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I detaljplanen ingår följande handlingar: 

-Planbeskrivning  

-Plankarta  

-Illustrationskarta  

-Fastighetsförteckning 

-Programsamrådsredogörelse 

 

Utredningar som tillhör handlingarna: 

Nedanstående utredningar ligger till grund för planförslaget: 

-Miljökonsekvensbeskrivning, (utkast/koncept), HydroGis AB, 2016-09-12 

-Veddökilen Landskapsanalys, Liljewall Arkitekter AB, 2012-05-09 

-Bedömning av den marina miljön i Lerekilen vid Långsjö, HydroGIS AB, 2014-09-18 

-Naturvärdesinventering Veddökilen 2012, Naturcentrum AB, 2012-05-14 

-Trafikutredning-Veddökilen, ÅF AB, 2016-03-31 

-Ägar- och förvaltningsfrågor vid detaljplanering: Exemplet Veddökilen, 2016-06-30 

-VA-utredning Långsjö, Aqua Canale AB, 2015-03-06 

 

Ytterligare pågående utredningar: 

-Miljökonsekvensbeskrivning, HydroGis AB, 2016- 

-VA-utredning i samråd med Tanums kommun, Aqua Canale AB, 2016- 
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Planområdets läge mellan Grebbestad och Fjällbacka markerat med stjärna. 

   



 

 

 

PLANBESKRIVNING 2016-09-09 

Detaljplan för Heljeröd 1:11 m fl Veddökilen, Tanums kommun  Diarienummer: 2012.0070-314 

4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
INLEDNING ........................................................................................................................................................................ 7 

BAKGRUND .................................................................................................................................................................... 7 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG .............................................................................................................................. 7 

PLANPROCESSEN ........................................................................................................................................................... 8 

AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN .................................................................................. 10 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN ........................................................................................................................... 11 

GRUNDLÄGGANDE HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 3 KAP. MILJÖBALKEN ............................................................. 11 

SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP. MB ........................................................................................... 13 

NATURA 2000, 4 KAP. MB ........................................................................................................................................... 13 

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN), 5 KAP. MB ............................................................................................................ 13 

STRANDSKYDD ............................................................................................................................................................ 13 

SVERIGES 16 MILJÖMÅL .............................................................................................................................................. 17 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN .................................................................................................................................. 19 

ÖVERSIKTLIGA PLANER ............................................................................................................................................... 19 

KOMMUNALA PROGRAM M.M. .................................................................................................................................. 19 

DETALJPLANER ............................................................................................................................................................ 19 

PLANPROGRAM ........................................................................................................................................................... 20 

BEHOVSBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) ........................................................................ 20 

KOMMUNALA BESLUT................................................................................................................................................. 21 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG ........................................................................................................................ 22 

NATUR ......................................................................................................................................................................... 22 

BEBYGGELSEOMRÅDEN .............................................................................................................................................. 24 

SEKTIONER .................................................................................................................................................................. 25 

 .................................................................................................................................................................................... 26 

 .................................................................................................................................................................................... 27 

 .................................................................................................................................................................................... 28 



 

 

 

PLANBESKRIVNING 2016-09-09 

Detaljplan för Heljeröd 1:11 m fl Veddökilen, Tanums kommun  Diarienummer: 2012.0070-314 

5 

 .................................................................................................................................................................................... 29 

SERVICE OCH MÖTESPLATSER .................................................................................................................................... 29 

ARKEOLOGI.................................................................................................................................................................. 29 

KULTURMILJÖ.............................................................................................................................................................. 29 

GATOR OCH TRAFIK..................................................................................................................................................... 30 

FRIYTOR ....................................................................................................................................................................... 31 

VATTENOMRÅDEN ...................................................................................................................................................... 32 

TEKNISK FÖRSÖRJNING ............................................................................................................................................... 33 

BRANDSÄKERHET ........................................................................................................................................................ 35 

HÄLSA OCH SÄKERHET .................................................................................................................................................... 35 

BULLER ........................................................................................................................................................................ 35 

FÖRORENADE OMRÅDEN ........................................................................................................................................... 35 

TRANSPORT AV FARLIGT GODS ................................................................................................................................... 35 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR ............................................................................................................................................. 35 

KONSEKVENSER ............................................................................................................................................................... 36 

