnings- och erosionsrisker  
Genom Tanumshede samhälle flyter Tanumsälven. Vid planering i anslutning till 
denna ska uppmärksammas riskerna för översvämning vid höga flöden. Vid höga 
momentana flöden finns risk för tillfälliga översvämningssituationer i direkt anslutning 
till vattendraget. Över åkermarken är dock vattendraget uträtat och vattnet rinner här 
undan relativt snabbt. Störst risk för översvämning finns framför allt i anslutning till 
trånga passager eller där vattendraget meandrar kraftigt. 
 
Risk för lokala erosionsproblem finns generellt längs kommunens vattendrag då flera 
av dessa är belägna i områden med lösa jordavlagringar såsom t ex mo, mjäla och 
lera. Erosionen längs kommunens kustnära vattendrag har under åren ökat. Detta 
beror dels på den utförda utdikningen av fuktiga och blöta skogs-, våtmarks-, och 
jordbruksområden som skett under flera decennier, dels på grund av att 
vattendragen även rätats ut på vissa ställen. Tillsammans med en ökad nederbörd 
innebär detta att vattnets uppehållstid har minskat i landskapet, samt att tillfällen med 
höga flöden förekommer allt oftare. Anläggande av nya våtmarker kan därmed utgöra 
en viktig åtgärd för att få ner flödestopparna samt att jämna ut flödet något för 
nedströms liggande områden. 
 
 
Förorenad mark 
Enligt en inventering gjord 1997 finns ett antal verksamheter i Tanumshede, runt 
vilka marken kan vara förorenad. Här finns listade verksamheter där någon djupare 
analys gjorts. För ett urval av verksamheterna i kommunen har en noggrannare 
inventering gjorts. 
 
I Tanumshede samhällsområde finns sex stationer för drivmedel. Vid eventuell 
framtida planering för förändrad markanvändning i dessa områden bör risker för 
förorenad mark beaktas. 
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Farligt gods 
Väg E6 är en primär transportväg för farligt gods och väg 163 öster om Tanumshede 
är en sekundär transportväg för farligt gods. Längs båda vägarna gäller att det ska 
vara ett byggnadsfritt område på 40 meter. 
 
 
Allergi och störningar nära jordbruk 
Tanums kommun är en landsbygdskommun där det överallt är nära till jordbruk och 
djurhållning. Flera kommuner upprättar policydokument där avstånd mellan bostäder 
och stall eller andra byggnader för djurhållning, framförallt hästhållning beskrivs. 
Problem som kan uppstå vid korta avstånd mellan bostäder och hästhållning är 
spridning av hästallergener samt lukt- och bullerstörningar. Tanums kommun gör 
dock bedömningen att en generell policy för dessa frågor är problematisk i en 
kommun med den struktur som Tanum har. Många av kommunens samhällen kan 
erbjuda boendemiljöer i de centrala delarna som inte störs av närheten till 
djurhållning, men randområdena i samhällena gränsar ofta till aktiva jordbruk. Denna 
struktur bör kunna fortskrida i framtiden.     
 
 
Överväganden 
Håll föreslagna skyddsavstånd till nytillkommande bostadsbebyggelse. 
 
Bostäder bör ej tillkomma i anslutning till det föreslagna industriområdet. 
 
Bensinstationen i centrala Tanumshede vid Riksvägen bör på sikt avvecklas så att 
centrum kan utvecklas med boende och andra typer av verksamheter i närområdet. 
 
Vid framtagande av nya detaljplaner ska åtkomst till släckvatten för räddningstjänsten 
redovisas. Utvidgning av befintligt brandpostnät skall göras i erforderlig utsträckning i 
samband med exploateringen. 
 
Vid exploatering av områden bör inventeringen av förorenad mark studeras och 
eventuella åtgärder vidtas. 
 
Vid fortsatt detaljplanering skall de geotekniska förhållandena beaktas och där det 
bedöms nödvändigt ytterligare klarläggas. 
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MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER 
 
Ett genomförande av de möjligheter till utveckling som den fördjupade 
översiktsplanen medger ger olika konsekvenser i samhället. I följande kapitel 
redovisas konsekvenser av förslaget och en avstämning mot gällande miljömål. 
 
Miljömål 
Nedan beskrivs de miljömål som berörs av planen. Miljömålen ”Storslagen fjällmiljö”, 
”Myllrande våtmarker”, ”Giftfri miljö” och ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård” berörs ej av den fördjupade översiktsplanen. 
 
Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt 
Målen syftar bland annat till att minska utsläppen av växthusgaser, minska nedfallet 
av försurande ämnen samt att utveckla ozonskiktet så det ger skydd mot skadlig UV-
strålning.  
 
