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INLEDNING 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanearbetet är att upprätta en ny detaljplan inom ett område som sedan tidigare är planlagt 
för bostäder. I kombination med att platsen idag möjliggör bostadsbebyggelse och att Tanums kommuns 
fördjupade översiktsplan för Tanumshede rekommenderar bostadsbebyggelse på platsen innebär 
användningen bostäder en god hushållning med markområdet. 
 
Målsättningen med detaljplanen är att ta fram en attraktiv boendemiljö där cirka 30 lägenheter planeras i ett 
antal flerfamiljshus. Byggnadernas byggnadshöjd regleras till maximalt två våningsplan.  
 
Inom delar av planområdet beräknas ekvivalent bullernivå överskrida 55 dBA, varför bostäder inom dessa 
delar behöver utformas enligt bullerförordning SFS 2015:216 4 § för att föreskrivna bullervärden ska klaras. 
De längor med carports som föreslås mot Bullarevägen med tre stängda sidor är nödvändiga för att 
säkerställa att området kan uppfylla bullerförordning. 
 
Denna detaljplan skiljer sig från den äldre stadsplanen genom att området getts friare bestämmelser för att 
skapa fler möjligheter att utforma området. Placeringen av byggnader har studerats i förhållande till 
varandra samt till gaturummet. Infart till området placeras på ett säkert avstånd från infarten från 
Bullarevägen. Ytterligare frågor som studerats är parkering och avfallshantering. 
 
Inom området finns ett befintligt ledningsnät för tidigare planerade byggnader. Upprustning av ledningsnätet 
och påkoppling av föreslagna byggnader på det regleras i exploateringsavtalet. 
 
Beslut kring planbesked gavs 2014-12-17, planen hanteras enligt PBL SFS 2010:900 (med ändringar från 
2015-01-01).  
 
PLANPROCESSEN 
Detaljplanen har genomgått ett samrådsskede och därefter ett granskningsskede där myndigheter, 
fastighetsägare och andra berörda parter har haft tillfälle att lämna yttranden och synpunkter. Inkomna 
yttranden har summerats i ett samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande och har varit underlag för 
justeringar av handlingarna. 
 
Nuvarande skede i planprocessen är antagandeskede. Under nuvarande skede kan detaljplanen antas av 
miljö- och byggnadsnämnden. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagande såvida inte någon 
överklagar den.  
 

 

            Illustration med detaljplanens skeden. 
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PLANDATA 
Geografiskt läge, areal och avgränsning 

 

Det föreslagna planområdet är markerat med röd ring.  Orange markering är planområdesgräns. På kartan    
    anges fastighetsnamn och nummer. 

 
Tanumshede centrum ligger cirka 1,5 kilometer nordväst om planområdet. Planområdet finns inom ett 
område som kallas Oppen, fastighetsbeteckning är Tanum 1:128. Kring planområdet ligger följande vägar: 
väg 914, Bullarevägen som passerar söder om planområdet och Skogshuggarevägen som passerar öster om 
planområdet. Väg E6 finns cirka 650 meter öster om planområdet och Tanums tågstation ligger cirka 2,5 
kilometer åt väster. 250 meter nordost om planområdet ligger Tanums shoppingcenter dit boende kan ta sig 
via en gång- och cykelväg.  
 
Areal 
Planområdet omfattar cirka 1 hektar. 
 
Markägoförhållanden 
Fastigheten med fastighetsbeteckning Tanum 1:128 ägs av privat fastighetsägare.  
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AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN 
Det enskilda intresset för området är att uppföra cirka 30 lägenheter i två våningar samt erforderligt antal 
parkeringsplatser för boende och besökande.  
 
Allmänna intressen för området kretsar kring riksintresse kulturmiljövård, världsarv Tanum samt 
Tanumsälven. Ett plangenomförande bedöms inte påverka på ett sådant sätt att skada uppstår. 
 
I översiktsplan (ÖP 2002) samt fördjupad översiktsplan (FÖP 2006) för Tanumshede föreslås bostäder. I den 
befintliga stadsplanen för området anges bostäder och lokalgata. Planområdet ska planeras och byggas enligt 
god bebyggd miljö och säkerhet. Bullerutredning och geotekniskt PM har upprättats. Inga kända 
fornlämningar finns inom planområdet. Obebyggd mark kommer användas till byggnation och utformningen 
av bostäder föreslås följa områdets karaktär.  
 
 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
GRUNDLÄGGANDE HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 3 KAP MILJÖBALKEN 
MB 3 kap 1 § anger att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena 
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.  
 
I FÖP 2006 (fördjupad översiktsplan Tanumshede centrum 2006) föreslås användningen bostäder. Därför 
kan man dra slutsatsen att fortsatt bostadsbebyggelse överensstämmer med MB 3 kap 1 §.  
 
Det föreslagna planområdet ingår i område med riksintresse för kulturmiljövård. Området ingår även i 
Världsarv Tanum. I miljöbalken anges att områden enligt MB 3 kap 6 § ska så långt som möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt beaktas.  
 
Planförslaget påverkar inte riksintresset för kulturmiljövård då området redan idag är detaljplanelagt för 
bostäder. 
 
Planområdet består idag av sly, björkar samt högt gräs. Vid ett genomförande av planen ökar 
tillgängligheten till området. I planområdet finns inga identifierade fornlämningar.  
 
Planområdet kan indirekt beröra ett ekologiskt känsligt område enligt MB 3 kap 3 §. Området är 
Tanumsälven dit dagvatten från området i slutändan hamnar. Tanumsälven anges som ett värdefullt 
kulturlandskap. God dagvattenhantering tillämpas för planområdet där vatten som leds bort från området 
skall vara väl infiltrerat.  
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SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP MILJÖBALKEN 
Området berörs inte av särskilda hushållningsbestämmelser enligt Tanums ÖP 2002, naturvård. 
 
NATURA 2000 
Området omfattas inte av Natura 2000. Närmsta Natura 2000 område är ett litet naturreservat cirka 4 
kilometer väster om området. Kustlinjen cirka 5,5 kilometer väster om planområdet är ett Natura 2000 
område med beskrivningen art- och habitatdirektivet (SCI/SAC). 
 
MILJÖKVALITETSNORMER, 5 KAP MILJÖBALKEN 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft och miljön i övrigt inom ett 
geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar föroreningar i utomhusluft, olika parametrar för fisk- 
och musselvatten samt omgivningsbuller. 

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 bilar 
ökar i samhället. Ökningen bedöms dock i ett större perspektiv som liten. Halterna av kvävedioxid, bly, 
kolmonoxid och partiklar uppkommer huvudsakligen från biltrafiken. Utefter vissa hårt trafikerade vägar i 
våra större tätorter kan till exempel 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 bland annat genom bromsar, däck och sand på vägar och gator. De minsta 
partiklarna kommer bland annat från utsläpp av bilavgaser, vedeldning och energianläggningar. Eftersom 
planförslaget inte medför någon markant ökning av biltrafiken, bedöms ökningen av utsläppshalter 
härrörande från trafiken inte medföra att normerna överskrids. 
 
Utsläpp av svaveldioxid har huvudsakligen sitt ursprung från eldning och utsläpp från eldstäder. Ett 
genomförande av planen bedöms inte medföra att normerna överskrids. 
 
En bullerberäkning har genomförts för planområdet. Inom delar av planområdet beräknas ekvivalent 
bullernivå överskrida 55 dBA, varför bostäder inom dessa delar behöver utformas enligt bullerförordning 
SFS 2015:216 4 § för att där i föreskrivna riktvärden ska klaras. En förutsättning för att uppfylla 
bullerförordningen är att carports med utformning enligt bullerutredning utförs i södra delen av området. 
 
En upplysning har införts i plankartan för att informera om att bullerförordning SFS 2015:216 gäller. 
 
God dagvattenhantering tillämpas för planområdet vilket innebär att miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten inte kommer att påverkas negativt. 
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SVERIGES MILJÖMÅL 
Sverige har 16 övergripande miljömål sedan 2005, deras syfte är att lösa miljöproblem nu och inte lämna 
över dessa till kommande generationer. De 16 miljömålen är ett löfte om att säkra frisk luft, hälsosamma 
livsmiljöer och rika naturupplevelser. De olika målområdena handlar om allt från luft utan föroreningar och 
sjöar som inte har problem med övergödning eller försurning, till fungerande ekosystem i skogar och 
jordbruksmark. 
 