EKONOMISKA KONSEKVENSER ................................................................................................................................... 36 

SOCIALA KONSEKVENSER ............................................................................................................................................ 36 

KULTURELLA KONSEKVENSER ..................................................................................................................................... 36 

EKOLOGISKA KONSEKVENSER ..................................................................................................................................... 37 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR .............................................................................................................................................. 37 

ORGANISATORISKA FRÅGOR ....................................................................................................................................... 37 

GENOMFÖRANDETID .................................................................................................................................................. 37 

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING ..................................................................................................... 37 

AVTAL .......................................................................................................................................................................... 38 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR ................................................................................................................................. 39 

EKONOMISKA FRÅGOR ............................................................................................................................................... 40 

FORTSATT PLANARBETE .................................................................................................................................................. 40 



 

 

 

PLANBESKRIVNING 2016-09-09 

Detaljplan för Heljeröd 1:11 m fl Veddökilen, Tanums kommun  Diarienummer: 2012.0070-314 

6 

JUSTERINGAR EFTER GRANSKNING ............................................................................................................................ 40 

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR PLANARBETET .................................................................................................................. 40 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN .................................................................................................................................... 41 



 

 

 

PLANBESKRIVNING 2016-09-09 

Detaljplan för Heljeröd 1:11 m fl Veddökilen, Tanums kommun  Diarienummer: 2012.0070-314 

7 

INLEDNING 
BAKGRUND 
2011-07-05 inkom Veddökilen Properties AB med en ansökan om förnyelse och utökning av ett befintligt 

planbesked för Långsjö camping, Heljeröd 1:11 och Tanums-Åseröd 1:15 samt Tanums-Åseröd 1:9 och del 

av Veddö 1:3 (”Veddö Hamn”) och närliggande fastigheter. Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-05 att 

medge planbesked och att planen även ska inrymma fastigheterna Tanums-Åseröd 1:30, 1:48 och 1:49. I 

samband med beskedet beslutades att planen ska föregås av ett planprogram. Planprogrammet, ”Heljeröd 

1:11 m fl”, togs år 2012 fram för Veddökilen av Tanums kommun tillsammans med Liljewall Arkitekter och 

arkitekten Sture Johansson. Programmet fastställde ett antal planeringsmål; förbättra tillgängligheten, skapa 

nya målpunkter och attraktioner i området, medge nybyggnation av hänsynsfullt placerade bostadshus och 

bodar i varierande skala, prioritera bad- och strandliv samt skapa en sammanhängande strandpromenad 

utmed Lerekilens stränder. Programmet samråddes med berörda boende, föreningar och myndigheter under 

perioden 2012-12-19–2013-02-04. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-01-14, § 8 ”att 

planprogrammet ska följas i de delar som angavs för friluftsområde/camping för att främja det rörliga 

friluftslivet”. Aktuellt planförslag följer planprogrammets intentioner. 

Delning av detaljplan 

Kommunen ser inte att det längre är möjligt att planlägga samtliga fastigheter från planbeskeden i samma 

detaljplan. Aktuellt planförslag omfattar inte längre Tanums-Åseröd 1:30, 1:48 och 1:49. Dessa fastigheter 

bör planläggas i en separat detaljplan. Konsekvensen för aktuell plan blir att genomförandefrågorna förenklas 

och att en anslutning till Väg 1001 inte längre ingår i planen. Framtida genomförandefrågor för Tanums-

Åseröd 1:30 m. fl. kommer att beaktas i separat plan. 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Detaljplanen syftar till att utveckla och anpassa användningen av området kring Lerekilen i samhället 

Långsjö till dagens och morgondagens behov. Planförslaget skapar förutsättningar för en positiv utveckling 

av turism, fritidsboende och det rörliga friluftslivet. Planområdet är ianspråktaget och detaljplanelagt med 

”Detaljplan för del av Långsjö camping, fastigheterna Heljeröd 1:10, 1:11 m.fl” (Laga kraft 1991-04-10) och 

Detaljplan för del av Långsjö camping Heljeröd 1:11 m.fl. (Laga kraft 1992-06-23).  

Turismen är en stor och växande näring. För Bohusläns kustkommuner får turistnäringen allt större 

betydelse för möjligheten att behålla och utveckla service och sysselsättning. Turismens stora betydelse 

beskrivs i kommunens översiktsplan. Även Länsstyrelsen beskriver ibland annat i ”Kustområdet och 

skärgården i Bohuslän” vikten av att få fram nya områden för utveckling av anläggningar med inriktning på 

turism och friluftsliv. 

