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I DETALJPLANEN INGÅR FÖLJANDE HANDLINGAR 

Planhandlingar  
• Plankarta. Skala 1:2000 i utskriftsformat A3 

• Planbeskrivning 

• Illustrationskarta. Skala 1:2000 i utskriftsformat A3  

 
Utredningar 
De utredningar som tillhör planhandlingarna, namn på konsult som utfört dem samt datum. 

• Arkeologisk förundersökning, Arkeologicentrum i Skandinavien AB, 2009:27 

• Geoteknisk utredning Projekterings-PM/Geoteknik, Bohusgeo AB, 2020-05-14 

 

Övriga handlingar 
• Fastighetsförteckning 

• Grundkarta 
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INLEDNING 

Bakgrund 
För området gäller ”Detaljplan för Oppen 3:4 m.fl. Tanums kommun” som 
antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2010-06-15 och vann laga kraft 2010-
07-15. Planens genomförandetid är tio år. 

Inom området finns idag flera anläggningar som saknar stöd i den gällande 
detaljplanen och det finns även behov av att ytterligare utveckla vissa delar av 
området.  

Kommunstyrelsen har inkommit med en beställning av detaljplan till miljö- 
och byggnadsnämnden. I beställningen listas ett antal punkter som detaljplanen 
ska behandla: 

• Möjliggöra en eventuell framtida breddning av Brehogsvägen med en 
extra fil.  

• ”Smitvägen” ska bekräftas i detaljplanen 

• Möjliggöra utrymme för ett högersvängfält vid ”smitvägen”. 

• Planläggning av dagvattendamm för Preems behov, på kommunens 
mark 

• Möjlighet till utökning av byggrätterna studeras i planarbetet.  

• Planläggning av pendelparkering  

Utöver ovanstående punkter ska även den befintliga busshållplatsen bekräftas i 
detaljplanen.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-12-03 § 318 att påbörja 
planarbetet.  

Planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan för Tanumshede, 
bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten och bedöms inte heller 
medföra någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs därför med 
standardförfarande, vilket innebär att planförslaget ska samrådas och ställas ut 
för granskning innan det kan antas av miljö- och byggnadsnämnden.  

Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintliga anläggningar och förbättra 
trafiksituationen inom planområdet. 

Planens huvuddrag 
Detaljplanen bidrar till att förbättra trafiksituationen i ett redan planlagt 
område, där merparten av marken redan är ianspråktagen. 
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För att avlasta den befintliga anslutningsvägen Brehogsvägen har en ny 
gatuförbindelse (Smitvägen) byggts mellan Brehogsvägen och väg 914 
(Bullarevägen). Smitvägen bekräftas i planförslaget. För att möjliggöra en ökad 
trafiksäkerhet vid korsningen, så föreslås ett högersvängfält vid Smitvägen, 
längs med väg 914. 

Vidare innebär planförslaget möjlighet att utmed Brehogsvägen, mellan 
cirkulationsplatsen vid väg 163 och cirkulationsplatsen vid busshållplatsen, 
anlägga två körfält i vardera riktningen. 

I anslutning till cirkulationsplatsen mellan Tanums shoppingcenter och Rastas 
anläggning, bekräftas befintlig busshållplats i planen. 

I gällande plan finns ett område med markanvändningen kontor och hotell. 
Kommunen äger marken. I aktuellt planförslag föreslås denna del istället 
användas för ”småindustri, handel och kontor” och även inrymma en mindre 
yta för pendelparkering. En mindre del kommer att ingå i allmän plats GATA 
för att nya trafiklösningar ska kunna byggas. 

Detaljplanen ska omfattas av kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. 

Planprocessen 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
2010:900 med de ändringar som infördes i lagen 1 januari 2015 (2014:900).  

 

Illustration över planprocessen (källa: Boverket) 

Standardförfarande innebär att planen kommer att samrådas och ställas ut för 
granskning innan den antas i miljö- och byggnadsnämnden. Under samråd och 

Illustration av de olika vägarnas lägen i förhållande till planområdet  

SM
ITVÄG

EN 

E6  
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granskning skickas planförslaget till berörda sakägare och myndigheter och 
finns även tillgängligt för allmänheten. Det kommer då finnas möjlighet att 
lämna synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter sammanfattas och 
bemöts i en samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Att upprätta 
en samrådsredogörelse är inget obligatoriskt steg, men utförs ändå för att få en 
bra översikt över inkomna synpunkter inför fortsatt planarbete. Detaljplanen 
vinner laga kraft cirka en månad efter antagande såvida ingen överklagar den. 
Den som inte senast vid granskningen har lämnat synpunkter, kan senare 
förlora rätten att överklaga planen. 

Detaljplanen har stöd i fördjupad översiktsplan för Tanumshede (2006) och 
bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten. Bedömningen har 
därför gjorts att planprocessen inte behöver föregås av ett planprogram. 

Utredningar 
I samband med planarbetet för den nu gällande detaljplanen så gjordes ett antal 
utredningar. Den utredning som fortfarande är aktuell för området och 
intressant i aktuellt planarbete är en arkeologisk förundersökning. 

I samband med nu aktuellt planarbete har en geoteknisk utredning för 
planområdet tagits fram.  

Innehållet och slutsatserna i utredningarna redogörs för under respektive rubrik 
i planbeskrivningen.  

Plandata 

Geografiskt läge, areal och avgränsning 
Planområdet är beläget intill motorväg E6, i anslutning till Tanums 
shoppingcenter. Planområdet avgränsas av E6 samt Rasta och Preems 
anläggningar i öster, bostadsområdet Norra Vinbäck i väster, shoppingcentret i 
norr samt vägarna 163 (Bullarevägen) och 914 i söder.  

Planområdet utgör en yta på omkring sju hektar.  
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Markägoförhållanden 
Större delen av marken inom 
planområdet ägs av kommunen. 
Två fastigheter, Oppen 3:52 och 
3:54 är dock i privat ägo. 
Kommunens fastighet Oppen 
3:51 är upplåten med tomträtt och 
förvaltas därför inte av 
kommunen. I planområdets östra 
del ingår en smal remsa av 
fastigheterna Oppen 5:34 och 
5:38 samt 
gemensamhetsanläggningen 
Oppen ga:5.  

En fullständig redovisning av 
fastigheterna inom och utanför planområdet finns i fastighetsförteckningen som 
hör till detaljplanen.  