För att målen ska kunna nås krävs insatser från alla i samhället: myndigheter, kommuner och näringsliv, 
likaväl som organisationer och konsumenter. Det internationella miljöarbetet är också mycket avgörande. De 
16 nationella miljökvalitetsmålen omfattar;  
 
1. Begränsad klimatpåverkan  
2. Frisk luft  
3. Bara naturlig försurning  
4. Giftfri miljö  
5. Skyddande ozonskikt  
6. Säker strålmiljö  
7. Ingen övergödning  
8. Levande sjöar och vattendrag  

9. Grundvatten av god kvalitet  
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
11. Myllrande våtmarker  
12. Levande skogar  
13. Ett rikt odlingslandskap  
14. Storslagen fjällmiljö  
15. God bebyggd miljö  
16. Ett rikt växt- och djurliv 

 
Tanums kommuns övergripande miljömål är ett långsiktigt och uthålligt samhälle. Områdena energi, 
transporter och livsmedel prioriteras. Följande miljömål kan påverkas av planområdet: 

 Begränsad klimatpåverkan: en något ökad biltrafik påverkar målet negativt. Närhet till tätort och 
kollektivtrafik som ansluter till en central knutpunkt ger dock en balanserande verkan. Ny 
bebyggelse nära tätort uppmanar även till en utökad kollektivtrafik samt utökade cykelbanor. 
Hushållsavfallet som genereras kommer att delas upp i matavfall samt hushållsavfall. För övrig 
avfallshantering finns befintliga återvinningscentraler i kommunen.  

 Frisk luft: syftar bland annat till att minska halterna av svaveldioxid, kvävedioxid, marknära ozon 
och utsläpp av flyktiga organiska ämnen. Genomförandet av en förbifart till Grebbestad via 
Rylandsmotet innebär en förbättrad luftmiljö i Tanumshede centrum. 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. 

 Bara naturlig försurning: i området skall det säkerställas att enbart naturlig försurning sker i den mån 
som är möjlig. Inga verksamheter med möjliga utsläpp planeras.  

 Säker strålmiljö: påverkas inte negativt då ny bebyggelse ska uppföras radonskyddad enligt rådande 
normer. 

 Grundvatten av god kvalitet: lokalt omhändertagande av dagvatten genom bland annat infiltration 
tillämpas inom detaljplanen. Ytor som inte är hårda skall vara av naturliga material så som gräs och 
andra grönytor.   

 Levande skogar: målet syftar till att skogars och skogsmarkers värde för biologisk produktion skall 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt att kulturvärden och sociala världen 
värnas. Målet påverkas inte i stor grad då planområdet inte tar utpräglat skogsområde i anspråk och 
all skog utanför fastigheten behålls. 
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 Ett rikt odlingslandskap: planen påverkar inte närliggande odlingsmarker då avstånden till dessa är 
långa. 

 God bebyggd miljö: i planen beskrivs ambitionen att kunna ta fram attraktiva boendemiljöer. Det 
säkerställs i detaljplanen att boende inte kommer utsättas för störningar eller hälsorisker som 
överstiger lämpliga riktvärden. 

 Ett rikt växt- och djurliv: djur- och växtliv påverkas inte i någon större utsträckning. 
 
Det föreslagna området bedöms sammantaget väl överensstämma med de nationella och lokala miljömålen.  
 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Tanums kommun upprättade en översiktsplan under 2002 (ÖP 2002), antagen av kommunfullmäktige 2002-
05-27. Planområdet ingår också i en fördjupad översiktsplan för Tanumshede, Tanums kommun, 2006 (FÖP 
2006) antagen 2006-02-06. Där kommenteras planområdets nuvarande användning och planering för 
området närmare.  
 
En av punkterna som framställs i den del av FÖP 2006 som behandlar möjligheter är att erbjuda boende till 
lägre kostnad än i kustorterna. Det framgår att en omflyttning inom orten kan väntas då många äldre som 
idag bor i småhus kanske väljer att flytta till lägenheter. På detta sätt ökar antalet lediga småhus och det blir 
en ökad efterfrågan på lägenheter. En stryka för området är även närheten till bra 
kommunikationsmöjligheter via E6. Styrkorna som beskrivs för kommunen är ett brett serviceutbud, rik 
kulturmiljö samt att det finns goda utbildningsmöjligheter. Dock saknar staden Tanumshede kustorternas 
dragningskraft på besökare. Ett övervägande i FÖP 2006 är att 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. 
 
Planområdet och anslutande bostadsområden beskrivs i FÖP 2006; 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. Kommunen rekommenderar att bostäder är ett givet 
användningsområde för planområdet.  
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Utdrag ur FÖP, utvecklingsområden för bostäder. Planområdet markerat med röd ring. 
 
I FÖP 2006 beskrivs marken inom planområdet som ”område med befintliga tomter för småhus/parhus.” 
 
I FÖP 2006 beskrivs även exponering av handel ut mot E6. Detta ger fler arbetstillfällen och leder till att 
ortens befolkning kan växa.  
 

 

Två utdrag ur FÖP 2006, planområdet är markerad med röd ring. Till vänster syns att markanvändningen 
är bostäder. Till höger syns att området ingår i Riksintresse för kulturmiljö och världsarv Tanum. 
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Världsarv Tanum 
Tanums hällbildsmiljö är ett enastående exempel på hällristningar av högsta kvalitet. Motivens 
variationsrikedom är en unik vittnesbörd om livet under bronsålder och äldre järnålder. Samspelet mellan 
bosättningen och markanvändningen, såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och landskapet gör 
Tanumsområdet till ett enastående exempel på mänsklig bosättning under 8000 år. Sedan år 1994 är 
Tanumsområdets hällristningar uppförda på UNESCO:s World Heritage List. Hällristningarna har så stort 
värde att de skall bevaras som en del av hela mänsklighetens historia. Området ingår i Världsarv Tanum då 
det finns fornlämningar i det större området planområdet ingår i men det finns inga identifierade 
fornlämningar inom eller i direkt närhet till planområdet. 
 
Kulturmiljö 
För kommunen innebär den värdefulla kulturmiljön en stor tillgång. Den kan, tillsammans med andra 
tillgångar som vacker natur, närhet till bad och båtliv ge stora kvalitéer i boendet. En rik kulturmiljö lockar 
också människor till kommunen och är därför viktig för turistnäringen. Det är ett speciellt åtagande att 
kunna utveckla kommunen och samtidigt värna kulturmiljön för framtiden. 
 

 

Bilden illustrerar en områdesbeskrivning med vision. Kartan är ett utdrag ur FÖP 2006. Planområdet är 
markerat med röd ring och beskrivs som bostadsområde. Kartan visar även avståndet till Tanumsälven.  
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DETALJPLANER 
Tanum 3218  
Stadsplan för norra Vinbäck, Tanum 3218 som antogs av kommunfullmäktige 1980-04-28 anger att området 
ska bebyggas med bostäder. Stadsplanen är mycket omfattande och är idag uppdelad i flera mindre planer, 
där detta planarbete är en av dessa. Marken inom nuvarande planområde är planlagd för bostäder, garage 
och lokalgata. Detaljplaneområdet gränsar till en fastighet i norr som är planlagd för bostäder men som idag 
är obebyggd. Bestämmelser som angavs för bostadsbebyggelse var att hus skulle vara fristående, fick lov att 
ha max en våning och vindsinredning tilläts. Inga maximala byggnadshöjder för bostäderna angavs. 
 

 

Utdrag ur befintlig detaljplan.  Utdrag ur befintlig detaljplan tillsammans med 
Planområdet för föreslagen detaljplan förslag på ny detaljplan. Planområdet för föreslagen 
är markerat med rött. detaljplan är markerat med rött. 
 
Den tidigare allmänna platsmarken föreslås i och med denna detaljplan ändras till kvartersmark. En stor 
sammanhängande byggrätt föreslås. Två våningar föreslås istället för en våning med vindsinredning. 
Byggrätt för enskilda garage tas bort och ersätts med carports. X-område (mark tillgänglig för allmän gång- 
och cykeltrafik) upphör i och med ny detaljplan.  
 
I närområdet pågår för närvarande arbete med ytterligare tre detaljplaner: Oppen Rasta, Tanums näringspark 
etapp 2 och Kyrkonäs. 
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BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  
En behovsbedömning har genomförts av kommunen för att utreda om en miljökonsekvensbeskrivning 
erfordras. 
 
