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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2021-04-15 
Tillkännagivet från och med 2021-04-20 
Tillkännagivet till och med 2021-05-12 
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Tanumshede 
  
Underskrift  

 Jenny Pettersson 
  
 

Tekniska nämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum Tjurpannan och distans, kl 08.30–11.00 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Kathrine Kahlman, Teknikansvarig 

Lennart Kollin, VA-ingenjör, Deltar på distans § 40-42 
Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef 
Pär Nyström, Gatu- och projektchef, Deltar på distans § 43 
Jenny Pettersson, Nämndsekreterare 
Linus Johnson, Mark- och exploateringsingenjör, Deltar på distans § 
38-39 
Roger Rosengren, Planarkitekt, Deltar på distans § 39 

Justeringens plats och tid 2021-04-19 
Paragrafer 36–47 
  
Sekreterare  

 Jenny Pettersson 
  
Ordförande  

 Alf Johansson 
  
Justerare  

 Birgit Ekholm 
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Beslutande ledamöter Alf Johansson, Ordförande (M) 
Oskar Josefsson, 1:e vice ordförande (S), Deltar på distans 
Benny Svensson, 2:e vice ordförande (L), Deltar på distans 
Lisbeth Hansson (M), Deltar på distans 
Lars-Erik Johansson (M), Deltar på distans 
Lars Olrog (C), Deltar på distans 
Michael Gustafsson (C), Deltar på distans 
Ann-Christin Antonsson (S), Deltar på distans 
Siv Bergström (V), Deltar på distans 
Rolf Trohne (SD), Deltar på distans 
Birgit Ekholm (S), tjänstgörande ersättare för Jan Andersson. Deltar 
på distans 

  
Ersättare Lars Johansson (M), ersättare, Deltar på distans 

Glenn Sandsten (S), ersättare, Deltar på distans 
Gisela Thureskog (S), ersättare, Deltar på distans 
Lars-Erik Borg (SD), ersättare, Deltar på distans 
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TN § 36  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Birgit Ekholm (S) valdes att justera protokollet.   
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TN § 37  

Kallelse med dagordning 

Sammanfattning av ärendet 
Kallelse med dagordning godkändes med följande tillägg: 
Övrig fråga från Oskar Josefsson (S) § 47  
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TN § 38 TN 2021/0088-314 

Detaljplan för Hamburgsund 13:21 med flera, 
Hamburgsund centrum, bussangöring och skola 

Sammanfattning av ärendet 
Den kommunala detaljplanen omfattande en ny bussangöring och 
Hamburgsundskolan tillsammans med skol- och idrottsområde är under 
granskning under tiden 2021-03-09 och 2021-04-01. 
  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny entré till Hamburgsunds 
centrum som innebär en bättre och säkrare bussangöring än den som idag 
finns vid skolan samt att reglera skolområdets utnyttjande. 

Utvecklad ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i Hamburgsund centrum utmed Strandvägen vid 
Hamburgsundsskolan och är på granskning mellan 2021-03-09 och 2021-
04-01. Planområdet avgränsas av Strandvägen i nordväst, Länsvägen i 
nordöst och Idrottsvägen i söder. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny entré till Hamburgsunds 
centrum som innebär en bättre och säkrare bussangöring än den som idag 
finns vid skolan samt att reglera skolområdets utnyttjande. 
 
Efter samrådsskedet har planområdet utvidgats att även omfatta skol- och 
idrottsområdet. En av skolbyggnaderna ska ersättas med en ny byggnad med 
anledning av den utdömda D-byggnaden. För att detta ska kunna ske 
behöver planbestämmelserna beträffande tillåten byggnadshöjd ändras. 
 
Planbestämmelserna för skolområdet medger förutom skola även kultur och 
fritid. Byggnadshöjden för skolans byggnader föreslås ökas till två våningar. 
I övrigt regleras bestämmelserna enligt nuvarande användning. 
Matsalen med tillhörande kök flyttas till den nya byggnaden varför 
varutransporter separeras från bussangöringen och lokaliseras istället på 
baksidan om den nya byggnaden utmed fotbollsplanen. 
 
Hänsyn har tagits gällande yta för barnens utomhusvistelse.  
Inga förändringar föreslås varken för vatten eller dagvatten med anledning 
av planen. För området gäller kommunalt verksamhetsområde för dagvatten 
och dagvatten tas om hand i dagvattennätet. I och med bussangöringens 
hårdgjorda yta bedöms det bli ökade dagvattenflöden som fortsatt tas 
omhand i det kommunala dagvattennätet.  
 