Den fördjupade översiktsplanen betonar vikten av en fungerande kollektivtrafik i 
Tanumshede. Bygdegårdsplan ska behållas som knutpunkt för busstrafiken i 
kommunen och busstopp för expressbussar bör finnas vid pendelparkering vid 
Oppens trafikplats. Målet är att minska bilberoendet och med det även utsläppen.  
 
Planen beskriver också hur gång- och cykelvägnätet bör byggas ut vilket kan bidra till 
att bilberoendet minskar.  
 
Inom planens föreslagna industriområden kan nya verksamheter innebära ökade 
utsläpp. Vid etableringen av verksamheter kommer krav att ställas på 
verksamheterna. De gällande riktvärden och/eller gränsvärden för utsläpp ska följas 
och miljökvalitetsnormerna får ej riskeras att överskridas. 
 
Frisk luft  
Målet syftar bland annat till att minska halterna av svaveldioxid, kvävedioxid, 
marknära ozon och utsläpp av flyktiga organiska ämnen. 
 
Den fördjupade översiktsplanen redovisar hur Riksvägen genom Tanumshede ska 
göras om till en miljöprioriterad genomfart i samband med att E6:an byggs ut. En ny 
förbifart till Grebbestad från den norra trafikplatsen kommer att minska 
genomfartstrafiken i Tanumshede, vilket kommer att leda till en bättre luftmiljö i 
samhället.  
 
Planen beskriver hur en ny industriväg ska anläggas parallellt med E6:an för att hålla 
den tunga trafiken utanför samhället och förhindra för mycket utsläpp inne i 
Tanumshede.     
 
För att säkra frisk luft för de boende längs tillfartsvägen till området Höjden ska en ny 
infartsväg till Futura anläggas. Detta beskrivs i planens kapitel om trafik.    
 
En utbyggnad av fjärrvärmesystemet i samhället kan bidra till att punktutsläpp från 
enskilda värmepannor minskar i samhället vilket bidrar till en bättre luftmiljö i orten. 
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Säker strålmiljö 
Målet syftar till att människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas 
mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.  
 
Vid exploateringar skall hänsyn tas till att berggrunden inom Tanumshede 
samhällsområde sannolikt består av högradonmark. 
 
Ingen övergödning    
Målet syftar bland annat till att minska utsläppen av fosforföreningar, 
kväveföreningar, ammoniak och kväveoxider. 
 
Ett kontinuerligt arbete pågår i kommunen med att se över äldre dåliga avlopp. Inom 
samhällsområdet är de flesta fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet och 
åtgärder för att minska utsläppen görs då bl a i kommunens reningsverk och i VA-
nätet. Planer finns i kommunen att anlägga ett större gemensamt avloppsreningsverk 
för Tanumshede, Grebbestad och Fjällbacka. Detta förses då med kväverening vilket 
minskar övergödningen av havet. I enlighet med kommunens VA-policy skall nya 
planområden förses med urinseparering, vilket också kan bidra till att uppnå 
miljömålet.  
 
Levande sjöar och vattendrag 
Målet syftar till att sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer skall bevaras. 
 
Planen beskriver hur det i anslutning till Tanumsälven är möjligt att anlägga en 
våtmark. Detta skulle leda till en förbättrad vattenmiljö och även till en vackrare 
samhällsmiljö.     
 
Grundvatten av god kvalitet 
Målet syftar till att grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
 
Vid de nya industriområdena kan försiktighetsåtgärder behöva vidtas på 
fastigheterna så att utsläpp ej når grundvattnet. 
 
Levande skogar   
Målet syftar till att skogars och skogsmarkers värde för biologisk produktion skall 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturvärden och 
sociala världen värnas.  
 
Inom Tanumshede samhällsområde finns ett par områden med ädellövskog, vilka 
planen beskriver ska bevaras. Planen talar också om värdet av den tätortsnära 
naturmark som finns runt samhället och vikten av att bevara denna. 
 
Ett rikt odlingslandskap  
Målet syftar till att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  
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Inom Tanumshede samhällsområde redovisas ett utvecklingsområde för 
verksamheter på mark som idag är åkermark. En avvägning har gjorts mellan de 
olika intressena för jordbruk och möjlighet att kunna utveckla industriområdet i 
Tanumshede. 
 
Planen beskriver vikten av att värna den åkermark som är en del av ett 
kulturlandskap närmast prästgården. 
 
God bebyggd miljö 
Målet syftar bland annat till att få en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade 
och resurssnåla transporter, kulturhistoriska och estetiska värden samt grön- och 
vattenområden i tätorter.  
 
I planen beskrivs ambitionen att kunna ta fram attraktiva boendemiljöer.  
 