Kommunens ställningstagande 
Planområdet är lokaliserat i anslutning till Tanumshede tätort inom ett område som delvis är ianspråktaget 
för bostadsbebyggelse. Området består idag av obebyggd mark men är detaljplanelagd sedan tidigare som 
kvartersmark för bostäder. Planförslaget bedöms därför inte vara av en sådan omfattning att den kan anses 
medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningens ställningstagande är att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras.  
 
Ställningstagandet för miljöpåverkan förutsätter att inom detaljplanen föreslagna åtgärder vidtas. Om 
föreslagna åtgärder inte vidtas kan ställningstagandet behöva omvärderas. 
 
KOMMUNALA BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-17, 319 § att medge planbesked under förutsättning att ett antal frågor 
beaktas i planarbetet. 
 
Planavdelningen bedömde att förslaget stämmer överens med gällande fördjupad översiktsplan för 
Tanumshede (FÖP 2006). Området omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp samt 
ligger i anslutning till både kommunikationer och service, bl. a Tanums shoppingcenter. Förutsättningar för 
säker gång- och cykeltrafik mellan planområdet och centrala Tanumshede är mer eller mindre goda. 
 
Förslaget i planansökan följer gällande stadsplan i den mån att syftet är det samma: ”att skapa ett 
bostadsområde med flera mindre enheter.” Gällande stadsplan medger inte uppförande av parhus i två 
våningar. Att förslaget möjliggör fler hushåll i området ses som positivt då det centrala läget i närheten till 
service och kommunikationen talar för en tätare samhällsbebyggelse.  
 
I kommande planarbete ska följande frågor särskilt beaktas: 

 Utformning och placering av bostadshusen i förhållande till varandra och till gaturummet 
 Behov av parkeringsplatser 
 Avfallshantering 
 Bullersituationen gentemot Bullarevägen 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 
NATUR 
Mark och vegetation 
Förutsättningar   

 

Bilderna ovan visar områdets karaktär under sommar och vinter.  
 
Området består till största delen av gräs, sly, buskage och björk. Markytans nivå varierar mellan cirka +53 
meter över havet i den norra delen och cirka +57 meter över havet i den sydvästra delen. Naturen i området 
bedöms inte vara av värdefull karaktär.  
 
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. En lång bäck rinner genom 
Tanumshede samhälle och i den finns fina uppväxtområden och även en lång leksträcka för öringen. 
Uppströms Tanumshede rinner bäcken genom åkermark och är delvis omgrävd och uträtad.  
 
Planförslaget 
Genomförande av planen medför att obebyggd mark ianspråktas för bostäder. Då naturen inom fastigheten 
inte bedöms vara av värdefull karaktär är konsekvenserna för en exploatering i området små. Planens 
genomförande påverkar inte djur- och växtliv i större utsträckning. Vattendraget kommer inte i stor grad att 
påverkas då god dagvattenhantering tillämpas inom planområdet. 
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Geoteknik 
Förutsättningar 

Enligt tidigare karteringar bedöms marken inom området utgöras 
av friktionsjord och morän.  
 
Utöver detta har i tidigare stadsplan för området en geoteknisk 
utredning genomförts 1978-03-20 av Göteborgs förorter AB. I 
utlåtandet sammanfattas områdets geotekniska förhållanden som 
goda och att området i stort består av fasta jordar alternativt 
morän. Det borrhål som genomfördes nära planområdet anger 
jordart till friktionsjord under ett tunt lager organisk jord. 
 
En geoteknisk besiktning genomfördes och ett PM upprättades av 
Bohusgeo AB, 2015-10-21. Utredningen upprättad av Göteborgs 
förorter AB, från 1978-03-20 har använts som underlag. 
 
 

Den geotekniska besiktningen från 2015 anger att djupet 
till berg eller block är mellan cirka 1-3 meter och att 
någon provtagning av jorden inom området inte har 
utförts. Vid besiktningen konstaterades att det finns 
massor bestående av krossmaterial i ytskiktet. 
 
Planförslaget 
Området utgörs av fastmark och har liten lutning varför 
släntstabiliteten bedöms vara tillfredsställande även efter 
att detaljplanen har genomförts.  
 
Förhållanden för grundläggning bedöms som goda och 
planerade byggnader bedöms kunna grundläggas direkt 
på mark efter att fyllning och vegetationsgjord schaktats 
bort. 
 
Radon 
Förutsättningar 
Stora delar av Tanums kommun är belägen i bohusgranitens utbredningsområde. Denna bergart är bland 
annat känd för sina radioaktiva egenskaper. Kommunen gör bedömningen att det finns risk att berggrunden i 
Tanumshede är att betrakta som högradonmark.  
 
Planförslaget 
Byggnaderna bör utformas radonskyddade enligt gällande normer och byggregler.  En upplysning finns i 
plankartan för att tydliggöra detta. 
 

Jordartskarta från SGU över berört 
område (röd ring). Blå markering är 
morän. 

Utdrag ur Geotekniskt PM som visar de massor 
med krossmaterial som fanns vid ytan.
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BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Förutsättningar 
Idag består området av gräs, sly, buskage och björk. Runt planområdet finns bostadsområden åt alla 
väderstreck förutom mot söder där Bullarevägen passerar. Söder om Bullarevägen finns skogsmark och ett 
elkraftverk. Via Bullarevägen kan man ta sig till centrum eller ut på väg E6. Planområdet är sedan tidigare i 
FÖP 2006 planerat som ett bostadsområde som lämpar sig väl för ändamålet.   
 
 
 

 

Bilderna illustrerar planområdets närmaste omgivning. 
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Planförslaget 
Föreslagen reglering & bestämmelser 

i detaljplan 

Detaljplanen möjliggör bostäder i 
form av flerbostadshus. 
 
Byggrätter för huvudbyggnader 
begränsas i höjd med byggnadshöjd 
6.8 meter över medelmarknivå och 
rymmer som högst 2 våningar. 
Byggnadshöjd innebär högsta höjd 
för byggnad där yttertak möter 
ytterfasad. Största sammanlagda 
byggnadsarea (BYA, yta som 
byggnad projiceras på mark) för 
huvudbyggnader i området är 1600 
kvadratmeter. Största enskilda 
huvudbyggnad tillåts vara maximalt 
350 kvadratmeter. Maximal takvinkel 
för huvudbyggnader regleras till som 
brantast 30 grader.  
 
För komplementbyggnader ges en begränsning i höjd av 3 meter över medelmarknivå vilket rymmer en 
våning. Komplementbyggnader tillåts delvis inom korsmark (120 respektive 60 kvadratmeter) samt inom 
huvudbyggrätt med en area om 120 kvadratmeter. Maximal takvinkel för komplementbyggnader regleras till 
som brantast 14 grader. 
 
Carports uppförs inom angiven korsmark mot söder och är en förutsättning för att ge området tillräcklig 
bullerskydd enligt bullerberäkningar. Carports ska utföras med 3 stängda sidor och ska ha byggnadshöjden 
3.2 meter över medelmarknivå för att ge tillräcklig bullerskyddande effekt. Bestämmelse för carportslänga 
anger att byggrätten ska bebyggas till minst 85 %. Maximal takvinkel för carports regleras till som brantast 
14 grader. 
 
En byggrätt med korsmark tänkt för sophantering finns i sydöstra delen av planområdet. Byggnadshöjd 
anges till 3 meter över medelmarknivå. Byggrätten får max bebyggas med 25 kvadratmeter och maximal 
takvinkel regleras till som brantast 14 grader. 
 
Prickmark säkerställer att tillräckligt avstånd hålls till andra fastigheter och vägar. På plankartan finns 
information om att bostäder behöver utformas enligt bullerförordning SFS 2015:216.  

Utdrag ur detaljplanens planillustration som visar maximal 
möjlig utbyggnad av byggrätter. 
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Föreslaget utseende & utformning 

Illustration visar ett exempel på hur 
området kan bebyggas inom givna 
byggrätter. Det kan uppföras fem 
byggnader med högst två våningar 
med tre gemensamma gårdar dit 
entréer kan vända sig. Innegårdarna 
kan ha tillhörande förråd och 
cykelparkeringar vilka anordnas i 
separata byggnader. Mellan 
innegårdarna kan det finnas 
gångstråk för att underlätta rörelse i 
området.  
 
En infartsgata med vändplats kan 
anläggas i den södra delen av 
området. Utmed Bullarevägen och 
infartsgatan kan det uppföras 
carports för boendeparkering och 
några parkeringar längst med gatan 
som kan användas som besöks- och 
tillgänglighetsparkering.  
 