  
 
  

Rosa ytor illustrerar fastigheter som ägs av kommunen  
Vita ytor illustrerar privatägda fastigheter 
Streckad linje illustrerar planområdet 

Detaljplanens läge är markerat med röd streckad linje  
SM

ITVÄG
EN 

PREEM 
OCH RASTA  

NORRA  
VINBÄCK  

TANUMS  
SHOPPINGCENTER  

E6  
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Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

En avvägning har gjorts mellan det allmänna 
intresset att möjliggöra en breddning av 
Brehogsvägen och Preem och Rastas intresse att 
behålla den aktuella delen av sina fastigheter samt 
gemensamhetsanläggningen. Brehogsvägens 
breddning i detaljplanen görs för att kunna 
tillgodose framtida trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
form av anläggande av fler filer i samband med 
utbyggnad av näringsparken. Den del av 
fastigheterna som behöver ianspråktas bedöms inte 
vara av avgörande betydelse för de verksamheter 
som bedrivs på platsen. I bilden till höger illustreras 
vilken mark som är aktuell. Det allmänna intresset 
att ta mark i anspråk för breddning av vägen 
bedöms överstiga Preem och Rastas intresse att 
behålla fastigheterna och 
gemensamhetsanläggningen intakta.  

Allmänna intressen 
Planförslaget redovisar planläggning för ett antal 
allmänna intressen. Dessa är planläggning för busshållplats och 
pendelparkering samt förbättrad trafiksituation inom planområdet i och med att 
Smitvägen bekräftas i planen och att det möjliggörs för ytterligare filer på 
Brehogsvägen. Busshållplatsen har delvis stöd i den gällande detaljplanen. I 
och med att den befintliga anläggningen bekräftas i sin helhet i aktuellt 
planförslag så kan den finnas kvar. Pendelparkeringen är ett komplement till 
busshållplatsen. Den ökar förutsättningarna för nyttjandet av busstrafiken.  

Enskilda intressen 
I planarbetet görs en översyn av de gällande planbestämmelserna för befintliga 
fastigheter inom planområdet. Generellt innebär planförslaget att byggrätterna 
utökas, vilket bedöms gynna verksamhetsutövarna på platsen.  

I och med att planförslaget möjliggör en breddning av Brehogsvägen för att 
höja trafiksäkerheten vid framtida utbyggnad av näringsparken, så behöver 
mark från fastigheterna Oppen 5:34 och 5:38, samt 
gemensamhetsanläggningen Oppen ga:5 tas i anspråk. Fastigheterna ägs idag 
av Preem och Rasta.  

På kommunens fastighet Oppen 3:4 planläggs för en dagvattendamm. Dammen 
är för Preems enskilda behov och kommunen har tecknat avtal med Preem om 
försäljning av marken.  

  

Röd streckad linje – plangräns  
Svart punktprickad linje – 
illustration av fastighetsgränser 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
För området gäller den fördjupade översiktsplanen för Tanumshede, som 
antogs av kommunfullmäktige 2006.  

För planområdet gäller rekommendationen R4 och beskrivs enligt följande:  

”Befintlig användning inom områdena är för verksamheter, vilket i huvudsak 
överensstämmer med gällande detaljplaner. Denna markanvändning bör 
fortgå.”  

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintliga anläggningar och förbättra 
trafiksituationen inom planområdet. Planförslaget bedöms därför stämma 
överens med intentionerna i kommunens fördjupade översiktsplan.  

Detaljplaner 
För området gäller ”Detaljplan för Oppen 3:4 m fl, Tanums kommun” som 
antogs av MBN 2010-06-15 och vann laga kraft 2010-07-15. Planens 
genomförandetid är tio år, och löper ut 2020-07-15.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

För den södra delen av Brehogsvägen, en sträcka av ca 50 meter norr om 
cirkulationsplatsen, gäller detaljplan för Oppen 8:1 m.fl., laga kraft 1991-07-
30. Planens genomförandetid har gått ut. Se röd markering i bilden ovan.  

Väster om planområdet gäller detaljplan för Norra Vinbäck, laga kraft 1981-
11-12. För området under kraftledningarna i väster gäller detaljplanen för 
Oppen 3:4 m fl. Marken under kraftledningarna utgör allmän plats 
NATUR/SKYDD. 

Utdrag ur plankartan för gällande detaljplan ”Detaljplan för Oppen 3:4 m fl, 
Tanums kommun”. Området som markerats med röd linje omfattas av detaljplan 
för Oppen 8:1 m fl, 
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I anslutning till aktuellt planområde finns för närvarande inga andra pågående 
planarbeten.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan och 
miljöbedömning  
En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts. 

Detaljplanen är belägen inom ett befintligt verksamhetsområde. Stora delar av 
planförslaget handlar om att bekräfta befintliga anläggningar. För byggrätterna 
inom kvartersmark föreslås en mindre utökning gentemot den gällande 
detaljplanen. Med tanke på området som detaljplanen är belägen inom så 
innebär förslaget en mindre påverkan på omgivningen.  

Den fornlämning som är belägen inom planområdet ligger inom naturmark i 
planförslaget, likt i gällande detaljplan, och bedöms därför inte påverkas av 
planförslaget.  

Planområdet ingår i världsarvsområdet Tanum. Eftersom området redan är 
utbyggt och påverkat av verksamhetsområdet, intilliggande handelsområde och 
motorvägen E6, så bedöms värden för världsarvsområdet saknas på platsen. 
Någon negativ inverkan på världsarvets värden bedöms därför inte uppstå till 
följd av planläggningen.  

En geoteknisk utredning för planområdet har genomförts. Av utredningen 
framgår det att marken inom vissa delar av planområdet har dålig släntstabilitet 
och att en planbestämmelse om en maximal lutning på 1:2 behövs inom hela 
planområdet för att undvika att skred uppstår. Under förutsättning att 
eventuella geotekniska risker hanteras på ett godtagbart sätt i planförslaget så 
bedöms planförslaget inte medföra några risker för människors hälsa och 
miljön.  

Ny kunskap i ärendet eller ändrad inriktning i planarbetet kan innebära att de 
tidiga bedömningarna ändras, och därför kan undersökningen behöva revideras 
under planarbetets gång.  

Kommunens ställningstagande 
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planens genomförande inte 
antas innebära någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras.  

Kommunen har begärt undersökningssamråd med Länsstyrelsen om föreslagen 
detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I yttrandet framgår det 
att Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att planförslaget inte antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan.  

 

 

Eklund, Linda
Skriv här om några planbestämmelser behövs pga. Geo.
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Kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-12-03 § 318 att påbörja 
planarbetet. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap 
miljöbalken 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 
miljöbalken. Planförslaget är dock beläget inom befintligt verksamhetsområde 
och ett genomförande av planen bedöms inte påverka riksintresset.  

Väg E6 ingår i riksintresse för kommunikationer och i det av EU utpekade 
Trans-European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av 
särskild internationell betydelse. Ett genomförande av planförslaget bedöms 
inte påverka riksintresset.  