Bebyggelse utformas för att passa in i det unika Bohuslänska kulturlandskapet. Föreslagen bebyggelse 

samlas i små och kompakta byar. Byggnader är underordnade bergen och utom synhåll från havet. 

Gestaltning, höjd och utbredning liksom placering regleras strikt för att säkerställa upplevelsen av små 

brokiga fiskelägen som en naturlig fortsättning på byggnadstraditionen. Naturmark som tidigare nyttjats för 

uppställning av husvagnar och husbilar skyddas och tillgängliggörs. Vandrare leds på anlagda stigar vilket 

minskar trycket på naturmarken. Strandpromenaden, bryggdäcken och stigarna ger möjlighet till närkontakt 

med naturen och ett rikt friluftsliv. En förbättrad tillgänglighet kommer gör att fler människor söker sig till 

platsen både från land- och havssidan. Bad- och strandliv prioriteras. Verksamheter kan utvecklas kring 

turism och friluftsliv. En attraktiv plats skapas för besökare att vistas på året runt. Mötesplatser, 

fritidsboende och underlag till service växer fram vilket gynnar turismen i området och kommunen. 
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Detaljplanen föreslår i korthet att: 

- norra planområdet avsätts i huvudsak som naturområde (NATUR) 

- ett allmänt tillgängligt gångstråk byggs ut längs Lerekilen. (GÅNGVÄG) 

- det direkt norr om Lerekilen medges en administrativ byggnad och besöksanläggning i upp till tre 

våningar. Från denna kan övrig verksamhet skötas avseende skötsel och drift både av gäst- och 

småbåtshamnen, av stigar och naturområden samt uthyrning av fritidsstugor. (KB) 

- det längs Lerekilens västra strand medges småskalig bebyggelse för fritidsändamål. Allmänhetens tillgång 

till platsen säkras med många stråk och släpp mellan byggnader. Då bebyggelse kommer uppföras som 

fritidshus kan undantag göras från utformnings- och egenskapskraven. Det är dock eftersträvansvärt att 

merparten av byggnaderna uppfyller kraven avseende tillgänglighet. (B) 

- fritidsstugor om högst 35 byggnadsarea och för korttidsboende kan uppföras på fyra platser inom 

planområdet (N).  

- hamnverksamhet för småbåtshamn (V), inklusive byggrätter för mindre sjöbodar och ateljéer, medges 

väster om inloppet till Lerekilen liksom på fastigheten Tanums-Åseröd 1:9. Allmänhetens tillgång 

säkerställs med allmänna gångstråk ner till vattnet. 

 

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalkens elfte kapitel (11 kap MB) 

Lerekilen är en grund havsvik och en bäck mynnar ut i dess östra sida. Bäcken fungerar sedan länge som 

breddavlopp för dag- och spillvatten för ett flertal fastigheter. Bäcken för med sig övergödande sediment ut i 

Lerekilen vilket lett till att platsen till stor del vuxit igen. Detaljplanens genomförande hänger samman dels 

med utbyggt kommunalt VA dels en restaurering av Lerekilen. För att restaureringen ska kunna genomföras 

krävs tillstånd till vattenverksamhet. Ansökan gäller även en ny föreslagen pålad brygga från fastigheten 

Tanums-Åseröd 1:9. För att Länsstyrelsen ska kunna besluta om huruvida åtgärderna kommer innebära 

betydande miljöpåverkan (BMP) måste samråd först genomföras. Länsstyrelsen rekommenderar att ett 

utkast till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram och används som diskussionsunderlag i samrådet. 

Ett viktigt syfte med samrådet är att avgränsa särskilt viktiga frågeställningar att behandla i MKB. Området 

som berörs av vattenverksamhet är utmärkt på illustrationskartan. En tillståndsprocess avseende 

vattenverksamhet löper parallellt med planprocessen. 