Sophus kan placeras vid infarten till området för att möjliggöra sophämtning. Lägenheterna på bottenplan 
kan få uteplatser och till alla lägenheter på övre plan kan det anordnas tillhörande balkonger.  
 
I planområdet kan det uppföras totalt cirka 30 lägenheter med 2 till 4 rum och kök.  Lägenhetsförråd kan 
ligga i huvudbyggnad eller i komplementbyggnad inom byggrätten. Bostads-, cykel-, barnvagns- och 
rullstolsförråd kan placeras inom dessa komplementbyggnader. Även kompletterande sopuppsamlingar kan 
finnas inom dessa komplementbyggnader. 
 

 

Illustrationen visar volymstudie över möjlig exploatering i förhållande till detaljplanens byggrätt. 
 

Illustrationen visar möjlig bebyggelse inom detaljplanens 
byggrätter. 
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Ett exempel på hur byggnation inom givna byggrätter kan komma att se ut från Bullarevägen. 
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Påverkan på befintlig byggnation i området 
För att visa den föreslagna bebyggelsens skuggpåverkan på befintlig byggnation i området redovisas en 
enkel solstudie nedan. 
 
Byggnadsvolymer inom detaljplanen redovisas med maximal byggnadshöjd och med närmsta tillåtna 
placering mot fastighetsgräns i norr. 
 
I solstudien valdes klockslag 14:00 och 17:00 för att visa hur skuggor under olika delar av året påverkar 
gemensamma gårdar och kringliggande mark och bebyggelse. Under vårdagjämning och höstdagjämning är 
skuggornas påverkan snarlik, därför är endast vårdagjämning illustrerad. 
 
Mitt på sommaren når inte skuggorna från föreslagen byggnation längre än fastighetsgränsen i norr och 
påverkar inga befintliga byggnader. På vintern, sena höstkvällar och tidiga vårkvällar är det generellt svårt 
att frångå skuggverkan då solen står lågt över horisonten.  
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Påverkan på byggnation som är tillåten inom närliggande detaljplan 
Planområdet gränsar till en fastighet i norr där stadsplan Tanum 3218 medger villabebyggelse. För 
närvarande finns inga villor uppförda inom fastigheten.  
 
För att studera hur föreslagen byggnation enligt planillustration kan komma att påverka eventuell framtida 
bebyggelse inom stadsplan Tanum 3218 har byggrätter för villor närmast detaljplanegräns ritats upp i 
maximal storlek. Stadsplan Tanum 3218 tillåter byggnader med max 150 kvadratmeters byggnadsarea, en 
våning (4 meter byggnadshöjd) samt fri takvinkel med tillåten vindsinredning. 
 
Inom följande illustrationer har byggnation inom Tanum 3218 illustrerats med maximal byggnadsyta, 45 
graders takvinkel och närmsta möjliga placering till tomtgräns. 
 
Byggnadsvolymer inom detaljplanen redovisas med maximal 
byggnadshöjd och med närmsta tillåtna placering mot fastighetsgräns i 
norr. 
 
Illustration till höger visar möjlig bebyggelseyta inom byggrätter för 
villor i norr vilka som mest kan bebyggas med 150 kvadratmeter 
byggnadsarea. Sektionerna A-A och B-B är markerade. 
 
Inom sektioner nedan visas förhållandet mellan villor som det finns möjlighet att bygga inom byggrätter i 
norr (max storlek samt närmsta placering mot tomtgräns). 
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Då planerade villatomter nordväst om planområdet är små och ligger nära nu planerad tvåvåningsbebyggelse 
har en solstudie genomförts för att utreda hur föreslagen bebyggelse påverkar tomternas solförhållanden. 
Byggrätten i detaljplanen har utformats så att rimligt mycket sol ska nå villornas uteplatser. 
 

 

 
För att minimera ombyggnationens påverkan på angränsande fastighet i norr har byggrätter placerats och 
begränsats för att säkerställa att påverkan inte blir för stor. 
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ARKEOLOGI 
Förutsättningar 
Inga kända fornlämningar finns i området och kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
bedömer att inga vidare undersökningar behövs för området. 
 

Planförslaget 
Inga fornlämningar påverkas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICE OCH MÖTESPLATSER 
Förutsättningar 
Planområdet ligger cirka 1,4 kilometer från Tanumshede Centrum som ger tillgång till både offentlig och 
kommersiell service. I Tanumshede centrum finns vårdcentral, apotek, arbetsförmedling, bank, brandstation, 
livs, postombud, bibliotek med mera. Ett nybyggt shoppingcenter finns 250 meter från planområdet med 
bland annat matvarubutik, hälsa och skönhet samt mode.  
 
Behovet av förskolor, skolor och vård tillgodoses genom områdets närhet till servicecentrum. I Tanumshede 
centrum finns eftermiddags- och fritidshem, förskola, kooperativ förskola, grundskola, gymnasium, 
vidareutbildning och distansutbildning. Fritidshem, förskola och grundskola finns även i Grebbestad. LSS-
bostad/Gruppboende för funktionshindrade och särskilt boende för äldre finns i Tanumshede.  
 

 

Bilderna visar en gång- och cykelväg till Tanums shoppingcenter från planområdet. Shoppingcentret 
skymtas mellan träden från planområdet.  
 

Utdrag ur FMIS, plan-
området är markerat 
med röd ring. Forn-
lämningar är 
markerade med blåa 
fält och blå text. 
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Planförslaget 
Det finns god tillgång till skolor och service i närheten av planområdet. Planområdet kommer inte att 
erbjuda service utan enbart bestå av bostäder.  
 
GATOR OCH TRAFIK 
Gator  
Förutsättningar 

 

Planområdet är markerat med orange, relevanta vägar är namngivna och närmsta offentliga parkering som 
finns vid Tanums shoppingcenter, är markerad.  
 
Bullarevägen, väg 914, passerar söder om planområdet. Skogshuggarevägen passerar öster om planområdet 
och det är från denna väg som infart planeras för planområdet. Oppenvägen öster om planområdet leder bort 
mot bostäder och övergår i en grusväg i nordlig riktning samt fortsätter i nordost som en cykelväg till 
Tanums shoppingcenter. Inom planområdet ligger Murarevägen som är igenväxt och inte används idag men 
kan komma att återupptas vid nybyggnation. Vägarna i området är i huvudsak asfalterade förutom en bit av 
Oppenvägen. Bullarevägen är statlig medan övriga vägar är kommunala.  
 
En hastighetsplan har tagits fram av Tekniska nämnden, denna antogs av kommunstyrelsen 2014-06-25. 
Ändringar som anges i hastighetsplanen är att hastigheten ökas från 50 km/h till 60 km/h på den sträcka av 
Bullarevägen som passerar området. För alla gator efter infart till Skogshuggarevägen (inklusive 
Skogshuggarevägen) ändras hastigheten från 30 km/h till 40 km/h. Hastighetsplanen användes som underlag 
i bifogad bullerutredning. Alla lokaltrafikföreskrifter är inskickade till Trafikverket och Tanums kommun 
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väntar på att dessa ska godkännas. I området gäller för närvarande 30 km/h för samtliga vägar förutom 
Bullarevägen där 50 km/h råder. 
 
Väg E6 som passerar öster om planområdet är en väg av riksintresse. Två påfarter finns, Ryland- samt 
Tanumsmotet. 
 
Planförslaget 
Områdets vägar kommer inte att förändras i stor utsträckning. Kring planområdet finns gång- och cykelstråk 
samt välplanerade vägar och gator. En infartsgata från Skogshuggarevägen tillkommer. Infart till 
planområdet föreslås cirka 45 meter från korsning Skogshuggarevägen - Bullarevägen vilket är ett säkert 
avstånd från korsningen. Infartsgatans bredd är 7 meter för att möjliggöra att carports kan ligga placerade 
med 90 graders vinkel mot gatan. Gatans bredd ger gott om plats för personbilar, gående och cyklister att 
mötas och vända. En vändplats finns i slutet på infartsgatan som är dimensionerad för backvändning med till 
exempel små lastbilar.  
 
Planområdets trafikalstring 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för att uppskatta maximal möjlig antal tillkommande 
trafikrörelser vid ett plangenomförande. Trafikalstringen har baserats på maximal tillåten byggrätt för 
detaljplanen.  
 