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap 
miljöbalken 
Inga riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken berörs av planområdet.  

Natura 2000 
Planområdet omfattas inte av natura 2000. Det finns inte heller något område 
för natura 2000 i närheten av planområdet.  

Miljökvalitetsnormer, 5 kap miljöbalken 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som anger lägsta godtagbara 
miljökvalitet för luft, mark och vatten inom ett visst geografiskt område.  
Normerna reglerar inte vad som är tillåtet att släppa ut, utan den miljökvalitet 
som ska finnas eller uppnås. Enligt miljöbalken 5 kap. ska 
miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. 

Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, omgivningsbuller och vatten. I 
Tanums kommun överskrids inga miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I 
kommunen omfattas endast väg E6 av bullernormer. Havet och de större 
sjöarna i kommunen omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten.  

Planområdet är anslutet till det kommunala nätet för vatten, spillvatten och 
dagvatten och bedöms därför ha liten påverkan på miljökvalitetsnormerna för 
vatten.  

  



9 

PLANBESKRIVNING Datum 20-07-13 
Detaljplan för Oppen 3:4 m.fl. 

Diarienummer: PLAN.2019.2584 
 

Strandskydd 
Planområdet berörs inte av strandskydd. 

Sveriges miljömål 
I både plan- och bygglagen och miljöbalken portalparagrafer anges hållbar 
utveckling som ett viktigt syfte. För att på lång sikt uppnå en hållbar utveckling 
har regeringen formulerat sexton miljömål. Ett antal miljömål bedöms bli 
berörda av planförslaget, men inte av en sådan omfattning som påverkar det 
nationella perspektivet eller som inte kan hanteras lokalt eller i plan. 

Detaljplanen skapar förutsättningar för en positiv inverkan på miljömålet 
begränsad klimatpåverkan genom att skapa bättre förutsättningar för 
kollektivtrafiken, i och med att busshållplatsen i området bekräftas i 
detaljplanen. Planen underlättar också nyttjandet av kollektivtrafiken genom 
planläggning av pendelparkering i anslutning till busshållplatsen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH 
KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar   
En del av planområdet ligger i ett verksamhetsområde som fortfarande är under 
utbyggnad. Där Brehogsvägen ansluter till väg 163 i cirkulationsplatsen är 
marknivån + 55,5 meter över havet. Väster om Brehogsvägen finns en markant 
kulle där det tidigare stått en väderkvarn. Den skogklädda kullen har högsta 
marknivå + 62 meter över havet vilket innebär en nivåskillnad på 7-14 meter 
och en brant slänt mot Brehogsvägen. 

Ett naturområde med nivåskillnad 2-7 meter sluttar från väg 914 ner mot 
verksamhetsområdet. Blandskog med tall som dominerande art, växer i 
naturområdet. 

En cirkulationsplats på Brehogsvägen ligger på nivån cirka + 47 meter över 
havet. Det innebär att Brehogsvägen har en genomsnittlig lutning på cirka 4,25 
% till cirkulationsplatsen på väg 163. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Eftersom det inte föreslås några förändringar inom naturområdet, har det inte 
bedömts krävas någon naturvärdesinventering inom ramen för planarbetet.  

 

Bebyggelseområden 

Förutsättningar 
Inom planområdet består den befintliga bebyggelsen av olika typer av 
verksamheter. Även i anslutning till planområdet är verksamheter den 
huvudsakliga användningen i form av handelsverksamhet vid shoppingcentret 
och restaurang och drivmedelsförsäljning vid Preem och Rasta. Väster om 
planområdet ligger bostadsområdet Norra Vinbäck.  
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En gällande detaljplan finns 
för aktuellt område. 
Området är planlagt för 
olika ändamål. En av de 
fastigheter som ägs av 
kommunen är planlagd för 
kontor och hotell med en 
totalhöjd på 12 meter och en 
största byggnadsarea på 35% 
av fastighetsarean. Denna 
del av detaljplanen är ännu 
inte utbyggd. Resterande 
mark är planlagd för 
småindustri, kontor och 
handel, med en högsta totalhöjd på 10 meter och största byggnadsarea 35% av 
fastighetsarean. Delar av denna del av planen är ännu inte utbyggd.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

ZC₁ – Verksamheter och centrum 
Byggrätterna för de befintliga verksamheterna bekräftas och föreslås till viss 
del få en annan användning samt utökad byggrätt gentemot den gällande 
detaljplanen. Hela området med byggrätter inom kvartersmarken föreslås få 
användningarna verksamheter och centrum med precisering; detaljhandel, 
kontor och aktivitetshall. Den maximala byggnadsarean föreslås bli 40% av 
fastighetsarean inom användningsområdet och höjden på bebyggelsen 12 meter 
i nockhöjd. Nockhöjden i planförslaget innebär en höjning med ungefär två 
meter för de tre västligaste tomterna gentemot totalhöjden i den gällande 
detaljplanen. Området bedöms dock inte ta någon visuell skada av föreslagen 
höjning av byggrätten eftersom samma höjd gäller för shoppingcentret och att 
området i sin helhet präglas av verksamheter av olika slag.  

Parkeringsbehovet för respektive verksamhet bedöms kunna lösas inom den 
egna fastigheten. För de verksamheter som kräver ett större antal 
parkeringsplatser, exempelvis detaljhandel, så har sådan verksamhet beräknats 
i ett plan på byggrätten. Om sådan verksamhet blir aktuellt i fler plan så kan 
behovet av parkeringsplatser bli styrande avseende hur stor del av byggrätten 
som kan nyttjas för byggnad. Frågan avgörs vid bygglovsprövningen.   

Z - verksamheter 

Användningen Z- verksamheter är bred och innehåller olika typer av 
ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår 
lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Det kan till 
exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även verksamheter 

Den gällande detaljplanen med de byggrätter som är aktuella i 
planförslaget markerade med rött 

Eklund, Linda
Och aktivitetshall…?
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med behov av lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag 
eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. 

Handel med varor som produceras inom området kan ingå i användningen. Det 
handlar då framför allt om partihandel. I mindre utsträckning får även 
försäljning till enskilda förekomma med varor som producerats i området. 
Handel med skrymmande varor ingår också i användningen. 

Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, 
som utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik kan också inrymmas i 
användningen. 

I användningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering 
och kontor. 

