Ska vi förändra
eller konservera
Tanum?

PROGRAM TILL
ÖVERSIKTSPLAN 2030
Godkänd av kommunstyrelsen 2013-10-30

Ska vi cykla, gå, åka
kollektivt eller ta
bilen till jobbet?

Hur skapar vi bra
förutsättningar för det
lokala näringslivet?

Program till översiktsplan 2030

Kommunstyrelsen är ansvarig för den översiktliga planeringen. Arbetet leds av en politisk styrgrupp som består av
kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott samt representanter från kristdemokraterna och
miljö- och vänsterlistan. Planprogrammet har utarbetats av representanter från plan- och byggavdelningen i samråd
med kommunens förvaltningschefer.
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PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030
Programmet innehåller mål för översiktsplanen och godkändes av kommunstyrelsens den
30 oktober 2013 som underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplan 2030.
Mellan den 17 maj och den 2 augusti 2013 var programmet på samråd. Synpunkter som
lämnades under programsamrådet har sammanställts i en programsamrådsredogörelse
som finns tillgänglig i kommunhuset i Tanumshede.
För att få del av information om aktuell information om översiktsplanen hänvisas till
www.tanum.se/nyoversiktsplan
Har du frågor? Hör gärna av dig till:
Moa Leidzén, planeringsarkitekt, plan- och byggavdelningen, telefon: 0525-183 42 eller
e-post: moa.leidzen@tanum.se

Hur skapar vi
förutsättningar för ett
levande samhälle i hela
kommunen?

2012
Dialog
Med utgångspunkt
i ”Tanums kommun
i framtiden - hur vill
du ha det?” fördes en
dialog med boende
och företagare under
hösten 2012. Resultatet
från dialogen har
sammanställts och
finns tillgänglig på
kommunens hemsida
www.tanum.se/
nyoversiktsplan.

2013

2014

Program
Synpunkterna
från dialogen har
delvis inarbetats i
programförslaget.
Under samrådet av
programmet ges
allmänhet, berörda
förvaltningar och
myndigheter möjlighet
att lämna synpunkter
på förslaget. Utifrån
inkomna synpunkter
revideras programmet,
därefter godkänns det av
kommunen.

Samråd
Med utgångspunkt i
programmet arbetas ett
förslag till översiktsplan
fram. Ett samråd hålls
där allmänheten,
berörda förvaltningar
och myndigheter ges
möjlighet att lämna
synpunkter.

2015
Utställning
Efter samrådet
bearbetas
översiktsplanen utifrån
de synpunkter som
kommit in. Därefter
ställs förslaget ut så att
allmänheten, berörda
förvaltningar och
myndigheter kan ta del
av förslaget och lämna
synpunkter.

Antagande
Efter utställningen och
eventuella slutgiltiga
justeringar fattar
kommunfullmäkige
beslut om att anta
översiktsplanen.
Antagandet beräknas
ske under 2015.
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NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2012 att en ny
kommunomfattande översiktsplan ska tas fram.
Den gällande översiktplanen från 2002 kommer att
ersättas av den nya översiktsplanen som ska innehålla
kommunens framtidsbild och rekommendationer för
hur mark- och vattenområdena långsiktigt ska användas
och bebyggelsen ska utvecklas i stora drag med sikte
mot år 2030.
Arbetet inleddes 2012 med en bred dialog med
boende och företagare om Tanums kommuns
utveckling i framtiden. Som grund för dialogen togs ett
diskussionsunderlag fram ”Tanums kommun i framtiden
– hur vill du ha det?” som innehöll frågor som utgjorde
ett stöd i diskussionerna.
Program till översiktsplan 2030 innehåller kommunens
mål för översiktsplanearbetet och är ett inledande
dokument i arbetet att ta fram en ny översiktsplan.
Programmet har tagits fram med utgångspunkt
i synpunkterna från den inledande dialogen och
kommunens utvecklingsstrategi. Syftet med programmet
är att skapa en bild av hur Tanums kommun ska
utvecklas och skapa tydliga mål för vad översiktsplan
2030 ska innehålla.
Programmet har efter programsamrådet reviderats efter
de inkomna synpunkterna. Kommunstyrelsens godkände
den 30 oktober 2013 programmet som underlag för det
fortsatta arbetet med översiktsplan 2030.

Deltagare på dialogmöte i Grebbestad hösten 2012

4

Program till översiktsplan 2030

ÖP 2002
TANUMS KOMMUN
ÖVERSIKTSPLAN
Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-27, § 62

Gällande översiktsplan för Tanums
kommun

Vad är en översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun
ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen behandlar
kommunens långsiktiga utveckling främst genom
att hantera de strategiska frågorna för mark- och
vattenanvändning och byggande. Översiktsplanen
ska bland annat redovisa kommunens syn på hur den
byggda miljön ska utvecklas, användas och bevaras. Den
ska också redovisa kommunens syn på hur riksintressen
och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses liksom hur
relevanta nationella och regionala mål samordnas till en
hållbar utveckling.
Översiktsplanen har betydelse för beslut i kommunens
nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter
i bland annat planerings-, bebyggelsefrågor och
tillståndsprövningar. Översiktsplanen ska antas av
kommunfullmäktige och är vägledande för kommunens
arbete och beslut, men är inte juridiskt bindande.