Enligt trafikalstringsverktyget bedöms totalt cirka 158 stycken resor per dygn tillkomma vid ett 
plangenomförande. Dessa resor fördelas på olika färdmedel, till exempel biltrafik, kollektivtrafik samt gång- 
och cykeltrafik. Antal resor per dygn med bil som bedöms tillkomma är cirka 96 stycken och dessa kommer 
utgöra 60 % av totala antalet resor per dygn. 
 
Det genomsnittliga antalet förekommande fordon per dygn under ett år (ÅDT), vid ett plangenomförande, 
bedöms bli cirka 71 fordon. Ett mindre antal fordon (cirka 5 fordonsrörelser ÅDT) tillkommer i det fall man 
räknar med nyttotrafik för området, totalt 76 fordon. 
 
Ett trafiktekniskt PM har upprättats, WSP 2014-04-29, tillhörande Tanums näringspark. Trafiksiffror har 
hämtats från rapportens figur 4. Trafikmängder som anges vid full utbyggnad är hämtade från 
Trafikbullerutredning Oppen, Gärdhagen Akustik, 2015-10-08, tabell 2, trafikbullerutredningen har använt 
WSP rapport som underlag. Berörd/mottagande väg för planområdet (dit trafikalstring sker) är Bullarevägen, 
väg 914. 
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På sommaren passerar i nuläget 3800 fordon över väg 914 per dygn. Trafikökningen med 76 fordon per 
dygn påverkar inte det kringliggande vägnätet i någon större grad. 
 
Vid en prognostiserad full utbyggnad av näringsparker i Tanumshede centrum kommer på sommaren cirka 
13 667 fordon per dygn att passera över väg 914. Trafik från planområdet kommer inte att påverka 
kringliggande vägnät i större grad.  
 
Eventuella åtgärder för att underlätta framkomligheten kring området på grund av de förutsedda stora 
trafikökningarna är en cirkulationsplats mellan väg 920 och väg 914 samt en ny anslutningsväg från väg 914 
till vägarna kring Tanums shoppingcenter. 
 
Bebyggelsen i området blir inte av säsongsbunden karaktär. Kringliggande vägar är säsongsbundna med stor 
trafikbelastning på sommaren. Vid lågsäsong minskar belastningen med 20 - 25 %. Tillkommande 
trafikbelastning med 76 trafikrörelser per dygn (ÅDT) utgör en större andel av trafiken under lågsäsong än 
under sommaren. Vid jämförelse är trafikalstringen så marginell att dess påverkan på väg 914 inte blir 
påtaglig. 
 
Slutsatsen är att trafikalstringen från föreslagen exploatering inte påtagligt kommer påverka det 
kringliggande vägnätet. 
 

Illustration som visar utbyggnad av 
näringsparker och åtgärdspunkter för att 
förbättra trafiksituationen vid en full utbyggnad. 
Planområdet är markerat med gult. 

Illustration som visar trafiksituationen före och 
efter full utbyggnad av näringsparker under 
sommarmånaderna. Planområdet är markerat med 
gult.
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Gång- och cykelvägar 
Förutsättningar  

 

Illustrationen visar befintlig gång- och cykelbana och behov av ytterligare gång- och cykelbana. 
Illustrationen summerar trafiknätsanalysen i FÖP 2006 och ”Sammanställning över övergripande cykelnät i 
Tanums kommun”, BBK, 2009. 
 
Via välskyltade cykelbanor går det att ta sig från Tanums shoppingcenter till Tanumshede centrums utkanter 
samt mellan planområdet och de två närmsta busshållplatserna. 
 
För att ta sig till hållplatsen Tanums kyrka är cykelbanan skyltad in i ett bostadsområde för blandtrafik innan 
den sedan mynnar ut i cykelväg vid Riksvägen. För att ta sig till Tanums shoppingcenter går det att ta det 
separerade cykelstråket vid Oppenvägen rakt in till centret. Tanumshede är främst planerad för biltrafik och 
planering pågår för bättre möjligheter för gång- och cykeltrafikanters säkerhet.  
 
Planförslaget 
I större skala bör Tanumshede centrum kompletteras med cykelvägar (speciellt längst Riksvägen i sydlig 
riktning från planområdet) för att kunna sammanlänka med de befintliga gång- och cykelvägarna. Det finns 
goda möjligheter att cykla till busshållplatser i närheten.  
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Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
Närmsta busshållplats ligger cirka 550 meter åt öster från planområdet. Hållplatsen heter Tanums 
Shoppingcenter och trafikeras av bussarna 871, 875, 878, 882 och linje 6 ronden. Buss 871 trafikerar en 
sträcka från Strömstad till Torp. Vid Torp hänvisas resande till anslutande trafik mot Göteborg, bussen 
trafikerar sträckan under vardagar och helger. Buss 878 avgår från shoppingcentret till Grebbestad och 
trafikerar sträckan på vardagar och helger. Linje 6 ronden trafikerar en sträcka mellan Strömstad sjukhus och 
Norra Älvsborgs Länssjukhus. Denna buss avgår tre gånger om dagen på veckodagar. 
 
Cirka 700 meter från planområdet i sydvästlig riktning ligger hållplatsen Tanums kyrka. Busslinjerna 870 
och 882 passerar denna hållplats. Någon kilometer nordväst om planområdet ligger knutpunkten 
Tanumshede centrum där ett flertal busslinjer passerar. Från Tanums Kyrka tar det endast några minuter 
med buss att ta sig till knutpunkten. 
 
Tanums station ligger 2,2 kilometer västerut, den trafikeras av Västtågens pendeltåg och SJ X2000 (X2000 
endast under sommaren). Även bussar 875, 877, 878, 885 passerar där. Järnvägen passerar väster om 
planområdet i nordsydlig riktning. Tågen går mot Strömstad och Uddevalla/Göteborg. 
 
Hållplatserna i närområdet syns på karta i rubriken ”Gång- och cykelvägar”.  
 
Busslinjerna binder samman Tanumshede centrum med alla närliggande samhällen: Grebbestad, Göteborg, 
Strömstad, Uddevalla, Torp med flera. 
 
Planförslaget 
I dagsläget planeras inga ändringar i kollektivtrafiknätet nära planområdet. 
 
Parkering 
Förutsättningar 
Idag finns närmsta större parkering vid Tanums shoppingcenter, i övrigt finns det enbart privatparkeringar i 
närområdet vilka tillhör intilliggande bostäder. I närområdet behövs besöksparkeringar. Vägarna kring 
Skogshuggarevägen är välplanerade och utfarten från Skogshuggarevägen till Bullarevägen är väl 
dimensionerad för såväl sophantering som ökad trafik. I området finns vändzoner för större fordon så som 
lastbilar och utryckningsfordon.  
 
Det pågår för tillfället ett arbete med att ta fram en parkeringsnorm för Tanums kommun. Tills dess ska 
rekommendationen av en parkeringsplats per bostad följas. 
 
Planförslaget 
I planområdet planeras cirka 30 lägenheter vilka behöver 1 bilplats per lägenhet.  
Parkeringsrekommendationer uppfylls inom detaljplanen med 1 parkeringsplats per bostad. Placering av 
tillgänglighetsparkeringar styrs inte inom detaljplanearbete men i BBR finns regler kring placering av 
angöringsplatser för färdtjänst och maximala avstånd till handikapparkeringar som ska följas.  
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Föreslaget utseende & utformning 
Utmed Bullarevägen föreslås carports i tre separata längor med tre stängda sidor och byggnadshöjd 3.2 
meter, inrymmande 30 bilplatser. Dessa är tänkta att ge både privat parkeringsyta och bulleravskärmning. 
Utöver detta föreslås fem parkeringar utmed norra sidan av den föreslagna infartsgatan till planområdet. 
Dessa fem parkeringsplatser kan användas som besöks- alternativt tillgänglighetsparkeringar.  
 
Inom planområdet föreslås en mindre vändzon dimensionerad för backvändning med fordon av typ LBm 
(små lastbilar) som möjliggör vändning för färdtjänst, ambulans med mera. Större vändzon är inte 
nödvändig då Rambo AB, det mellankommunala avfallsbolaget, önskar en gemensam sophantering vid 
Skogshuggarevägen för att inte behöva köra in i planområdet.  
 
TILLGÄNGLIGHET 
Förutsättningar 
Det är av stor betydelse att miljöer och funktioner i samhället, både offentliga och privata, som är avsedda 
för allmänheten, görs tillgängliga för funktionshindrade. Därför ska gångvägar, vägar, gemensamma 
utrymmen, bostäder och parkeringar utformas för att ge full tillgänglighet för boende och besökande. Detta 
bevakas i bygglovsskedet enligt PBL och BBR. Höjdskillnaderna i planområdet är små vilket underlättar 
tillgänglighetsanpassning. 
 