Centrum ₁ - Detaljhandel, kontor och aktivitetshall 

Med användningen centrum avses all sådan verksamhet som bör ligga centralt 
eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Centrum är en 
samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska finnas 
en blandning av verksamheter. I centrum ingår en rad olika verksamheter som 
också kan återfinnas i andra användningar. Där ingår till exempel butiker, 
restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, 
apotek, hantverk och annan service. I användningen ingår även byggnader för 
religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, 
vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller 
hudvård. Även polisstation, häkte och liknande kan lokaliseras inom centrum 
medan en kriminalvårdsanstalt bör betecknas D- Vård. 

Detaljhandel ingår i centrum, men om detaljhandeln är huvudändamålet bör 
den betecknas H– Detaljhandel. Om syftet är att planlägga för blandade 
verksamheter där handel ingår kan C– Centrum användas. 

Planområdet föreslår en blandning av verksamheter som möjliggör för handel, 
kontor och aktivitetshall varför en precisering av användningsbestämmelsen C₁ 
gjorts. För att möjliggöra för flertalet former av sporter/aktiviteter så som 
exempelvis bollsporter, gym och bowling valdes formuleringen aktivitetshall 
för ändamålen. 

P-PLATS 
Området med bestämmelsen P-plats i plankartan syftar till att förse 
busshållplatsen med de pendelparkeringar som behövs. Inom området bedöms 
det rymmas minst 35 parkeringsplatser.  

TORG 
Syftet med bestämmelsen TORG i plankartan är främst busshållplats och 
parkering inklusive de trafikanläggningar, byggnader och tillbehör som behövs 
för att busshållplatsen och parkeringen ska uppnå sitt syfte, Inom 
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användningen ryms även andra verksamheter, så som torghandel och kiosk, 
vilket i aktuell detaljplan inte är det primära syftet.   

Service och mötesplatser 

Förutsättningar 
I anslutning till planområdet ligger Tanums shoppingcenter med service i form 
av matbutik, detaljhandel, frisör och restauranger. I närheten ligger även 
Vinbäcks bostadsområde.   

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planområdet kommer att bidra med service till både närliggande 
bostadsområde och orten i stort, i form av busshållplatsen som bekräftas i 
detaljplanen och på så sätt har möjlighet att finnas kvar. Planområdet bedöms i 
sig inte kräva någon utökning av service eftersom det inte planläggs för några 
bostäder.  

Arkeologi 

Förutsättningar 
I den södra delen av området, inom det skogsbeklädda höjdpartiet, fanns två 
fornlämningar. Den ena, en fast fornlämning utgjordes av en rest sten, Raä 
560:1 men är borttagen. Den andra är en kulturhistorisk lämning i form av en 
väderkvarnsgrund, Raä 560:2. Vid arbetet med den gällande detaljplanen 
beslutade Länsstyrelsen om en särskild arkeologisk utredning. Bohusläns 
Museum utförde utredningen 2007. Därefter genomförde Arkeologicentrum 
AB en förundersökning i oktober 2008. Arkeologernas bedömning efter analys 
av förundersökningsområdena var att Tanum 560 inte ansågs intressant att gå 
vidare med. Gravgruppen RAÄ 560:1 konstaterades vara borttagen. Gruppen 
var omskriven sedan 1920-talet och innehöll då tre resta stenar. Den sista 
kvarvarande resta stenen torde ha borttagits utan undersökning i samband med 
släntning för väg. Tanum 560:2, en väderkvarnsgrund, besiktigades och 
konstaterades vara i gott skick. I nära anslutning återfanns också en delvis 
förstörd uthusgrund. Slutsatsen för den förstörda fornlämningen Tanum 560:1 
var att den kunde avskrivas ur antikvarisk synvinkel. För övriga lämningar 
krävs inga fortsatta antikvariska åtgärder. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
För området där fornlämningen är belägen föreslås inga förändringar. Området 
omfattas av allmän plats NATUR i plankartan.  
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Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Planområdet ligger inom världsarvsområdet för Tanum, som är upptaget på 
UNESCO:s världsarvslista.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planområdet är redan ianspråktaget som verksamhetsområde och världsarvet 
bedöms inte påverkas av aktuell planläggning. 

Trafik 

Biltrafik 

Förutsättningar 
Idag finns två väganslutningar mellan väg 914 och Tanums shoppingcenter, 
Brehogsvägen och Smitvägen. Brehogsvägen ansluter till väg 163 och väg 914 
i en cirkulationsplats och Smitvägen ansluter direkt till väg 914. Smitvägen är 
idag enkelriktad i riktning mot shoppingcentret. Brehogsvägen utgörs av två 
filer, en i vardera riktningen. Trafikverket är väghållare för väg 914 och 
kommunen är väghållare för Brehogsvägen och Smitvägen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Öster om planområdet ligger motorvägen E6, vilken är primär transportväg för 
farligt gods. Väg 163, i riktning österut mot Bullaren, är en sekundär 
transportväg för farligt gods. Strax utanför planområdet är Preem bensinstation 
och långradarparkering belägen. Anläggningen är en målpunkt för vissa 
transporter med farligt gods, vilket innebär att transporterna sker på en del av 
Brehogsvägen inom planområdet.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Den del av Brehogsvägen som är belägen inom planområdet föreslås breddas 
så att fyra filer kan inrymmas inom vägområdet, två i vardera riktningen. 
Anledningen till att en breddning möjliggörs är att det längre norrut planläggs 
för verksamhetsmark, inom området för näringsparken. Vid en framtida ökning 

Bilden illustrerar vem som är ansvarig väghållare. För de röda vägarna 
är Tanums kommun väghållare, och för de lila vägarna är Trafikverket 
väghållare.  
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av trafikbelastningen finns det då möjlighet att bredda vägen för att öka 
trafiksäkerheten. Vägområdets bredd föreslås till 20 meter i planförslaget.  

Smitvägen bekräftas i planförslaget. Vägområdet planläggs med en bredd som 
möjliggör trafik i båda riktningar. Det föreslås ett högersvängfält vid väg 914 
mot Smitvägen, för att möjliggöra en framtida trafiksäkerhetshöjande åtgärd.  

Gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar 
En gång- och cykelväg från Norra Vinbäck ansluter till området i väster och 
följer utmed Brehogsvägens norra sida fram till cirkulationsplatsen. Gång- och 
cykelpassage tvärs Storemyrsvägen finns utbyggd mellan shoppingcentret och 
busshållplats och pendelparkering. Gångtrafikanter som färdas från 
Preem/Rasta korsar frekvent Brehogsvägen för att nå shoppingcentret. Det 
saknas gångväg och markerad övergång inom den delen av Brehogsvägen.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Det föreslås inga gång- och cykelvägar inom planområdet. Det finns dock 
utrymme inom det utökade vägområdet i planförslaget att anlägga en gångväg 
längs med Brehogsvägen för att lösa trafiksituationen för gående längs med 
vägen.  