 

PLANPROCESSEN 
Planarbetet bedrivs enligt Plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900) där stegen för att ta fram en detaljplan 

är reglerade enligt följande ordning: 

-programsamråd 

-plansamråd - nuvarande läge 

-granskning 

-antagande 

-laga kraft 
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I samband med programsamråd, plansamråd och granskning finns möjlighet för berörda att lämna 

synpunkter. Den som inte senast under granskning har lämnat synpunkter kan förlora rätten att senare 

överklaga planen. 

 

PLANDATA 

Planområdet är beläget kring Veddökilen ca 4 kilometer norr om Fjällbacka i Tanums kommun. Området 

avgränsas i söder mitt i Veddökilens vattenområde, i väster mot Vikarna och i öster av tillfartsvägen samt 

den å som mynnar ut i Lerekilen. Planområdet omfattar även Tanums-Åseröd 1:9. Planområdet omfattar 

totalt cirka 15,5 hektar varav cirka 6 hektar utgörs av vattenområde. 

 

Markägoförhållanden 

Marken inom förslagsområdet ägs till största del av Veddökilen Properties AB (fastigheterna Heljeröd 1:11, 

Tanums-Åseröd 1:15, Tanums-Åseröd 1:9 samt Veddö 1:3) Området för stranden (Tanums-Åseröd 1:14>1 

och Tanums-Åseröd 1:14>2) är i kommunal ägo. Fastigheterna Heljeröd 1:10>1 och Heljeröd 1:10>2 ägs av 

Stefan Jonsson. 
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Flygfoto över planområdet med plangräns markerad med rosa linje. Den del som utgår,   

Tanums-Åseröd 1:30 m. fl, är markerad med turkos linje. 

 
AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN 
Allmänna intressen 

Allmänna intressen kan generellt säga utgöras av tillgången till det unika bohuslänska natur- och 

kulturlandskapet. Tanumskusten inrymmer generellt mycket stora naturvärden och är riksintresse för både 

naturvård och friluftsliv. Planområdet berörs av fyra riksintressen, strandskydd samt angränsar Natura 2000-

område. Sammantaget finns stora värden och starka allmänna intressen avseende natur- och friluftsliv. Dessa 

värden är en stor tillgång och är betydelsefulla för många företag inom besöksnäringen.  
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Enskilda intressen 

Området kan idag inte utnyttjats optimalt med nuvarande detaljplan. Fastighetsägarna har intresse av att 

förädla området utan att försämra kulturmiljön eller störa natur- och djurliv. Fastighetsägarna önskar 

utveckla och anpassa användningen av fastigheterna till dagens och framtidens behov. 

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

Risken att det sker en privatisering av ytor som tidigare upplevts som allmänna minimeras genom att ny 

bostadsbebyggelse endast medges som mindre byggnadsvolymer. Detta ger en variation likt äldre tiders 

fiskelägen, med gatt och släpp mellan byggnader. Det rörliga friluftslivet (avser främst bad, båtliv, 

fritidsfiske, promenader och motion) påverkas positivt av förslaget. Tillgängligheten till strandängen runt 

Lerekilen och vidare ut på Vikarna stärks med nya stråk genom området. Naturmark skyddas och 

tillgängliggörs och besökare koncentreras till anlagda stigar. Tillgängligheten till den kommunala badplatsen 

ökar genom planförslaget. 

Föreslagen bebyggelse tar hänsyn till Långsjös identitet och kompletterar det befintliga samhällets struktur. 

Stor vikt läggs vid bebyggelsens anpassning till landskapet. Hänsyn tas till historiska strukturer såsom 

gränser i landskapet, vägar, gångstråk, utblickar, vattendrag och grönstruktur för att skapa en hållbar helhet. 

Nya byggnader föreslås utifrån enskilda platsers lokalklimat, t ex vad gäller solinstrålning och vind, och 

efter terrängförhållanden. Därmed undviks onödiga markingrepp såsom sprängning och schaktning samt en 

för platsen främmande utfyllnad. Planen ger möjlighet att bedriva näringsverksamhet och därmed tillskapas 

nya arbetstillfällen i området. Vattenmiljön i Lere- och Veddökilen kommer inte längre belastas av 

avloppsutsläpp då Långsjö kommer anslutas till det kommunala VA-systemet. Föreslagen restaurering av 

Lerekilen och bäcken kommer avsevärt förbättra vatten- och naturmiljön kring Lerekilen. Dagvatten från 

området kommer att kunna infiltreras i de flacka strandängarna kring Lerekilen. Den nya planen innebär en 

upprustning av området i sin helhet och ger ett permanent skydd. 