En förutsättning för att bygglov ska kunna medges är att erforderliga ytor för utryckningsfordon redovisas. 
 
Planförslaget 
Normer och regler enligt PBL och BBR ska följas. Enligt BBR ska angöringsplatser och parkeringar för 
rörelsehindrade kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar 
entré från bostad. Invändig tillgänglighet i bostäderna utförs enligt normer, hiss krävs inte för tvåvåningshus. 
 
Föreslaget utseende & utformning 
Gångvägar kan anläggas genom området och för att uppnå god tillgänglighet med rullstol ska dessa vara 
minst 1,5 meter breda, lutningar bör vara små och beläggning bör vara jämn och fast. Gångvägar, 
gemensamma innergårdar och entréer bör ha god belysning. Rullstolsförråd tillsammans med andra förråd 
anordnas inom planområdet med god tillgänglighet kring dörröppningar och entréer. 
 
Det kan finnas två tillgängliga parkeringsplatser utmed norra sidan av planområdets infartsgata. Placering 
för dessa funktioner styrs inte i detaljplan och det kan troligen behövas ytterligare tillgänglighetsparkeringar 
och angöringsplatser närmare byggnaderna inom området. Plankartans bestämmelser hindrar inte sådan 
placering och frågan och behovet utreds ytterligare inom bygglovsskedet.  
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BRAND 
Förutsättningar 
Ett ledningsnät har anlagts för planområdet sedan tidigare, ledningarnas status är dock osäker. Enligt 
redovisade ledningsdragningar återfinns en brandpost vid infarten till området. 
 
Planförslaget 
Det finns krav på utrymning och tillgänglighet kring brand och räddning både från Räddningstjänsten och i 
BBR. Vägar och uppställningsplatser skall anordnas på ett sådant sätt att avstånd mellan uppställningsplats 
och fastigheter inte kommer att överstiga 50 meter. Om inte gatunät eller motsvarande ger tillräcklig åtkomst 
skall en särskild räddningsväg anordnas. 
 
Brandvattenförsörjning för området skall dimensioneras enligt anvisningar i VAV P83 från Svenskt Vatten.  
 
 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
BULLER 
Förutsättningar  
Planområdet blir bullerutsatt från Bullarevägen.  
 
I Förordning om trafikbuller vid bostäder (SFS 2015:216) anges riktvärden för ljudnivå utomhus från trafik. 
Här följer relevanta utdrag ur förordningen. 
 
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida: 

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskridas vid fasaden, och  

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan 22.00 och 06:00 vid fasaden. 

 
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör 
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06:00 
och 22:00. 
 
En bullerutredning har genomförts för planområdet av Gärdhagen Akustik AB, 2015-10-08. 
Bullerutredningen har tagit hänsyn till hastighetsplanen antagen 2014-06-25 för Tanumshede samt till 
prognoser för utbyggnader av näringsparker kring planområdet. En trafikutredning som genomfördes av 
WSP, 2014-04-29 (Trafiktekniskt PM tillhörande utveckling av Tanums näringspark) har används som 
underlag i bullerutredningen. Den sedvanliga skattningen med uppräkning av trafik till år 2030 inom 
bullerberäkning av Gärdhagen Akustik AB har utgått då WSP genomförde en uppräkning till framtida 
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trafiksiffror inom sin prognos. Trafiken ökar markant under cirka två sommarmånader vilket innebär att 
utredningen, enligt praxis, har baserats på sommartrafiken. 
 
Den beräkningsgrundande trafiksiffran är baserad på en maximal utbyggnad av näringsparker i Tanum 
hämtad från WSP, trafiktekniskt PM, 2014-04-29. Inget specifikt årtal har angivits för när den maximala 
utbyggnaden kommer att ske. Bullarevägens trafikmängd kommer att öka markant vid beräknat utfall, från 
ca 3800 passerande bilar per årsmedeldygn till ca 13667 passerande bilar per årsmedeldygn.  
 
En förutsättning för att godkända bullernivåer skall uppnås är att bullerskydd uppförs utmed Bullarevägen.  
 
Slutsats av utredning 
Vid en maximal utbyggnad av näringsparker i Tanum beräknas 55 dBA ekvivalent ljudnivå överskridas 
inom delar av kvartersmarken. Det innebär att 3 § i bullerförordningen SFS 2015:216 inte uppnås. 

För att bostadsbebyggelse inom dessa delar av kvartersmarken ska ses som lämplig ur bullersynpunkt 
förutsätts en anpassning av bebyggelsen enligt bullerförordningens 4 § punkt 1 och 2. För de bostäder som 
riskerar överskrida 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad bör hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
ljudavskärmad sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids. 
 
Områdets lokalisering överensstämmer med kommunens planering i FÖP 2006. Trots att 
bullerförordningens 3 § inte uppfylls på platsen bedöms det lämpligt med bostäder då tillkommande 
bebyggelse stärker samhället.  
 
Planförslaget 
En bestämmelse om bullerskyddande åtgärd i form av carports anges på plankartan för att begränsa 
bullerpåverkan av området till godtagbara nivåer.  
 
För de delar av planområdet där ljudnivåerna enligt 3 § överskrids, har det studerats hur en 
bebyggelseutformning anpassad enligt föreskriftens 4 § skulle kunna uppföras.  Dessa studier visar i enlighet 
med på sida 33 följande illustrationer att en ur bullersynpunkt godtagbar bebyggelse är möjlig att uppföra 
inom planområdet.  Frågan om anpassning av bebyggelse enligt 4 § hanteras slutgiltigt i bygglovsskedet.  
 
En upplysningstext om anpassning av delar av bebyggelsen enligt SFS 2015:216 har införts på plankartan.  
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Illustration visar exempel på hur bebyggelse kan uppföras med hänsyn till anpassning enligt förordning SFS 
2015:216 samt hur villkoren i förordningen uppfylls för enskilda lägenheter. 
 

 

Utdrag ur bullerutredning (ekvivalenta nivåer)                 Utdrag ur bullerutredning (maximala nivåer) 
Grönt: 50-55 dBA, gult: 55-60 dBA, rött: 60-65 dBA              Grönt: 65-70 dBA, 70-75 dBA, rött: 75-80 dBA 
 
Illustrationer visar bullernivåer vid fasader och exponering av buller på mark. 
 



34 

 

PLANBESKRIVNING 
Detaljplan för Tanum 1:128 

Diarienummer: MBN 2015/0648 

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 
Förutsättningar 
Väg E6 är en primär transportväg för farligt gods och väg 163 öster om Tanumshede är en sekundär 
transportväg för farligt gods. Planområdet berörs inte av vägarnas skyddsavstånd.  
 
Planförslaget 
Planområdet ligger inte nära byggnadsfritt område kring farligt godsleder och berörs därför inte. 
 
INDUSTRIER 
Förutsättningar 
I FÖP 2006, avsnitt Hälsa och säkerhet identifieras en telemast vid Oppen i Tanumshede med ett angivet 
skyddsavstånd av 100 meter till bebyggelse.  
 
På andra sidan av Bullarevägen från planområdet finns en eldistributionscentral, avståndet mellan denna och 
planområdet är cirka 100 meter. 
 
Planförslaget 
Planområdet ligger cirka 550 meter väster om i FÖP 2006 omnämnd telemast vilket innebär att planområdet 
inte berörs av skyddsavståndet (100 meter). 
 
Befintlig eldistributionscentral ligger cirka 100 meter bort. För denna verksamhet behövs inget 
skyddsavstånd enligt ”Bättre plats för arbete”. 
 
FRIYTOR 
Lek och rekreationsområden 
Förutsättningar 
Möjlig placering för ett större lekområde finns angivet i nuvarande gällande stadsplan cirka 250 meter norr 
om planområdet. I nuläget är detta en stor friyta tillgänglig för lek. Enligt stadsplan är angränsande mark i 
väster parkmark. 
 
Planförslaget 
Inom planområdet finns ytor där närlekplatser kan anordnas.  
 
Föreslaget utseende & utformning 

Eventuella mindre lokala lekplatser skulle kunna anläggas inom det föreslagna bostadsområdet och placeras 
då inom bullerskyddad yta (mot norr) för att säkerställa en god ljudmiljö vid lek.  
 