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
I planområdets nordöstra del finns en yta med busshållplatser för 
kollektivtrafik. Busshållplatserna trafikeras av linjebussar som går både norrut 
mot Strömstad, söderut mot Uddevalla och Göteborg samt västerut mot 
Grebbestad.  

Busshållplatsen saknar delvis stöd i gällande detaljplan.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Busshållplatsen bekräftas i planförslaget och den framtida användningen av 
hållplatsen säkras därmed. Området planläggs som TORG1- BUSSTORG. 
Inom användningen ska även pendelparkering för busshållplatsens behov 
kunna anordnas. Inom området bedöms det finnas utrymme att anlägga 
ytterligare en busshållplats om behov av det skulle uppstå.  

Parkering, varumottag, utfarter 

Förutsättningar 
I anslutning till ytan med busshållplatser finns en parkering avsedd för 
bussresenärer. Parkeringen innehåller 12 platser  

Varje fastighet inom planområdet har idag sin egen utfart mot Brehogsvägen.  
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Erforderliga ytor för eventuella varumottag och vändytor för sopbil och 
utryckningsfordon bedöms finnas  

Planförslaget och dess konsekvenser  
På västra sidan Brehogsvägen föreslås en pendelparkering med syfte att 
försörja busshållplatsen med de parkeringsplatser som behövs för 
bussresenärer. Parkeringen i kombination med befintlig parkering i anslutning 
till busshållplatsen bedöms täcka även ett framtida eventuellt ökat behov av 
parkeringsplatser.  

Parkeringsbehovet för respektive verksamhet bedöms kunna lösas inom den 
egna fastigheten. För de verksamheter som kräver ett större antal 
parkeringsplatser, exempelvis detaljhandel, så har sådan verksamhet beräknats 
i ett plan på byggrätten. Om sådan verksamhet blir aktuellt i fler plan så kan 
behovet av parkeringsplatser bli styrande avseende hur stor del av byggrätten 
som kan nyttjas för byggnad. Frågan avgörs vid bygglovsprövningen.   

I planförslaget gäller utfartsförbud för de delar av fastigheterna som angränsar 
mot Smitvägen samt Brehogsvägens sträckning mellan cirkulationsplatserna. 
Anledningen till utfartsförbudet är trafiksäkerhetsmässig. Samtliga fastigheter 
har möjlighet att anordna sina utfarter mot Brehogsvägens sträckning runt 
shoppingcentret.  

Friytor 

Lek och rekreationsområden 

Förutsättningar 
Ytor för lek saknas inom planområdet. I planområdets södra del finns ett 
mindre naturområde som kan nyttjas för rekreation.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget omfattar inte några bostäder och det bedöms därför inte krävas 
några ytor för lek eller ytterligare ytor för rekreation än det naturområde som 
redan finns inom planområdet.  

Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Tillgängligheten inom planområdet bedöms vara god. Större delen av 
planområdet är flackt, med undantag för naturområdet som är beläget på en 
höjd.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
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Tillgängligheten inom planområdet efter planens genomförande bedöms vara 
den samma om i dagsläget, det vill säga god. Det bedöms inte krävas några 
speciella åtgärder för att öka tillgängligheten.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Förutsättningar  
Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
Vatten- och spillvattenledningar är anlagda inom allmän plats, med 
anslutningspunkter till respektive fastighet. Planområdet försörjs av 
vattenverket samt avloppsreningsverket i Tanumshede. Spillvattnet renas och 
släpps ut i Tanumsälven. Kapaciteten för både vatten och spillvatten är 
tillräcklig.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Eftersom området är anslutet till det kommunala va-nätet, bedöms det inte 
krävas några ytterligare åtgärder. Eftersom ledningarna är belägna inom allmän 
plats, så krävs inga markreservat för allmännyttiga ledningar (u-områden). 
Kapaciteten är tillräcklig och det bedöms därför inte krävas några åtgärder på 
va-nätet i området.  

Dagvatten 

Förutsättningar  
Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten och är 
anslutet till det kommunala dagvattennätet. Dagvattnet från planområdet leds 
dels till dagvattendammen som finns i anslutning till planområdet mellan 
busshållplatsen och väg E6 och delvis vidare till öppet dike öster om väg E6. 
Ledningsnätet är i huvudsak anlagt inom allmän plats, med undantag för en 
dagvattenledning som är belägen mellan fastigheterna Oppen 3:52 och Oppen 
3:51.  
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Anslutningspunkter till dagvattennätet finns vid respektive fastighet. 
Kapaciteten i dagvattennätet 
är tillräcklig.  

Stora Oppens dikningsföretag 
berörs av en mindre del av 
planområdet.   

Planförslaget och dess 
konsekvenser  
Eftersom det kommunala 
dagvattennätet redan är 
utbyggt inom planområdet, så 
bedöms inga ytterligare åtgärder krävas.  

Dagvattenledningen som är belägen mellan fastigheterna Oppen 3:52 och 
Oppen 3:51, omfattas i plankartan av ett markreservat för allmännyttiga 
ledningar (u-område). Området som ingår i markreservatet får inte bebyggas.    

Gällande dikningsföretaget kan ett framtida upphävande av företaget bli 
aktuellt inom området. Området omfattas idag av kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten och dikningsföretaget fyller därför inte 
någon funktion inom planområdet.  

El, tele och elektronisk kommunikation  

Förutsättningar 
Ellevio har elledningar och Skanova har teleledningar inom planområdet. 
Kommunen har beställt en förteckning över ledningarnas läge via 
ledningskollen. Ledningarna är i huvudsak belägna inom allmän plats, med 
undantag för ett par ledningar som försörjer de befintliga fastigheterna Oppen 
3:52 och Oppen 3:51.  

Det finns ingen transformatorstation belägen inom planområdet.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Det bedöms inte krävas några markreservat för allmännyttiga ledningar (u-
områden) för ledningarna belägna på Oppen 3:52 och Oppen 3:51. Vid behov 
bör ledningarna kunna flyttas.  

Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av 
exploatören/markägaren.  

Avfallshantering 

Förutsättningar 
Närmaste återvinningscentral är RAMBO:s anläggning vid Tyft, som är 
belägen omkring sex kilometer österut längs med väg 163.  

Streckad linje – planområde  
Blå yta – Stora Oppens dikningsföretag  
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Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och 
regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Det bedöms inte krävas några förändringar avseende avfallshanteringen inom 
planområdet. Det har inte avsatts några gemensamma ytor för avfallshantering, 
utan det bedöms kunna lösas inom respektive fastighet.  