Sammantaget bedöms planen innebära en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Planen 

bedöms inte medföra skada varken på det allmänna eller enskilda intresset. 

 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
GRUNDLÄGGANDE HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 3 KAP. MILJÖBALKEN 
I 3 kap. Miljöbalken (MB) föreskrivs att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål 

som de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges 

sådan markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Planområdet ligger inom ett 

större område som är av riksintresse för friluftslivet, naturvård och yrkesfisket. 

Riksintresset för friluftslivet  

Riksintresset för det rörliga friluftslivet innebär att det ursprungliga landskapet ska kunna upplevas och vara 

tillgängligt för allmänheten. Om exploatering sker ska den komma det rörliga friluftslivet till del.  

Riksintresset för naturvård 

Viken Lerekilen ingår i riksintresse för naturvård (Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård). 

Riksintresset pekar ut "grunda lerslätter" som ett av värdena inom området. Det beskrivs att "De grunda 

näringsrika bottnarna [ ... ] utgör välutnyttjade näringsbiotoper för sjöfågel och vadare men är också viktiga 

uppväxtmiljöer för det marina djurlivet". Även havsstrandängar pekas ut då dessa är värdefulla för vadare 

och sjöfågel.” 
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Riksintressen för yrkesfisket 

Viken Lerekilen är en del av riksintresset för yrkesfisket (Fjällbacka skärgård Musöfjorden) som utgörs av 

lekområde för kustbestånd av torsk. Åtgärder kopplade till föreslagen småbåtshamn ska inte inverka negativt 

på Lerekilens marinekologiska status.  

Avvägning mot 3 kap. MB 

Planförslaget skapar förutsättningar för en positiv utveckling av turism, fritidsboende och det rörliga 

friluftslivet. Privatisering av yta som tidigare upplevts som allmän minimeras genom att ny 

bostadsbebyggelse endast medges som mindre byggnadsvolymer lika äldre tiders fiskelägen. 

Tillgängligheten till badplats och närliggande natur (Vikarna) ökar i och med planens genomförande. 

Naturmark som tidigare nyttjats för uppställning/parkering av husvagnar och husbilar skyddas och 

tillgängliggörs. Släpp mellan föreslagen bebyggelse gör landskapet och klipporna ut mot havet både lätt 

nåbara och synliga. Båtplatser, parkeringsmöjligheter, service och olika boendeformer gör det lätt att stanna 

kvar på platsen året runt.  

Planförslaget innebär att havsstrandängarna öster om kilen avsätts som Natur respektive N, friluftsliv och 

camping. Genom havsstrandängen föreslås en gångväg som del av en kontinuerlig promenad runt kilen. 

Öster om kilen kommer promenaden sannolikt uppföras som upphöjd spång då marken tidvis ligger under 

vatten.  

I rapporten, ”Bedömning av den marina miljön i Lerekilen vid Långsjö”, bedöms den marina miljön i 

Lerekilen. Rapporten konstaterar att bottnen hyser mycket sparsamma marina växt- och djursamhällen. I 

rapporten förs ett antal förslag till åtgärder fram för att förbättra den marina miljön i Lerekilen: VA-

sanering, försiktig muddring samt ge bäcken längs Tanums-Åseröd 1:30 en slingrande utformning. ”En 

restaurering av Lerekilen med bortmuddring av näringsrikt bottensediment i kombination med en VA-

sanering bedöms kunna höja kilens marinekologiska värde betydligt jämför med nuvarande situation” 

Sammantaget bedöms planförslaget inte innebära försämrad miljö. Snarare kommer kilens marinbiologiska 

värde öka med utbyggd VA och därmed minskad övergödning.  

Hela planområdet (avser ej vatten) har inventerats av Naturcentrum AB. Inom området har nio 

objekt/områden bedömts ha allmänna naturvärden eller högre. Av dessa klassades sju som allmänna 

naturvärden (klass III) och två som höga naturvärden (klass II). I området noterades också tre rödlistade 

arter; Ask Fraxinus Excelsior VU (sårbar), Strandstarr Carex Paleacea NT och hämpling Carduelis 

cannabina VU. Ask finns på flera platser i området och de värdefullare träden är markerade på en 

naturvärdeskarta. Strandstarr finns mellan sjöbodarna längst i söder och hämpling noterades i de öppna 

delarna av området. De två utpekade områdena med höga naturvärden liksom den högt belägna hällmarken 

återfinns inom de västliga områdena och regleras i föreslagen plan som Natur.  