Program före översiktsplan

Översiktsplanearbetet inleds med ett program där
inriktningen för översiktsplanen läggs fast. Inkomna
synpunkter under samrådet av programmet kommer
att sammanställas i en programsamrådsredogörelse
och kommer att ligga till grund för justeringar innan
programmet godkänns av kommunen som underlag för
den översiktliga planeringen.
Förslag till ny översiktsplan kommer under processen
vara tillgängligt för synpunkter vid samråd och vid
utställning då myndigheter, organisationer och enskilda
får ytterligare möjligheter att ta del av förlaget och
lämna synpunkter. Efter varje skede sammanställs
inkomna synpunkter och planförslaget justeras.
Efter utställningen kan översiktsplanen antas av
kommunfullmäktige.

Program till översiktsplan 2030
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VISION
13 000 invånare

UTVECKLINGSOMRÅDE
BOENDE

UTVECKLINGSOMRÅDE
INFRASTRUKTUR

UTVECKLINGSOMRÅDE
NÄRINGSLIV

PROGRAM - 2013

TANUMS IDENTITET OCH FRAMTID

SAMHÄLLSBYGGNADSMÅL
styr översiktsplanens inriktning

Befintligt: Kommunens utvecklingsstrategi
Nytt: Översiktsplanens mål och rekommendationer

Arbetet med översiktsplanen
Arbetet med översiktsplanen utgår från kommunens vision att växa till 13 000
invånare. Visionen symboliserar den positiva utvecklingen som ska karaktärisera Tanums
kommun. För att skapa en positiv befolkningsutveckling har kommunen valt ut tre
utvecklingsområden som har relevans för den fysiska planeringen; boende, infrastruktur
och näringsliv1.
Bilden ovan visar hur programförslaget förhåller sig till kommunens vision och
utvecklingsområden. Tanums identitet och framtid är ett övergripande mål som beskriver
på vilket sätt Tanums kommun bör utvecklas och vilka värden för Tanum identitet som
är viktiga att bevara och stärka i framtiden.
Med utgångspunkt i det övergripande målet av Tanums identitet och framtid har
samhällsbyggnadsmål formulerats. Samhällsbyggnadsmålen anger kommunens
utgångspunkter för att den framtida utvecklingen av den fysiska miljön ska bidra till en
utveckling i den riktning som Tanums identitet och framtid anger.
Samhällsbyggnadsmålen kommer att ligga till grund för rekommendationer om hur
kommunens mark- och vattenområden bör utvecklas, användas och bevaras. Det är dessa
rekommendationer som, när översiktsplanen är färdig, kommer att vara vägledande vid
hantering av ärenden som rör användningen av mark och vatten.

Mer om kommunens utvecklingsstrategi som innehåller vision och utvecklingsområden finns att läsa på kommunens
hemsida www.tanum.se.
1
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SAMRÅD - 2014

REKOMMENDATIONER I ÖVERSIKTSPLAN 2030
styrande för kommunens framtida beslut

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030
Består av:
• ett övergripande mål om Tanums identitet och framtid,
• en definition om vad långsiktig hållbar utveckling är i Tanum och
• 27 samhällsbyggnadsmål inom målområdena:
Bebyggelse
Boende
Näringsliv
Areella näringar, landsbygd
Infrastruktur
Friluftsliv
Natur och kultur
Folkhälsa
Energi och klimat

Var ska vi bygga bostäder och
för vilken plånbok?

Ska vi gå, cykla, åka
kollektivt eller ta bilen till
jobbet?
Vad är hållbar
utveckling i
Tanum?

Var ska vi parkera i juli?
Hur ska vi bevara vår
unika natur?

Hur skapar vi bra
förutsättningar för det lokala
näringslivet?

Hur gör vi Tanum till ett ännu
bättre turistmål?

Vilken är Tanums identitet?

Program till översiktsplan 2030

7

TANUMS IDENTITET OCH FRAMTID
Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap,
kultur och närhet till natur och vatten. Med förankring i historien, som
återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas
på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med
livskraftiga samhällen och en levande landsbygd.

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.
Tanum ska utvecklas mot en långsiktigt hållbar kommun med livskraftiga samhällen och
en levande landsbygd där invånarnas livskvalitet och goda folkhälsa förenas med god
miljö. Kommunen ska arbeta för en robust samhällsstruktur som ger invånarna möjlighet
att göra hållbara val i sin vardag.