Brandsäkerhet 

Förutsättningar 
Befintligt gatunät ger åtkomst till byggrätterna inom planområdet. I bygglov-
skedet bevakas att räddningstjänsten kommer åt varje enskild byggnad. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Några förändringar avseende brandsäkerheten inom planområdet bedöms inte 
krävas.  

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Förutsättningar  
Närheten till väg E6 innebär att området påverkas av buller från väg E6, där det 
passerar ca 5000 fordon/dygn.  Människor som vistas inom planområdet 
bedöms inte exponeras för trafikbuller över angivna riktvärden. 

I gällande detaljplan omfattas vissa av de befintliga fastigheterna av bland 
annat användningen småindustri. En kompletterande planbestämmelse anger att 
verksamheterna inte får vara störande för omgivningen.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Inom planområdet föreslås bland annat planbestämmelsen Z- verksamheter. 
Användningen verksamheter används för områden för service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och 
andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan.  

Eftersom användningen innebär en begränsad omgivningspåverkan, så bedöms 
inte bullersituationen inom området kräva några åtgärder.  

Förorenade områden 

Förutsättningar 
Det finns inga indikationer på att det skulle finnas någon förorenad mark inom 
planområdet.  
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Planförslaget och dess konsekvenser  
Det bedöms inte krävas några åtgärder kopplat till förorenad mark.  

Transport av farligt gods 

Förutsättningar 
Längs med väg E6 gäller ett byggnadsfritt avstånd på 50 meter enligt väglagen. 
För väg 163 och väg 914 är det byggnadsfria avståndet 12 meter. 

Väg E6 öster om planområdet är 
primär transportväg för farligt 
gods. Även av/påfart i 
trafikplats Oppen upp till 
cirkulationen ingår i väg E6. 
Väg 163 är utpekad som 
sekundär transportled för farligt 
gods. Transporter av farligt 
gods, det vill säga ämnen och 
produkter som vid en olycka 
skulle kunna skada människor, 
miljö eller byggnader och dyligt, styrs i möjligaste mån till dessa vägar. 

Enligt Länsstyrelsens policy ”Riskhantering i detaljplaneprocessen” ska 
riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom ett 
avstånd på 150 meter vid transportled för farligt gods.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
De byggrätter som föreslås i planförslaget är belägna minst 150 meter från 
motorvägen E6 och bedöms därmed ligga på ett säkert avstånd från vägen i 
förhållande till risker kopplat till transporter av farligt gods.  

Klimatförändringar 

Förutsättningar 
Planområdet är som lägst beläget 45 meter över havet. Någon risk för 
översvämning till följd av stigande havsnivåer föreligger därför inte. 
Dagvattennätet bedöms ha en tillräcklig kapacitet för att översvämningar inte 
ska ske.   

Planförslaget och dess konsekvenser  
Det bedöms inte krävas några åtgärder i planförslaget kopplat till 
klimatförändringar.  

 

 

Grön linje illustrerar primär transportväg av farligt gods. 
Orange linje illustrerar sekundär transportväg av farligt 
gods 
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Geoteknik 

Förutsättningar 
För planområdet och detaljplan Oppen 3:4 m. fl. genomfördes en geoteknisk 
undersökning och utredning den 14 maj 2020 av Bohusgeo AB. 
Undersökningens syfte är att utgöra ett underlag för redovisning av 
släntstabiliteten och grundläggningsförutsättningar. Underlaget för detta 
projekterings-PM/Geoteknik har redovisats i MUR 2020-05-14 med 
uppdragsnummer 20024.  

Det undersökta området ca 150x400 meter och utgörs av skogsmark samt 
hårdgjorda ytor. Inom detaljplaneområdet finns två befintliga byggnader och en 
grundplatta av betong. Markytans nivå varierar mellan ca +45 och +55. 
Markytans lutning varierar från plan markyta till en släntlutning på mellan 
cirka 1:5 och cirka 1:10 samt lokalt finns brantare slänter. Inom 
detaljplaneområdet förekommer berg i dagen.  

Detaljplaneområdet kan delas in i två områden. Det sydligaste området som i 
stort sett omfattas av naturmark har under det 0,3 meter djupa vegetationslagret 
ett fast ytlager vilande på berg. Det fasta ytlagret utgörs av sandig silt och siltig 
sand och till viss del siltig torrskorplera. Tjockleken varierar mellan cirka 1 och 
cirka 3 meter. Sonderingsdjupet inom det sydligaste området varierar mellan 
1,5 och 3 meter.  

Det norra området som till största del omfattas av kvartersmark samt en mindre 
del parkering har under det 0,3 meter djupa vegetationslagret ett fast ytlager av 
silt och torrskorplera. Tjockleken varierar mellan cirka 0,5 och cirka 1,5 meter. 
Leran som i regel är siltig finns på mellan cirka 4 och cirka 6 meters djup under 
markytan. Skjuvhållfastheten på jordlagren har utförts genom ett konförsök i 
ett laboratorium. Resultatet uppgår till mellan cirka 15 och 30 kPa och leran 
bedöms vara mellan- till högintensiv. Friktionsjorden under leran har inte 
undersökts närmare.  

Stabilitet, grundläggning och byggbarhet  

Området som till största del är planlagt som naturmark kommer vara 
oförändrat. Gränsen mellan natur och kvartersmark och på vissa ställen en bit 
in på kvartersmarken varierar släntlutningen mellan ca 1:5 och ca 1:10, lokalt 
förekommer brantare slänter. 

Området som till största del är planlagt som kvartersmark samt en mindre del 
parkering saknas nivåskillnader och släntstabiliteten bedöms vara 
tillfredsställande och den planerade bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att 
stabiliteten blir otillfredsställande.  

Inom planområdet som till största del är planlagt som naturmark bedöms 
grundläggning kunna utföras direkt i mark utan att särskilda åtgärder krävs.  
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Inom området som till största del är planlagt som kvartersmark samt en mindre 
del parkering bör en mer detaljerad undersökning utföras i de fall bebyggelse 
planeras.  

Blocknedfall och bergras 

Löst liggande block och berg i dagen förekommer inom delar av 
detaljplaneområdet. Bergsslänterna är generellt sett flacka inom området. Risk 
för utfall av berg bedöms ej föreligga. Där block förekommer bör dessa tas bort 
innan påbörjad byggnation.  

Radon/gammastrålning 

Stora delar av Tanums kommun är belägen i bohusgranitens 
utbredningsområde. Bergarten är bland annat känd för sina radioaktiva 
egenskaper. Kommunen gör bedömningen att det finns risk att berggrunden i 
Tanumshede är att betrakta som högradonmark. Grundläggning skall därför 
utföras radonsäkert efter Boverkets byggregler. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Syftet med planbestämmelsen i plankartan om en maximal släntlutning på 1:2 
för hela detaljplaneområdet är för att undvika lokala skred och främja 
stabiliteten lokalt. Konsekvenserna för fastigheten Oppen 3:54 är att den blir 
planstridig eftersom fastigheten har slänt som är brantare än 1:2. Det innebär 
att fastigheten kommer fungera som vanligt fram tills att bygglov söks, då 
släntlutningen måste åtgärdas för att stämma överens med detaljplanen.  