Mellan husen föreslås större innergårdar för gemensamt umgänge. Dessa och grönytorna runtom uppfyller 
behov för friyta inom 50 meter från bostadsentré. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Följande karta visar vilka sträckningar ledningarna har för respektive leverantör. 

 

Illustration över ledningar (Ledningskollen.se) inom och kring detaljplaneområdet. Planområdet är 
markerat med vit tjock linje. 
 
VA 
Förutsättningar  
Då byggnation planerades på platsen redan på 90-talet finns det ett sedan tidigare anlagt VA-nät i området. 
Ledningsdragning är utförd enligt placering för bostäder i nuvarande stadsplan (1980) men ledningarnas 
position och skick är osäkert. 
 
Området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp men i detta fall är 
fastighetsägare ägare till ledningsnätet inom kvartersmark.  
 
Planförslaget 
Då ny detaljplan genomförs med möjlighet till annan husplacering kan ledningsdragningar behöva göras om 
eller kompletteras/förlängas. Det befintliga ledningsnätet är anslutet till det kommunala VA-nätet. Då 
fastighetsägare är ägare till ledningsnätet och avstyckning av fastigheten inte är aktuellt kommer Tanums 
kommun inte överta ägandet av ledningsnätet. 
 
Åtgärder och kostnader för undersökning och iordningställande av ledningsnätet inom fastigheten, fram till 
anslutningspunkt i fastighetsgräns åligger fastighetsägaren. Åtgärder utförs för att uppfylla Tanums 
kommuns VA-standard. 
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Dagvatten 
Förutsättningar  
Tanums kommun har en vatten- och avloppspolicy som även innehåller riktlinjer för dagvatten. 
Målsättningen är att inläckage av dagvatten till spillvattensystemet kontinuerligt ska minska. Dagvatten ska 
tas omhand på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt och bör återföras till naturen utan omfattande 
ledningssystem och bearbetning. Enligt policyn ska nya detaljplaner innefatta en beskrivning av hur 
dagvatten tas omhand från område till slutlig recipient. 
 
I området ligger det sedan tidigare dagvattenledningar som leder dagvatten norrut med självfall. Dessa 
anrättades på 90-talet, ledningarnas skick är osäkert. 
 
Planförslaget 
Området har sedan tidigare anlagts med ledningar för anslutning till det kommunala dagvattensystemet.  
 
För att kunna nyttja områdets dagvattensystem behövs undersökningar på systemet. Undersökningar kan ske 
i samband med åtgärder på VA-systemet. Anslutningspunkt för dagvattensystemet finns i korsningen mellan 
Skogshuggarevägen och Oppenvägen. Det finns också en dagvattenledning med ett par rännstensbrunnar, 
precis innanför fastighetsgränsen i det nordöstra hörnet av fastigheten.   
 
Anslutning till det kommunala dagvattensystemet är anmälningspliktigt. Om fastighetsägare väljer att inte 
ansöka om anslutning till det kommunala dagvattensystemet ska fastighetsägaren kunna påvisa, enligt VA- 
avdelningens krav, godtagbart lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Samråd skall ske med VA- 
avdelningen angående åtgärder på befintlig VA-anläggning och anslutning av dagvatten. Fastighetsägaren 
har ansvar för att exploateringen inte innebär ökat flöde av dagvatten till omkringliggande fastigheter.  
 
Marken inom området består av friktionsjord/morän och 
bedöms som lämplig för infiltration. Infiltration är 
fördelaktigt då det medför rening av dagvatten samt 
minskad risk för förorenat grundvatten. För att 
avrinningsvatten ska få en jämn fördelning över 
infiltrationsytorna inom planområdet leds vatten från tak 
via stuprör och eventuellt kan även makadambäddar eller 
dräneringsrör under gräsytor anläggas.  
 
Förorenat dagvatten får inte ledas direkt till kommunens 
dagvattensystem varför vatten från parkering- och vägytor 
bör omhändertas lokalt alternativt fördröjas/infiltreras 
innan vattnet leds till ledningarna. En tumregel för storlek 
på den yta som behövs för infiltration är mellan 1-2 
gånger den hårdgjorda ytan som finns inom planområdet.   
 
Inom föreslagen utformning av detaljplaneområdet beräknas yta för infiltration bli cirka 1.3 gånger den 
hårdgjorda ytan. Detta bedöms som tillräckligt för att kunna omhänderta avrinning från normalregn.  
 

Illustration som visar flödesriktningar, 
genomsläppliga och hårdgjorda ytor inom 

planområdet.
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För större möjlighet till infiltration kan till exempel sedumtak och grusade gångar anläggas. För att öka 
genomsläppliga ytor inom området är det viktigt att gemensamma innergårdar anläggs med genomsläppliga 
material, till exempel stenplattor. 
 
Risken för förändring av grundvattenkvaliteten, ändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller 
dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning bedöms vara liten. Slutrecipient för dagvatten från 
området är Anråsälven. Påverkan på slutrecipienten är att den kan komma att motta en något större mängd 
dagvatten än tidigare på grund större mängd hårdgjorda ytor inom planförslaget. Vid ett erforderligt 
omhändertagande av dagvatten på fastigheten bedöms Anråsälven inte påverkas på ett omfattande sätt. 
 
Värme och energi 
Förutsättningar 
Ett fjärrvärmesystem finns i Tanumshede centrum men inga Fjärrvärmeledningar finns i närområdet i 
nuläget. 
 
Planförslaget 
Då möjlighet till påkoppling på Fjärrvärmenätet saknas i nuläget är det troligt att byggnaderna värms upp via 
enskilda anläggningar eller en för kvarteret gemensam anläggning. 
 
Ett flertal alternativ för uppvärmning av flerbostadshus finns, alla har sina för- och nackdelar. Bergvärme 
kan tillämpas för området, då krävs tillstånd för borrning. Solenergi och solfångare kan användas för 
uppvärmning, fastighetens läge är fördelaktigt för att till exempel hämta energi från solceller. Solenergi kan 
även användas som komplement för att helt eller delvis värma upp ett vattenvärmessystem. Ett förslag kan 
vara att kombinera carports med solceller för laddning av elbilar. Luftvärmepumpar eller en pelletspanna 
kan installeras (pellets släpper dock ut rök och kräver tillstånd för att anläggas). Elvärme kan också 
användas för området men är olämpligt. Alla system kan kombineras och det är viktigt att 
värmeväxlingssystem eller motsvarande används för att återvinna värmeenergi.  
 
El, tele och fiber 
Förutsättningar 
Fortum och Skanova har sedan tidigare ledningsdragning till området för el och telefonledningar. 
Transformatorstation finns cirka 200 meter norr om planområdet. 
 
Planförslaget 
Teleledningar samt elledningar är sedan tidigare dragna till området.  
 
Anläggning av Vinbäcks fiber (Telia) pågår med planerat färdigställande februari 2016. En kopplingspunkt 
förbereds för anslutning till planområdet. Befintlig transformatorstation för området har tillräcklig kapacitet 
för anslutning av nybyggnation. 
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Avfallshantering 
Förutsättningar 
I Tanums kommun är det Rambo AB som hanterar avfall och återvinning. Närmsta återvinningscentral finns 
i Tyft (Tyft återvinningscentral), denna ligger cirka 7 kilometer från planområdet. Närmsta 
återvinningsstation finns i Vinbäck, cirka 350 meter från planområdet. Denna återvinningsstation ingår i en 
pågående detaljplan och ska göras mer tillgänglig för sophämtningsfordon. 
 
I Boverkets byggregler avsnitt 3:422 finns allmänna råd om avstånd till avfallsutrymmen vilket innebär att 
sophus för matavfall bör placeras så nära bostaden som möjligt. Avståndet bör inte överstiga 50 meter för 
flerbostadshus. 
 
Rambo AB önskar en samlad sopavhämtningsstation vid Skogshuggarevägen för att lättare kunna hämta upp 
avfallet. Sophämtningsfordon ska kunna stanna intill sophus för att behållare ska kunna tömmas med kort 
dragväg. Marken mellan sophuset och bilens uppställningsplats ska ha hårdgjord yta. Sophus ska ha 
tillräckligt utrymme för källsortering av minst matavfall och restavfall. 
 
Planförslaget 
Föreslaget utseende & utformning 

Placering för soputrymme i planområdet uppfyller önskemål och krav ställda av Rambo AB. En studie kring 
minsta storlek på sophus innehållande restavfall och matavfall har genomförts. Område för sophus har 
dimensionerats utifrån en bedömning av kommande sopmängd. 
 