Planhandlingarna finns i sin helhet på kommunens hemsida. 
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Beslutsunderlag 
Plankarta 
Illustrationskarta 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att ställa sig positiva till planförslaget 

Beslutet skickas till 
Exploateringsingenjören 
Planavdelningen  
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TN § 39 TN 2019/0201-314 

Detaljplan för Heljeröd 1:11 med flera, västra 
Veddökilen 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med granskningshandling för 
detaljplanen Heljeröd 1:11 med flera, Västra Veddökilen. Granskning två 
pågår under perioden 2021-03-04 till 2021-04-08. Detaljplanens syfte är att 
utveckla området till en åretruntdestination med ett brett utbud av 
boendemöjligheter, service och aktiviteter av olika slag. Samtidigt ges 
möjlighet att skydda värdefull naturmark och att organisera en långsiktigt 
hållbar struktur för området. Planförslaget innehållande bostäder, 
campingstugor, vandrarhem, rörlig camping med mera skapar 
förutsättningar för en positiv utveckling av turism, fritidsboende och det 
rörliga friluftslivet.  
  
Ett allmänt gångstråk planeras utmed Lerekilen. 

Utvecklad ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Det aktuella området i Långsjö har under senare delen av 1900-talet i 
huvudsak använts för camping, med ett stort antal tält- och husvagnsplatser 
kring Lerekilen. Campingen är sedan ett tiotal år avvecklad på grund av 
lönsamhetsproblem och att det saknas mark för expansion. 
  
Kommunen har uttryckt önskemål om att planområdet utvecklas till en 
åretruntdestination med ett brett utbud av boendemöjligheter, service och 
aktiviteter av olika slag. 
  
Detaljplanen är framtagen parallellt med detaljplanen för Östra Veddökilen, 
Tanums-Åseröd 1:30 med flera. Östra och Västra Veddökilen var tidigare en 
och samma plan som sedan delades. Detaljplanerna har flera gemensamma 
frågor såsom väganslutning, promenadstråk runt Lerekilen, VA- och 
dagvattenfrågor.  
  
Detaljplanens syfte är att utveckla området till en åretruntdestination med ett 
brett utbud av boendemöjligheter, service och aktiviteter av olika slag. 
Samtidigt ges möjlighet att skydda värdefull naturmark och att organisera en 
långsiktigt hållbar struktur för området. Planförslaget innehållande bostäder, 
campingstugor, vandrarhem, rörlig camping med mera skapar 
förutsättningar för en positiv utveckling av turism, fritidsboende och det 
rörliga friluftslivet. 
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Exploatören, Veddökilens Properties AB, har anmält intresse för markköp 
av del av den kommunala fastigheten, gällande det östra kvarteret i norr som 
i planen föreslås medge fritidsbebyggelse för tillfällig vistelse. 
  
Planen omfattar även delar av kommunens fastighet Heljeröd 1:14, med 
parkering och badplats, vilka planeras inom allmän plats. 
  
2011-07-05 förnyades och utökades planbeskedet för planområdet. 
Kommunstyrelsen medgav 2011-10-05, § 275, planbesked enligt den nya 
ansökan, med begäran att planprogrammet skulle belysa:  
  

• säkerställande av en markanvändning som uppfyller moderna krav 
på en campinganläggning som bidrar till att utveckla Tanumskusten 
till ett attraktivt besöksmål. 

• hur man knyta samman området runt Veddökilen med ett 
sammanhängande gångstråk, som i förlängning ska kunna anknyta 
till befintliga gångstråk mot norr och söder. 

• förutsättningar för att förbättra antalet båtplatser vad avser 
transporter på land, parkering samt ett miljöriktigt omhändertagande 
av båtar och avfall. 

  
Planavtal har tecknats mellan Tanums kommun, miljö- och 
byggnadsnämnden och Veddökilen Properties AB. 
  
Detaljplanen godkändes för samråd av miljö- och byggnadsnämnden  
2016-09-27 § 157. 
  
Vatten och spillvatten 
Inom planområdet finns två dricksvattenbrunnar. Avsikten är att de ska vara 
tillgängliga för hela planområdet och försörja byggnader inom planområdet 
med vatten fram till den dag det är möjligt att ansluta området till 
kommunalt vatten.  
  