Schaktning och markarbeten 

Vid schaktning i lera bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett max 
schaktdjup av cirka 1,5 meter. Vid schaktning inom området med fast mark 
bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett max schaktdjup av cirka 2 
meter. Vid schakt under grundvattennivån eller i samband med nederbörd kan 
flackare släntlutning eller erosionsskydd erfordras. Även etappvis schaktning 
kan bli aktuellt beroende på varaktighet. Vid schaktning är jorden mycket 
flytbenägen och stor försiktighet bör iakttas.  
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Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år  

Huvudmannaskap  
Huvudmannaskapet för allmän plats inom planområdet är kommunalt.  

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning 
 
Allmän plats  
Kommunen är ansvarig för allmän plats inom planområdet. Ansvaret innefattar 
både utbyggnad, drift och underhåll av anläggningarna.  

De anläggningar som innefattas i den allmänna platsen är Busshållplatsen, 
gatorna Brehogsvägen och Smitvägen, parkeringsplatserna och naturområdet.  

Högersvängfältet vid Smitvägen och den del av Brehogsvägen som hör till 
cirkulationsplatsen vid väg 163 ingår i det allmänna vägnätet och det är därför 
Trafikverket som ansvarar för dessa delar. De aktuella delarna är planlagda 
som VÄG i plankartan. Ett medfinansieringsavtal ska tecknas mellan 
kommunen och Trafikverket för genomförande av anläggningarna.  

Området omfattas av det kommunala verksamhetsområdet för vatten-, 
spillvatten- och dagvatten. Kommunen ansvarar för de ledningar med 
tillhörande anläggningar som är belägna inom allmän plats  
 
Kvartersmark 
Inom kvartersmarken ansvarar respektive fastighetsägare för genomförande 
och underhåll av vatten- och spillvattenledningar, dagvattenhantering, 
byggnader och eventuella andra anläggningar inom kvartersmarken.   

 
 

Allmän plats  

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

GATA Tanums kommun Tanums kommun 

VÄG Trafikverket Trafikverket 

P-PLATS Tanums kommun Tanums kommun 
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TORG Tanums kommun Tanums kommun 

NATUR Inget nytt genomförande Tanums kommun 

Ledningsnät för vatten 
och spillvatten 

Tanums kommun  Tanums kommun 

Ledningsnät för 
dagvatten 

Tanums kommun  Tanums kommun 

El, tele och 
elektroniska 
kommunikationer 

Ledningsägare Ledningsägare 

Kvartersmark 

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Verksamheter, handel, 
kontor, aktivitetshall 

Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Vatten och spillvatten Respektive fastighetsägare 
från anvisad 
anslutningspunkt. 

Respektive fastighetsägare 

Dagvatten Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Teknisk anläggning 
(pumpstation) 

Tanums kommun Tanums kommun 

Teknisk anläggning 
(fördröjningsmagasin) 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

 

Avtal 

Planavtal 
Kommunstyrelsen är beställare av aktuellt planarbete och något planavtal har 
därför inte tecknats.  

Exploateringsavtal 
Något exploateringsavtal kommer inte att tecknas.  
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för 
fastigheter 

Fastighetsbildning 

I samband med detaljplanens 
genomförande avseende breddning av 
Brehogsvägen, så behöver mark tas i 
anspråk på fastigheterna Oppen 5:34, 
5:38 samt inom del av 
gemensamhetsanläggningen Oppen 
ga:5. För att Smitvägen ska ha tillgång 
till den mark som krävs för utbredning 
av vägen samt skötsel, så behöver mark 
från fastigheten Oppen 3:54 tas i 
anspråk. Den berörda marken 
fastighetsregleras i båda fallen till 
kommunens fastighet Oppen 3:4.  
Ianspråktagandet av marken görs med 
stöd av Plan- och bygglagen 6 kap. 13 
§, det vill säga att kommunen får lösa 
in mark som enligt en detaljplan ska 
användas för allmän plats som 
kommunen ska vara huvudman för. 
Kommunen är även skyldig att på 
fastighetsägarens begäran lösa in mark 
som enligt detaljplanen ska användas 
för en allmän plats som kommunen ska 
vara huvudman för, enligt plan- och 
bygglagen 14 kap. 14 §. Både 
rättigheten och skyldigheten som 
kommunen besitter gäller så länge 
detaljplanen gäller, det vill säga även 
efter att genomförandetiden har löpt ut.  

Kommunen ansvarar för att ansöka om, 
samt bekostar lantmäteriförrättning för 
åtgärden.  

Röd yta illustrerar den mark som ska lösas in av 
kommunen. Åtgärden berör fastigheten Oppen 
5:34, 5:38 och ga:5 

 

Röd yta illustrerar den mark som ska lösas in av 
kommunen. Åtgärden berör fastigheten Oppen 
3:54 
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Konsekvenser för fastigheter inom 
planområdet 
Detaljplanen innebär vissa konsekvenser för de 
fastigheter som ligger inom planområdet. 
Generellt innebär planförslaget en utökning av de 
befintliga byggrätterna. För fastigheten Oppen 3:4 
ändras användningen från kontor och hotell till 
verksamheter, handel, kontor och aktivitetshall. 

Planförslaget innebär även för fastigheterna 
Oppen 5:34, 5:38, ga:5 och Oppen 3:54 att mark 
tas i anspråk för allmän plats GATA. 
Konsekvensen blir att marken löses in av 
kommunen i samband med genomförandet av den 
framtida utbyggnaden av vägen. För Oppen 3:54 
gäller att en del av Smitvägen är belägen inom 
fastigheten. Det område som behövs för vägen 
samt för skötsel av vägen omfattas i planförslaget 
av allmän plats GATA. Det innebär att en del av 
fastigheten 3:54 behöver lösas in av kommunen.  

I tabellen nedan redovisas vilka konsekvenser 
som detaljplanen medför på respektive fastighet.  
 

 
 

Fastighets- 
beteckning Åtgärd/konsekvens Övrigt 

Oppen 3:4 • Utökad byggrätt 

• Ändring från användning kontor och 
hotell till verksamheter, handel, kontor 
och aktivitetshall. 

• Planläggning för busshållplats, allmän 
plats parkering, allmän plats GATA 
och VÄG samt dagvattendamm 

Kommunal fastighet 

Oppen 3:51 

 

• Utökad byggrätt  

• Ändring från användning småindustri, 
handel och kontor till verksamheter, 
handel, kontor och aktivitetshall. 