Sammantaget innebär planförslaget god användning av mark- och vatten och medför en från allmän 

synpunkt god hushållning. En utveckling och upprustning av platsen som målpunkt för friluftsliv och turism 

förutsätter att delar av planområdet medges för ny bostadsbebyggelse för enskilt boende och fritidsändamål. 

Bebyggelsen begränsas dock i höjd och bredd med tydlig reglering i planen. Stor vikt läggs vid en 

hänsynsfull gestaltning och placering av ny bebyggelse. 
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SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP. MB 
Hela kustområdet och skärgården i norra Bohuslän från Lysekil till riksgränsen mot Norge, den så kallade 

”obrutna kusten”, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken. Detta innebär att 

området som helhet är av riksintresse för sina unika natur- och kulturmiljöer. Enligt 4 kap. 2§ MB gäller 

generellt att turismens och friluftslivets (främst det rörliga friluftslivets) intressen särskilt ska beaktas vid 

bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag inom området.  

Avvägning mot 4 kap. MB. 

Planförslaget innebär en utveckling av orten Långsjö och av det lokala näringslivet, turismen och det rörliga 

friluftslivet. En utveckling och upprustning av platsen som målpunkt för friluftsliv och turism förutsätter att 

delar av planområdet medges för ny bostadsbebyggelse för enskilt boende och fritidsändamål.  Under 

planarbetet har riksintressena och allmänhetens tillgång till platsen varit en utgångspunkt för placering av 

bebyggelse, funktioner och infrastruktur. Planförslaget kommer inte ge påtaglig skada på områdets natur- 

och kulturvärden och innebär god hushållning med gemsamma resurser.  

 

NATURA 2000, 4 KAP. MB 
Planområdet angränsar till två naturreservat i väster: Tanumskusten och Veddöarkipelagen. Båda ingår i 

EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000 habitatdirektivet.  

Avvägning mot Natura 2000 

Planförslaget kommer sammanfalla med förbättrad avloppshantering genom uppgradering av platsens VA-

hantering, vilket avsevärt kommer gynna Natura 2000-området. Dagvatten från området kommer att kunna 

infiltreras i de flacka strandängar kring Lerekilen. Båttrafik ut och in i Veddökilen passerar idag Natura 

2000-området. Effekten av fler båtplatser bör inte inverka menligt på Natura 2000. Påverkan redovisas i 

separat utkast till MKB. 

 

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN), 5 KAP. MB 
Planområdet omfattas av miljökvalitetsnormen gällande fisk- och musselvatten (SFS 2001:554). Aktuellt 

planområde berör musselvatten inom det område som av länsstyrelsen benämns Fjällbacka skärgård.  

Avvägning mot 5 kap. MB 

I rapporten, ”Bedömning av den marina miljön i Lerekilen vid Långsjö”, (HydroGIS AB, 2014-09-18) 

bedöms den marina miljön i specifikt Lerekilen. Rapporten konstaterar att bottnen i Lerekilen i nuläget hyser 

mycket sparsamma marina växt- och djursamhällen. Sammantaget bedöms planförslaget inte innebära 

försämrad miljö. Lerekilens marinbiologiska värde kommer öka med utbyggt kommunalt VA. Parallellt med 

detaljplanen pågår även ett utredningsarbete avseende restaurering av vattenområdet Lerekilen. Dessa 

åtgärder kommer få avsevärd effekt på Lerekilens marinbiologiska värden. För mer utförlig beskrivning se 

utkast till MKB.  

 

STRANDSKYDD 
Bakgrund 

Strandskyddet syftar enligt miljöbalkens 7 kapitel till att trygga allmänhetens tillgång till strandområden 

samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. För att dispens eller upphävande 

ska kunna komma ifråga behöver det finnas särskilda skäl. De särskilda skälen finns angivna i miljöbalken 7 
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kap. 18 c §. Åtgärderna får inte heller strida mot strandskyddets syften. Allmänhetens tillgång 

till strandområden och livsvillkoren för växt- och djurliv får inte försämras.  