Planområdet är anslutet till kommunalt avlopp via avtal men ett nytt VA-
avtal ska tecknas för vatten och spillvatten. VA-sanering av området är i 
startgroparna. 
  
Exploatören ansvarar för utbyggnad av dricksvatten- och 
spillvattenanläggning som ska vara av kommunal standard. 
Dricksvattenanläggningen ska byggas så att det är möjligt att koppla på 
vattensystemet till en kommande kommunal vattenledning i framtiden. 
Vattenbrunnarna ska efter påkoppling till det kommunala nätet vara helt 
skilda från kommunens vattenledningar genom ett brutet system. 
  
Dagvatten ska hanteras lokalt (LOD). 
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Avfallshantering 
All avfallshantering inom detaljområdet samlas upp via ett eller flera 
centralt placerade återvinningsrum. Framkomlig väg och vändmöjlighet för 
sopbil kommer att finnas där dessa placeras.  
  
Förändringar i planen efter granskning 1 
Planhandlingarna redovisar följande förändringar sedan granskning 1: 
 
• Planhandlingarna har kompletterats med lokaliseringsutredning för att 
redovisa att behovet inte kan placeras helt utanför område där inte 
strandskydd råder. Resultatet av utredningen är inarbetade i planbeskrivning 
och plankarta.  
- Det västra området med användningen O har utgått.  
- Det östra området med användningen O har justerats.  
  
Begreppet fritidsbebyggelse har ersatts med begreppet campingstugor med 
syfte att förtydliga planens turistiska inriktning och allmänna intresse.  
- Befintlig väg upp till badplatsen föreslås ligga kvar i samma läge som idag 
men ges utrymme att breddas och rustas upp. Väg och parkering löses med 
dispens istället för upphävande.  
- Ett antal av de byggnader som föreslogs i området som utgår har delvis 
fördelats inom övrigt planområde utanför strandskydd. 
  
• Planhandlingarna har kompletterats med en siktstudie från och runt röse 
(Tanum 904:1). Resultatet av utredningen är inarbetade i planbeskrivning 
och plankarta.  
- Centrumbyggnadens nockhöjd sänks (till +16) och byggrätten för 
centrumbyggnaden flyttats norrut för att inte störa siktlinjer ifrån röset. Den 
nya placeringen har också valts utifrån att minimera påverkan på 
landskapsbilden i sin helhet. Största tillåtna byggnadsarea har utökats med 
50 kvm.  
  
• Planhandlingarna har kompletterats med en beskrivning av påverkan på 
miljökvalitetsnormer på kvalitetsfaktornivå. Påverkan på den marina miljön 
bedöms bli obetydlig. Planbeskrivningen innehåller även ett förtydligande 
att kommande kommunalt vatten och avlopp ansluter till Bodalens 
reningsverk samt eventuell påverkan vid 100-årsregn.  
  
• Användningsgräns för BO-området väster om fastigheten Heljeröd 1:9 har 
justerats för att tillmötesgå synpunkter om utsikt från boende norr om 
vägen.  
  
• I övrigt endast redaktionella ändringar av planbeskrivning och plankarta i 
syfte att förtydliga. 
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Allmänt om planförslaget 
För att säkerställa åtgärder som är nödvändiga för att bygga ut planområdet 
när det gäller VA och geoteknik, så kompletteras planens bestämmelser med 
ett exploateringsavtal respektive VA-avtal (vatten och spill). 
  
Inom samhällsområdet Långesjö planeras även för en VA-sanering. 
  
Kommunen kommer inte att vara huvudman för allmän plats. Exploatören 
ansvarar för planens genomförande. Framtida drift och underhåll av allmän 
platsmark regleras genom inrättande av gemensamhetsanläggningar för 
berörda fastighetsägare.  
  
Vidare planeras att gångstråket längst Lerekilen, som anläggs på allmän 
plats med enskilt huvudmannaskap vara allmänt tillgängligt. 
  