SAMHÄLLSBYGGNADSMÅL
Det övergripande målet om Tanums identitet och framtid har fördjupats i 27
samhällsbyggnadsmål. Samhällsbyggnadsmålen anger kommunens utgångspunkter för att
den framtida utvecklingen av den fysiska miljön ska bidra till en utveckling i den riktning
som Tanums identitet och framtid anger.
Till samrådsskedet av översiktsplan 2030 kommer riktlinjer ha tagits fram som
konkretiserar hur användningen av mark och vatten inom Tanums kommun bör
användas, utvecklas och bevaras.

Program till översiktsplan 2030
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Bebyggelse
1. Bebyggelsestrukturen ska stödja och förstärka
Tanums identitet.
2. Kommunens struktur med många samhällen är
viktig och ska bevaras och utvecklas.
3. Kustsamhällena ska utvecklas till helårssamhällen
och attraktiva destinationer för besöksnäringen.
4. De offentliga miljöerna i samhällena ska vara
attraktiva, tillgängliga, trygga och identitetsskapande
samt skapa möjlighet till möten mellan människor.
5. Behovet av grönområden ska tillgodoses när

Ska vi bygga på bergen eller traditionellt
nedanför bergen?

samhällena expanderar.

Boende
6. I hela kommunen ska finnas ett varierat utbud av
boendetyper och upplåtelseformer som är anpassade
för människor i olika skeden av livet och som
främjar helårsboende.
7. Omvandling av befintliga fritidshusområden
till helårsområden ska främjas i anslutning till
samhällena.
8. Landsbygdsutveckling i inlandet ska främjas genom
att möjliggöra boende i strandnära lägen.

Vad är en attraktiv boendemiljö?

Näringsliv
9. Goda förutsättningar för utveckling av näringsliv
som på ett hållbart sätt nyttjar kommunens resurser.
10. Områden för verksamheter ska finnas i närhet till
samhällena.
11. Områden för verksamheter med
omgivningspåverkan ska finnas i kommunen.
12. Besöksnäringen ska ges goda förutsättningar att
utvecklas på ett hållbart sätt och ett varierat utbud
av boenden ska finnas.

Nya verksamhetsområden intill nya väg E6?

Areella näringar, landsbygd
13. Jord- och skogsbruksnäringen ska värnas och ges
goda förutsättningar att utvecklas på ett hållbart
sätt.
14. Yrkesfiske ska värnas och ges goda möjligheter att
utvecklas på ett hållbart sätt.
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Är fiske, skogs- och jordbruk framtidsbranscher
i Tanum?

15. Hållbart vattenbruk ska ges möjligheter att
utvecklas.

Infrastruktur

Ska vi ge möjlighet för snabbtåg från
Göteborg och Oslo?

16. Infrastruktur ska finnas som bidrar till att samhällen
ska utvecklas så att hela kommunen kan leva.
17. Sammanhängande gång- och cykelvägstråk ska
utvecklas.
18. Utbyggnad av IT-kommunikation ska främjas.
19. Dricksvattenförsörjningen ska tryggas långsiktigt.

Friluftsliv

Ska vi skapa fler tysta områden?

20. Goda förutsättningar för friluftsliv och turism ska
säkerställas i hela kommunen.
21. Kustens attraktivitet som besöksmål ska bevaras och
utvecklas för såväl kommuninvånare som turister.
22. Allmänhetens tillgänglighet till strandnära områden
ska säkerställas.

Natur och kultur

Ska vi bygga fler sjöbodar längs med kusten?

23. Natur- och kulturlandskapets karaktärsdrag ska
bevaras, särskilt där de samverkar för att bidra till
kommunens identitet.
24. Lokala unika natur- och kulturvärden ska värnas.
25. Världsarvet och Kosterhavets Nationalpark
ska skyddas och utvecklas på ett sådant sätt att
områdenas värden bevaras och stärks.

Folkhälsa
26. Mark- och vatten ska användas så att en god
folkhälsa tryggas.

Energi och klimat
Ska vi möjliggöra för förnybar
energiproduktion från havet?

27. Ett resurseffektivt och robust samhälle med liten
klimatpåverkan ska främjas.

Program till översiktsplan 2030
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Program till översiktsplan 2030 innehåller mål för översiktsplanen och godkändes av
kommunstyrelsens den 30 oktober 2013 som underlag för det fortsatta arbetet med
översiktsplan 2030.
Mellan den 17 maj och den 2 augusti 2013 var programmet på samråd. Synpunkter som
lämnades under programsamrådet har sammanställts i en programsamrådsredogörelse
som finns tillgänglig i kommunhuset i Tanumshede.
För att få del av information om aktuell information om översiktsplanen hänvisas till www.
tanum.se/nyoversiktsplan

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