I en liten ort som Tanumshede är det nära till stora grön- och rekreationsområden 
utanför samhället men det är ändå av stor vikt för närmiljön att grönområden sparas 
inne i orten. 
 
Vid nya exploateringar ska skyddsavstånd och riktvärden för buller beaktas.  
 
 
Konsekvenser  
Bedömningen av konsekvenser av den föreslagna markanvändningen utgår från 
sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.  
 
Den fördjupade översiktsplanens målsättning är att Tanumshede skall fortsätta 
utvecklas som kommunens centralort. 
 
Konsekvenser av föreslagna utvecklingsområden för bostäder 
En utveckling av fler bostadsområden i Tanumshede gör att samhället ges större 
möjlighet att bibehålla och förstärka servicenivån. Planen ger möjlighet till ett blandat 
utbud av bostäder, vilket kan stimulera fler att flytta till Tanumshede. Detta kan även 
bidra till att ungdomar och äldre kan bo kvar i samhället. 
 
En inflyttning till kommunen innebär ökade skatteintäkter men ger också kostnader 
inom bl a barn- och äldreomsorg. 
 
Miljömässigt innebär en bebyggelseutveckling att intrång kan komma att göras inom 
områden med vissa natur- och kulturvärden. Avvägningar har dock gjorts vid 
framtagandet av de olika utvecklingsområdena för att ingen påtaglig skada på dessa 
värden skall uppkomma. 
 
En koncentration av bebyggelsen till samhällsområdet kan leda till att biltrafiken 
minskar. Med en utvecklad kollektivtrafik kan miljövinster göras genom att fler avstår 
från bilresor. 
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Konsekvenser av föreslagna utvecklingsområden för verksamheter 
En möjlighet för verksamheter att etablera sig i Tanumshede kan leda till att fler 
arbetstillfällen erbjuds i orten vilket är positivt för både tätorten och kommunen. För 
att få ett levande samhälle är tillgången på arbetsplatser viktig. 
 
Beroende på vilka verksamheter som etableras kan miljöeffekterna för omgivningen 
bli olika. Konsekvenser av detta får beskrivas vid etableringen av en verksamhet 
samt vid detaljplanering. 
 
Fler arbetstillfällen bör få positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
Kommunen får kostnader för att ta fram nya industritomter men detta betalas tillbaka 
vid försäljning av tomterna. 
 
En utveckling med nya verksamheter mellan Ryland och Tanums Näringspark 
innebär påverkan på landskapsbilden i denna del av samhället. Kommunen bedömer 
ändå, att med de rekommendationer som planen lämnar om att stora delar av 
dalgången fortsatt skall vara obebyggd, att utvecklingen är godtagbar. Som en 
kompensationsåtgärd föreslås även att utveckla området runt Tanumsälven så att 
detta område blir en tillgång för de boende i samhället. 
 
Konsekvenser av nya vägdragningar inom samhällsområdet 
De nya vägdragningar som föreslås i och runt Tanumshede innebär en förbättrad 
miljö i samhället, se vidare under kapitlet om trafik.  
 
Trafiken till och från Grebbestad kommer inte längre att gå genom Tanumshede 
centrum vilket kan innebära att en del av köpkraften till vissa affärer försämras. 
Andra verksamheter kan däremot gynnas av en lugnare trafikmiljö i centrum. 
 
 
Miljöbedömning 
I plan- och bygglagen gäller från den 21 juli 2004 bestämmelser om 
miljöbedömningar av detaljplaner och översiktsplaner. Ett EG-direktiv ligger bakom 
de nya bestämmelserna. Planerna ska genomgå en miljöbedömning om deras 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om det finns 
program gäller bestämmelserna även detta. I miljöbalken anges bl a vad en 
miljöbedömning är och när en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Miljöbalken 
innehåller bestämmelser om både proceduren vid en miljöbedömning och vad en 
miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Beslut om att upprätta denna fördjupade 
översiktsplan togs 2002 och det har därför inte varit aktuellt att göra en 
miljöbedömning. Om planarbete påbörjas av föreslagna utbyggnadsområden i denna 
fördjupade översiktsplan kan däremot en miljöbedömning komma att krävas. 
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GENOMFÖRANDE 
 
Den fördjupade översiktsplanens syfte är att avväga olika allmänna intressen och att 
ange en gemensam målsättning för en långsiktiga markanvändningen inom 
samhällsområdet. 
 
Den fördjupade översiktsplanen skall därför ligga till grund för fortsatt detaljplanering 
och andra utredningar med sikte på ett konkret genomförande. 
 
Nedan följer en sammanfattande redogörelse för åtgärder som ingår som led i ett 
genomförande av den fördjupade översiktsplanens intentioner. Ordningsföljden skall 
inte ses som en prioritering, varken tidsmässigt eller efter angelägenhetsgrad. 
 