Planförslaget innebär att tillfartsväg till detaljplaneområdet för Östra 
Veddökilen, Tanums-Åseröd 1:30, behöver lösas inom detaljplanen. Detta 
grundar sig på Trafikverkets krav på anslutning till rv 163, då den befintliga 
anslutningen via väg 1001 dömts ut med hänsyn till trafiksäkerhet. Hur 
genomförandet ska säkerställas behöver lösas innan detaljplanen antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-01 
Plankarta 
Illustrationskarta 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att lämna följande synpunkter: 
  

1. Tillfartsväg för Östra Veddökilen behöver säkerställas innan 
detaljplanen antas 

2. Den allmänna badplatsen och den tillhörande parkeringens 
tillgänglighet behöver säkerställas innan detaljplanen antas 

Beslutet skickas till 
Exploateringsingenjören 
Planavdelningen  
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TN § 40 TN 2020/0315-541 

Inriktningsbeslut för övertagande av Va-anläggning på 
Tanums-Rörvik 1:101 

Sammanfattning av ärendet 
I Grebbestad på Tanums-Rörvik 1:101 exploaterar Tanumstrands 
Fastigheter AB för att bygga bostäder. De har styckat av fastigheterna 1:244 
-1:251 och anlagt vägar och VA till fastigheterna. Vatten-och 
spillvattenledningarna har anslutits till kommunens och det finns ett avtal 
som reglerar det. De har även anlagt dagvattenledningar i området. Området 
ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA. 
  
Fastighetsägarnas önskan är att framöver lämna över VA-anläggningen till 
kommunen och de vill veta tekniska nämndens inställning till det. 
  
VA-avdelningen har följt anläggandet och ser hittills inget hinder i att ta 
över VA-anläggningen, under förutsättning att den standard och de krav 
som gäller vid överlämnande uppfylls. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 
Kravlista vid övertagande 
Kartbild över det aktuella området 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att inriktningen på det fortsatta arbetet är att kommunen avser att överta 
VA-anläggningen som anlagts på Tanums-Rörvik 1:101 förutsatt att 
kommunens kravlista daterad 2018-11-06 utgåva 12 uppfylls, 
  
att beslut om övertagande tas av tekniska nämnden när kraven är uppfyllda 
och redovisade, samt 
  
att vid övertagande av anläggningen sker detta utan kostnad för Tanums 
kommun 

Beslutet skickas till 
Handläggaren för delgivning  
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TN § 41 TN 2021/0093-547 

Inriktningsbeslut för överlåtelse av VA-anläggning för 
Lilla Halsvik samfällighetsförening 

Sammanfattning av ärendet 
I västra Kämpersvik finns samfällighetsföreningen Lilla Halsvik och de är 
anslutna till kommunalt VA via ett avtal. Kommunen har tidigare fattat ett 
beslut att man tar över fastigheternas pumpstation men nu önskar föreningen 
även ge bort större delen av sitt lednings-nät för vatten, spillvatten och 
dagvatten. I utkanten av området är några glesare belägna fastigheter 
anslutna. Där har de anlagt VA i ett senare skede och där tänker sig 
fastighetsägarna behålla ledningarna och vara kvar som avtalsområde. 
Samtliga fastigheter ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA. 
  
Föreningen önskar tekniska nämndens inställning till ett övertagande av 
större delen av fastighetsägarnas VA-anläggningen. 
  
Området ligger intill verksamhetsområdet för kommunalt VA och VA-
avdelningen följde anläggandet när det anlades 2013-2014. VA-avdelningen 
gör bedömningen att det är lämpligt att ta emot VA-anläggningen, under 
förutsättning att den standard och de krav som gäller vid överlämnande 
uppfylls.  
  
I den del av området som är glesare och där fastighetsägarna avser behålla 
sitt VA så gör VA-avdelningen bedömningen att det är lämpligt att 
fastighetsägarna behåller sitt ledningsnät och blir kvar som avtalsområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 
Kravlista vid övertagande 
Kartbild över det aktuella området 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att inriktningen på det fortsatta arbetet är att kommunen avser att överta 
föreningens VA-anläggning förutsatt att kommunens kravlista daterad 2018-
11-06 utgåva 12 uppfylls, 
  
att beslut om övertagande tas av tekniska nämnden när kraven är uppfyllda 
och redovisade, samt 
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att vid övertagande av anläggningen sker detta utan kostnad för Tanums 
kommun 

Beslutet skickas till 
Handläggaren för delgivning  
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TN § 42 TN 2021/0096-547 

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten 
Hamburgö 

Sammanfattning av ärendet 
På Hamburgö vid Varvet, Södra Röd så har en grupp med 3-6 
fastighetsägare via en entreprenör frågat om det är möjligt att ansluta till 
kommunalt vatten och spillvatten. Önskemålet är anslutning på fastlandet i 
närheten av Tegelstrand. Fastigheterna ligger utanför verksamhetsområdet 
för kommunalt VA. 
  