 

Kommunal fastighet, 
upplåten med tomträtt  

Röd streckad linje – plangräns  
Svart punktprickad linje – 
illustration av fastighetsgränser 
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Oppen 3:52 • Utökad byggrätt 

• Ändring från användning småindustri, 
handel och kontor till verksamheter, 
handel, kontor och aktivitetshall. 

Privatägd fastighet  

Oppen 3:54 

 

• Utökad byggrätt    

• En del av fastigheten planläggs som 
allmän plats GATA 

• Kommunen har inlösenrättighet samt 
inlösenskyldighet av den del av 
fastigheten som planläggs som allmän 
plats 

• Ändring från användning småindustri, 
handel och kontor till verksamheter, 
handel, kontor och aktivitetshall. 

Privatägd fastighet   

Oppen 5:34 

 

• En del av fastigheten planläggs som 
allmän plats GATA 

• Kommunen har inlösenrättighet samt 
inlösenskyldighet av den del av 
fastigheten som planläggs som allmän 
plats  

Privatägd fastighet 

Oppen 5:38 

 

• En del av fastigheten planläggs som 
allmän plats VÄG samt GATA  

• Kommunen har inlösenrättighet samt 
inlösenskyldighet av den del av 
fastigheten som planläggs som allmän 
plats 

Privatägd fastighet  

Oppen GA:5 • En del av gemensamhetsanläggningen 
planläggs som allmän plats GATA 

• Kommunen har inlösenrättighet samt 
inlösenskyldighet av den del av 
gemensamhetsanläggningen som 
planläggs som allmän plats 

Gemensamhets-
anläggning.  

Delägande fastigheter 
är Oppen 5:34 och 
Oppen 5:38 
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Ekonomiska frågor  
Ett genomförande av detaljplanen medför vissa kostnader, även om en stor del 
av planområdet redan är utbyggt. Sådana kostnader som är kopplade till 
detaljplanens genomförande listas nedan.  

• Kostnader för bygglovsansökningar   

• Kostnader för fastighetsbildning (lantmäteriförrättning) samt 
ersättningar till följd av inlösen av mark. 

• Plankostnader  

• Kostnader för utbyggnad av allmänna platser, så som gator och 
parkeringsplats.  

• Kostnader för drift och underhåll av allmänna platser och det allmänna 
vatten- och avloppsnätet.   

FORTSATT PLANARBETE 
Planförslaget ställs nu ut för samråd, där möjlighet att lämna in synpunkter på 
förslaget finns. Efter samrådet kommer alla inkomna synpunkter att 
sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse. Planförslaget arbetas 
eventuellt om utifrån inkomna synpunkter inför granskning som är nästa steg. 
Planförslaget ställs då ut på nytt, med möjlighet att lämna synpunkter. Efter 
granskningen sammanställs och besvaras inkomna synpunkter i ett 
granskningsutlåtande. Planförslaget kan därefter antas av miljö- och 
byggnadsnämnden.  

 

Preliminär tidplan för planarbetet 
Samråd Kvartal 3 2020  

Granskning  Kvartal 4 2020  

Antagande i miljö- och byggnadsnämnden Kvartal 1 2021  

Laga kraft tidigast Kvartal 1 2021 
 

 

Om ingen överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut att anta 
detaljplanen vinner den laga kraft cirka en månad efter antagande. 

  



29 

PLANBESKRIVNING Datum 20-07-13 
Detaljplan för Oppen 3:4 m.fl. 

Diarienummer: PLAN.2019.2584 
 

Medverkande i planarbetet 
Planbeskrivningen har sammanställts av miljö- och byggnadsförvaltningen.  

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Linda Eklund     
Planarkitekt     
 
 


	I detaljplanen ingår följande handlingar
	Planhandlingar
	Utredningar De utredningar som tillhör planhandlingarna, namn på konsult som utfört dem samt datum.
	Övriga handlingar
	Översiktskarta
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	INLEDNING
	Bakgrund
	Planens syfte
	Planens huvuddrag
	Planprocessen
	Utredningar
	Plandata
	Geografiskt läge, areal och avgränsning
	Markägoförhållanden
	Allmänna intressen
	Enskilda intressen
	TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
	Översiktliga planer
	Detaljplaner
	Undersökning av betydande miljöpåverkan och miljöbedömning
	Kommunens ställningstagande
	Kommunala beslut
	AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
	Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap miljöbalken
	Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap miljöbalken
	Natura 2000
	Miljökvalitetsnormer, 5 kap miljöbalken
	Strandskydd
	Sveriges miljömål
	FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG och konsekvenser
	Natur
	Mark och vegetation
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Bebyggelseområden
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	ZC₁ – Verksamheter och centrum
	P-PLATS
	TORG
	Service och mötesplatser
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Arkeologi
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Kulturmiljö
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Trafik
	Biltrafik
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Gång- och cykeltrafik
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Kollektivtrafik
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Parkering, varumottag, utfarter
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Friytor
	Lek och rekreationsområden
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Tillgänglighet
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Teknisk försörjning
	Vatten och avlopp
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Dagvatten
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	El, tele och elektronisk kommunikation
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Avfallshantering
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Brandsäkerhet
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Hälsa och säkerhet
	Buller
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Förorenade områden
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Transport av farligt gods
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Klimatförändringar
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Geoteknik
	Förutsättningar
	Planförslaget och dess konsekvenser
	Administrativa bestämmelser
	Genomförandetid
	Huvudmannaskap
	Organisatoriska frågor
	Ansvarsfördelning  Allmän plats
	Avtal
	Planavtal
	Exploateringsavtal
	Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter
	Fastighetsbildning
	I samband med detaljplanens genomförande avseende breddning av Brehogsvägen, så behöver mark tas i anspråk på fastigheterna Oppen 5:34, 5:38 samt inom del av gemensamhetsanläggningen Oppen ga:5. För att Smitvägen ska ha tillgång till den mark som kräv...
	Konsekvenser för fastigheter inom planområdet
	Fastighets-
	Övrigt
	Åtgärd/konsekvens
	beteckning
	Ekonomiska frågor
	FORTSATT PLANARBETE
	Preliminär tidplan för planarbetet
	Kvartal 3 2020
	Samråd
	Kvartal 4 2020
	Granskning 
	Kvartal 1 2021
	Antagande i miljö- och byggnadsnämnden
	Kvartal 1 2021
	Laga kraft tidigast
	Medverkande i planarbetet
	Miljö- och byggnadsförvaltningen
	Linda Eklund
	Planarkitekt