Åtgärd    Genomförande  
 
Ändring av inaktuella detaljplaner  Tanums kommun, Miljö- och  
    Byggnadsnämnden 
 
En god planberedskap i de   Tanums kommun, Tekniska 
utvecklingsområden för bostäder  nämnden 
och verksamheter som pekas ut 
i den fördjupade översiktsplanen 
 
Utredning om hur införandet av Tanums kommun,  
vattendirektivet påverkar Kommunstyrelsen  
kommunen 
 
En fördjupning av riksintresse-  Bohusläns museum, länsstyrelsen 
beskrivningen för kulturmiljövården  
 
Utredning, projektering och anläggande Vägverket 
av de allmänna vägarna som är  
väsentliga för utvecklingen av  
Tanumshede 
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REKOMMENDATIONER 
 
Den fördjupade översiktsplanen anger kommunens syn på hur mark och vatten bör 
användas och vilka intressen som särskilt bör beaktas vid planläggning eller prövning 
av lov enligt PBL. 
 
R1 
Områden där marken idag främst används för bostadsändamål och är i de flesta fall 
även reglerad i detaljplaner för denna användning. En fortsatt markanvändning med 
denna inriktning bör eftersträvas.  
 
R2 
Bostadstomter enligt gällande plan.  
 
R3 
Områden lämpliga för bostadsbebyggelse med byggrätter som medger 
åretruntboende. 
 
R4 
Befintlig markanvändning inom områdena är för verksamheter, vilket i huvudsak 
överensstämmer med gällande detaljplaner. Denna markanvändning bör fortgå. 
 
R5 
Områden med utvecklingsmöjligheter för nya verksamheter. Området ligger inom 
världsarvsområdet och är av riksintresse för kulturmiljövården vilket måste beaktas 
vid fortsatt planering. Längs väg E6 bör stora krav ställas på utformning av 
byggnader och skyltar. Inom området behövs geotekniska undersökningar innan 
området kan tas i anspråk. Vid detaljplanering av området måste reglering göras så 
att inte livsmiljön i Tanumsälven skadas. 
 
R6 
Utvecklingsområden för verksamheter för framtida behov. Får endast tas i anspråk 
då övriga verksamhetsområden är fullbyggda. Området ligger inom 
världsarvsområdet och är av riksintresse för kulturmiljövården vilket måste beaktas 
vid fortsatt planering. 
 
R7 
Område inom vilket centrumverksamheter kan utvecklas, t ex service, handel, kontor, 
parkering och bostäder. 
 
R8 
Områden med offentlig service i form av vård, skola och kommunkontor. 
 
R9 
Områden för idrottsändamål. 
 
R10 
Område för kyrka och kyrkogård. Möjlighet finns för utvidgning av kyrkogården. 
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R11 
Kulturhistoriskt intressant miljö i centrala Tanumshede. Stor restriktivitet skall gälla 
mot förändringar som kan skada värdena inom området. 
 
R12 
Tätortsnära naturmark där oförändrad markanvändning bör gälla. Stor restriktivitet 
mot ny bebyggelse. 
 
R13 
Tätortsnära naturmark som utgör en viktig del i kulturlandskapet som delar samhället 
i två samhällsdelar. Området ligger inom världsarvsområdet och är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Här bör råda stor restriktivitet mot ny bebyggelse. Området har en 
potential att utgöra ett vackert rekreationsområde mitt i samhället genom att området 
längs Tanumsälven tillgängliggörs.  
 
R14 
Tätortsnära jordbruksmark som utgör en viktig del i kulturlandskapet som delar 
samhället i två samhällsdelar. Området ligger inom världsarvsområdet och är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse. 
 
R15 
Tätortsnära jordbruksmark där en restriktiv hållning bör hållas mot ny bebyggelse. 
Området ligger inom världsarvsområdet och är av riksintresse för kulturmiljövården. 
 
R16 
Trafikplats vid norra infarten till Tanumshede. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse. 
 
R17 
Trafikplats vid södra infarten till Tanumshede. I anslutning till Trafikplatsen kan 
verksamheter utvecklas. Stora krav bör ställas på utformning av byggnader och 
skyltar. 
 
R18 
Korridorer för nya vägar inom samhällsområdet. 
 
R19 
Strategiskt område för framtida utveckling av orten. Området kan bli aktuellt för både 
boende och ej störande verksamheter eller utveckling av friluftsintressena i området 
med stallet och flera motionsspår. Områdets användning får studeras i en framtida 
detaljplan.  





ILLUSTRATIONSKARTA 

Kartan redovisar en möjlig utveckling av orten utifrån de 
rekommendationer som ges i den fördjupade översiktsplanen. 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
TANUMSHEDE 
2006-02-06 
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