En större grupp med fastighetsägare i området ansökte om möjlighet att 
ansluta till kommunalt VA 2016 och även då var önskemålet i första hand 
anslutning vid Tegelstrand. Då var anslutning inte möjlig på fastlandet vid 
Tegelstrand eller Slottet eftersom det inte fanns kapacitet att ta hand om 
fastigheternas spillvatten där men det var möjligt att ansluta vid 
pumpstationen i närheten av gamla skolan på Hamburgö. 
  
Sedan dess har kapaciteten ökats men samtidigt har anslutna men tidigare 
obebyggda fastigheter bebyggts. Därmed finns inte kapacitet att ta hand om 
ytterligare nya grupper i Tegelstrand nu heller. Det finns behov av att sanera 
och minska mängden dagvatten till det kommunala spillvattennätet i 
områden som belastar pumpstationerna vid Tegelstrand och det skulle 
möjliggöra ytterligare anslutningar. Det är dock ett tidsödande arbete och 
det är oklart när det kommit så långt att fastigheterna på Hamburgö kan 
ansluta vid den platsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 
Kartbild över aktuella området 
  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att anslutning i närheten av pumpstationen vid Tegelstrand inte är möjlig, 
  
att anslutning till kommunalt vatten och spillvatten i närheten av 
pumpstationen vid Hamburgö gamla skola fortfarande är möjlig, 
  
att anslutningen i så fall skall ske genom att teckna avtal och avtalet skall 
vara undertecknat innan anslutning får ske, 
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att gällande va-policy vid anslutningstillfället skall följas och 
  
att beslutet gäller i fyra år från lagakraftvunnet beslut.  
  

Beslutet skickas till 
VA-ingenjör för delgivning  
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TN § 43 TN 2021/0007-200 

Information och meddelanden till tekniska nämnden 
2021 

Sammanfattning av ärendet 
Gatu- och projektchefen informerar om:  

• Sommartrafiken i Grebbestad 2021 
  
Förvaltningschefen informerar om: 

• Kompletteringsbudget 2021 
• Parkeringstillstånd för rörelsehindrade  
• Tillgänglighetsåtgärder i Tanumskolans idrottshall 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-29 
  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att informationen om: 

• tillgänglighetsåtgärder vid Tanumsskolans idrottshall 
• handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
•  

kompletteras till kommande tekniska nämnd, samt 
 
att i övrigt tacka för informationen  
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TN § 44 TN 2021/0114-201 

Beslutanderätt i förvaltningschefens ställe 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden fattade 2011-04-21 § 76 beslut om delegation i 
förvaltningschefens ställe. Med anledning av att förvaltningen har 
omorganiserats behöver beslutet förnyas.  
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-24 
Tekniska nämnden 2011-04-21 § 76 
  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att upphäva tekniska nämndens beslut 2011-04-21 §76, 
  
att utse fastighetschefen som ersättare vid förvaltningschefens frånvaro,  
  
att vid fastighetschefens frånvaro inträder va-chefen och därefter gatu- och 
projektchefen som ersättare för förvaltningschefen, samt 
  
att beslutet gäller tillsvidare 
  

Beslutet skickas till 
Avdelningscheferna  
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TN § 45  

Information från folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Hansson (M) redovisar från folkhälsorådets möte 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att tacka för informationen  
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TN § 46 TN 2021/0008-201 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Nummer 10 – Anställningsavtal 
Lennart Hedin 
  
Nummer 11 – Anställningsavtal 
Peter Lago 
  
Nummer 8–9 – Anslutning kommunalt VA 
Lennart Kollin 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-31 
  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att godkänna redovisade delegationsbeslut  



 

 Tanums kommun Protokoll 21 (21) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
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TN § 47  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Oskar Josefsson (S) ställer frågan om ansvarsfördelningen mellan 
kommunstyrelsen och tekniska nämnden när det gäller cykelleder samt 
gång- och cykelvägar.  
  
Redovisning sker på nästa tekniska nämnd.  
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