Sophus placeras en bit in från fastighetsgräns vilket innebär att sophämtningsfordon kommer in från 
vägområdet och inte blockerar trottoar. Tillfart till sophuset beläggs med hårdgjord yta och bilen kan köra an 
till sophuset.  
 
Med ett gemensamt sophus vid vägrenen för Skogshuggarevägen blir avståndet från byggnader i väster inom 
planområdet längre än 50 meter. Detta löses genom att sopuppsamlingsplatser placeras ut i planområdet nära 
berörda bostadshus. Därifrån kan fastighetsskötare transportera avfallet från uppsamlingsplatser till sophuset 
vid Skogshuggarevägen innan tömning.  
 

 
Illustration visar placering av soputrymmen. Röd 
markering är huvudsophus där sophämtningsfordon 
kommer plocka upp avfallet för området varannan 
vecka. 
 
Orange markeringar är platser där mindre 
sopuppsamlingsplatser kan placeras för att uppfylla 
Boverkets krav. 
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KONSEKVENSER 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Ett uppförande av detaljplan och ett genomförande av planförslag innebär kostnader för fastighetsägaren. 
Intäkter till kommunen består av exempelvis avgifter i samband med VA. Inflyttning till kommunen kan ha 
indirekta positiva ekonomiska konsekvenser för samhället. 
 
SOCIALA KONSEKVENSER 
Nyinflyttning till området är positivt då det följer kommunens målsättning med att området ska användas till 
bostäder samt bidrar till samhällets utveckling. När nya bostäder etableras kan flyttkedjor skapas där en 
omfördelning av olika boendeformer ger nya möjligheter för boende och nyinflyttning till kommunen. 
Bostadshus placerade runt gemensamma innergårdar kan skapa trevliga mötesplatser i området.  
 
KULTURELLA KONSEKVENSER 
Planområdet är i nuläget detaljplanelagt som bostäder vilket innebär att en förändring av användning inte 
kommer att ske. Planområdet ingår i området som är av riksintresse för kulturmiljövården men skadar inte 
riksintresset då området ingår i ett befintligt bostadsområde och sedan tidigare är detaljplanelagt som 
bostäder. Planområdet har inte heller någon rekommendation i Tanum kommuns kulturminnesvårdsprogram. 
Det finns inga kända fornlämningar i området och vidare undersökning kommer inte att behövas 
(Länsstyrelsens kulturmiljöenhet). Området ligger inom Världsarv Tanum men påverkar inte världsarvet då 
området ligger i Tanumshede samhälle. Planområdet anses inte heller väsentligt påverka eller försämra 
landskapsbilden vid genomförande. Baserat på detta kommer området inte påverka kulturmiljö på ett 
negativt sätt. Stadsbilden ändras vid ett genomförande och området knyter an till Tanumshede centrum. 
 
EKOLOGISKA KONSEKVENSER 
I området finns inga skyddade djur- och växtarter, ej heller några områdesskydd eller utpekade ekologiska 
värden. Området är sedan tidigare planerat för bostadsändamål. Ekologi och klimat i området kommer inte 
att påverkas i högre grad.  
 
Miljöer utanför planområdet kan påverkas då planområdets dagvattenavrinning sker till Tanumsälven 
(utpekat som värdefullt kulturlandskap) och sedan vidare till Anråsälven. Eventuell påverkan på 
kulturlandskapet är att Tanumsälven kan komma att motta en något större mängd dagvatten än tidigare. Det 
säkerställs att en negativ påverkan inte sker genom god infiltration samt dagvattenhantering enligt 
kommunens normer.  
 
Området kan vid full utbyggnad av prognoser för näringsparker i Tanumshede få stor bullerpåverkan. Buller 
är idag ett hälsoproblem. Genom planbestämmelse om krav på bullerskydd samt en upplysning i plankartan 
som anger att nuvarande bullerskyddsförordning SFS 2015:216 ska följas säkerställs det att föreskrivna 
riktvärden klaras. 
  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Vid ett antagande av föreslagen detaljplan kommer allmän platsmark och möjligheten för kommunen att lösa 
in mark att tas bort.  
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REVIDERINGAR 
Här följer en lista av revideringar som genomfördes efter granskningsskedet till antagandeskedet. 
 
PLANBESKRIVNING 

 Text har justerats under rubrik Planprocessen. 
 Text har justerats under rubrik Revideringar. 
 Text har justerats under rubrik Genomförande frågor - Organisatoriska frågor - Tidplan för 

planarbetet. 
 Rubrik Genomförande frågor - Fortsatt planarbete har utgått. 

 
 

GENOMFÖRANDE FRÅGOR 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDPLAN FÖR PLANARBETET 
Samråd    2:a kvartalet 2016 
Granskning    3:e kvartalet 2016 
Antagande    4:e kvartalet 2016 
Laga kraft    4:e kvartalet 2016 
 
Om ingen överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen vinner den laga kraft tre 
veckor efter antagande. 
 
GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
 
Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång såvida inte kommunen fattar beslut 
om att upphäva detaljplanen eller att en ny detaljplan upprättas för området. Väljer kommunen att upprätta 
en ny eller upphäva detaljplanen, krävs en ny planprocess, då fastighetsägare får möjlighet till insyn och att 
lämna synpunkter.  
 
HUVUDMANNASKAP 
Inom planområdet finns ingen allmän platsmark. 
 
ANSVARSFÖRDELNING 
Kvartersmark 
Ansvarsfördelningen inom området sker enligt följande: 

 Bostäder och tillhörande funktioner inom Kvartersmark betecknat med B ägs, genomförs och 
drivs/underhålls av fastighetsägaren. 

 Vägdragningar i området ägs, genomförs och drivs/underhålls av fastighetsägaren. 
 Elnät i området ägs av Fortum, genomförs av fastighetsägaren och drivs/underhålls av Fortum.  
 Tele-nät i området ägs av Skanova, genomförs av fastighetsägaren och drivs/underhålls av Skanova. 
 Fibernät planeras vara färdigställt februari 2016, ägs av ekonomisk förening Vinbäcks fiber, 

genomförs av fastighetsägaren och drivs/underhålls av Telia alternativt Vinbäcks fiber. 
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 VA- och dagvattennätet i området ägs av fastighetsägare, åtgärder genomförs av fastighetsägare och 
drivs/underhålls av fastighetsägare. 

 
AVTAL 
Planavtal 
Ett planavtal har upprättats mellan VGL utveckling AB och Tanum kommun 2015-04-29. Avtalet reglerar 
kostnader och tillvägagångssätt för upprättande av planhandlingar. 
 
VA-avtal 
Avtal mellan kommunens VA-avdelning och fastighetsägaren tecknas vid behov. 
 
Bygglov 
Fastighetsägaren har ansvar för att söka erforderliga bygglov. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägare 
Fastighet Tanum 1:128 ägs av privat fastighetsägare, Leif Grimsrud Entreprenad AB. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Plankostnader, exploateringsavtal och bygglovsavgifter 
Kostnader i samband med upprättande av detaljplanen är reglerade i ett planavtal. Ekonomiska frågor mellan 
Tanums kommun och fastighetsägare/exploatör regleras i ett exploateringsavtal. Vid bygglovsprövning 
kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa. 
 
Kvartersmark 
Alla åtgärder (bostäder, parkeringar, vägar, förråd mm) genomförda på kvartersmark bekostas av 
fastighetsägaren. 
 
El- och telenät 
Eventuell nydragning och omläggning av tele- och elnät som förorsakats av förändrade förhållanden inom 
kvartersmark bekostas av fastighetsägare. 
 
VA- och dagvattennät 
Anslutningsavgift för anslutning av VA mot Skogshuggarevägen har sedan tidigare erlagts till Tanums 
kommun. Hela anläggningsavgiften är dock inte erlagd. Kvarstående avgifter för fastighetsägare är 
lägenhetsavgifter. Fastigheten kommer att debiteras enligt kommunal brukningstaxa. 
 
Fastighetsägare åläggs kostnader som hör samman med undersökningar och åtgärder på områdets 
ledningsnät. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingar har sammanställts av miljö- och byggnadsförvaltningen. Werner Arkitekter AB har genom 
Anna Kulginova, Stefan Werner och Caroline Ropel upprättat planhandlingarna. Kommunens handläggare 
har varit Björn Gyllensten och Robin Axelsson. Externa konsulter i planarbetet går att hitta under rubrik 
”Utredningar som tillhör handlingarna”.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
Robin Axelsson   Anna Kulginova 
Planhandläggare   Planförfattare 