 

Nuvarande situation 

Inom planområdet råder idag ett anpassat strandskydd (dvs ej det generella) enligt länsstyrelsens tillfälliga 

förordnade om strandskydd beslutat 2016-07-15. Länsstyrelsens beslut innebär förenklat att strandskyddet 

anpassats beroende på plats i Tanum kommun. För planområdet gäller detta tillfälliga strandskydd enligt blå 

gräns på kartan ovan. Även tidigare fanns ett anpassat strandskydd. Det är den rosa gränsen ovan och gällde 

fram till 2014-12-01. 

När en ny detaljplan upprättas inträder det generella strandskyddet automatiskt. Detta behöver därmed 

upphävas för att detaljplanen ska kunna genomföras. En kommun får enligt plan- och bygglagen upphäva 

strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl för det enligt nämnda miljöbalken 7 kap. 18 c-d §. 

Intresset av att ta området i anspråk på ett sätt som avses med planen ska väga tyngre än 

strandskyddsintresset.  
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Motiv till anpassning av strandskydd 

För att detaljplanen ska kunna genomföras föreslås strandskyddet hävas inom hela planen med undantag från 

delar som i planen betecknas NATUR samt delar av vattenområdet. Kartan ovan visar områden där 

strandskyddet föreslås hävas (mörkgrå områden) med siffror. 

Längs hela Lerekilen föreslås en allmän gångväg som delvis byggs som bryggdäck. På detta sätt säkras 

allmänhetens tillgång till vattnet för all framtid. Fler, inte minst för de med nedsatt rörelseförmåga, har 

möjlighet att komma ner till vattnet. Inom ramen för denna satsning föreslås strandskyddet hävas för att 

möjliggöra byggnation av både bryggdäck och ett antal fritidshus och mindre stugor lika äldre tiders 

fiskelägen. Längs Lerekilens västra strand (3) föreslås strandskyddet hävas för möjlighet att uppföra stugor 

och en besöksanläggning. På befintlig campingyta öster om Lerekilen (2) föreslås strandskyddet hävas för 

att möjliggöra byggnation av mindre stugor samt ställplats för husbilar. På ömse sidor gräsytan i norr 

föreslås strandskyddet hävas för att möjliggöra byggnation av mindre stugor (2). Ytorna är väl avgränsade 

med bergskanter respektive vägar. Lerekilens strandäng föreslås behålla strandskyddet. Strandskyddet för de 

södra vattenområdena (inklusive en del av stranden närmast vattenområdet) hävs för att inte hindra en 

restaurering eller anläggning av bryggor för småbåtshamn respektive badplats (1). I söder föreslås 

strandskyddet hävas för att möjliggöra en komplettering av befintliga sjöbodar samt nämnda bryggpromenad 

(4). All ny exploatering regleras strikt genom punktprickad mark och höjdbestämmelser. För genomförande 

av detaljplanen i sin helhet krävs även separat tillstånd för vattenverksamhet (för restaurering av Lerekilen).  
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Det särskilda skäl som anses tillämpliga för upphävande av strandskyddet inom område 2 och 3 är: 

Punkt 1: Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften 

Inom området har det under lång tid (över 30 år) bedrivits en campingrörelse. Hela området har nyttjats för 

campingrörelsen med omfattande uppställning av husvagnar, tält och villavagnar. Ett vandrarhem och 

serviceinrättning (dusch, reception mm)  finns förlagda centralt i området.  I norra delen bröts tidigare sten 

(2) och en stor mängd bergkross har lämnats kvar. Lekplats, minigolfbana, vägar och upptrampade stigar ger 

platsen idag ett rörigt och exploaterat intryck.  

Det särskilda skäl som anses tillämpliga för upphävande av strandskyddet inom område 4 är: 

Punkt 3: Platsen behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området 

Planförslaget är utformat med turistisk inriktning och syftar till att ge en hög tillgänglighetför allmänheten. 

Den gångväg (på plankarta: GÅNG) som löper längs hela Lerekilen måste vara belägen vid och delvis i 

vattnet för dess fulla funktion. Säkerställande av allmän tillgänglighet till vattnet ökar i och med förslaget 

och kräver att strandskyddet hävs för denna del. 

Det särskilda skäl som anses tillämpliga för upphävande av strandskyddet inom samtliga delar inom 

planområdet är: 

Punkt 5: Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddsområdet 

Intresset att utveckla en bärkraftig turismnäring bedöms utgöra ett angeläget allmänt intresse då det är 

mycket viktigt för Tanums kommun och dess livskraft som kommun. Se kommunens översiktsplan (ÖP 

2002), sida 67; ”Överväganden” avseende Turism och friluftsliv. Bebyggelsen blir en naturlig fortsättning 

av samhället Långsjö, bygger vidare på befintlig infrastruktur och kan inte lokaliseras på annan plats. 

Förslaget tillgängliggör både allmänhetens tillgång till vattnet samt ökar och bevarar stora delar av de idag 

obebyggda ytorna. 

Konsekvenser 

Enligt gällande strandskyddsgräns ligger en viss del av planområdet idag utanför strandskydd. 

Strandskyddet är anpassat till gällande detaljplaner som i första hand medger camping (laga kraft 1991-04-

10 resp. 1992-06-23). Denna gräns (blå) är en bra och rimlig utgångspunkt för planförslaget som framgår på 

illustrationskartan nedan. Röd gräns är föreslagen ny strandskyddsgräns, ljusröd yta är alltså fortsatt 

strandskyddad. 
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Planförslaget tar ett helhetsgrepp på Lerekilen med omnejd. I detta ingår att öka allmänhetens tillgång till 

vattnet, öka möjlighet till året om-turism och tillfälliga besök, öka arealen naturmark och därmed förbättra 

förutsättningarna för djur- och växtliv.  Förslaget utgår från allmänhetens möjlighet att röra sig fritt inom 

området, ner till, och längs vattnet.  

Sammantaget bedöms förslaget verka för strandskyddets syften.  

 

SVERIGES 16 MILJÖMÅL 
I både plan- och bygglagen och miljöbalken portalparagrafer anges hållbar utveckling som ett viktigt syfte 

med de båda lagtexterna. För att på lång sikt uppnå en hållbar utveckling har regeringen formulerat sexton 

miljömål.  

Sveriges 16 miljömål är: 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Begransad-klimatpaverkan/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Bara-naturlig-forsurning/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Giftfri-miljo/
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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  

 

Enligt behovsbedömning från programskedet upprättad 2012-10-29 och godkänd av MBN 2012-11-13 § 297 

anges att planen eventuellt kan beröra tre av miljömålen; Säker strålmiljö, Hav i balans samt levande kust 

och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv. Målen berörs inte i sådan omfattning att det påverkar det 

nationella perspektivet.  

   

Säker strålmiljö (6) 

I Tanums kommun betraktas marken som högradonmark från kusten och vidare 1,5-2 mil inåt land. Ingen 

mer specifik radonmätning har utförts på platsen. Sannolikt behöver byggnader utföras radonsäkert. 

 

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård (10) 

Begränsning av näringsläckaget via bäcken till Lerekilen är väsentligt men kommer minska i och med 

utbyggt kommunalt VA. Dagvatten ska omhändertas lokalt (LOD). Strandområdet runt recipienterna 

Lerekilen och bäcken bevaras som natur i planen. Hårdgjorda ytor minimeras. Platsen görs tillgänglig för det 

rörliga friluftslivet genom att tillfarter, gång- och cykelvägar och bebyggelse görs tillgängliga och 

fritidsboende möjliggörs. Båtlivet ges större möjligheter att utvecklas genom nya gästbåtplatser samt 

förbättrad småbåtshamn. 

 

Ett rikt växt- och djurliv (16) 

Områdets fågelliv har dokumenterats i Naturvärdesinventering 2012. Här konstateras att området är rikt på 

både sjö- och småfåglar. Genom att värna naturen säkerställs fortsatt goda förhållanden för fågellivet och 

som häckningsplats. I programskedet under våren 2012 genomfördes en naturinventering av förslagsområdet 

som inriktas på naturvärdesbedömning och arter enligt artskyddsförordningen, (Naturvärdesinventering 

Veddökilen, Naturcentrum AB, 2012-05-14). Naturliga betesmarker finns på Veddö. Naturliga betesmarker 

och ängar i kustlandskapet utgörs av havsstrandäng, öppen hagmark, buskrik utmark, annan öppen utmark, 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Skyddande-ozonskikt/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Saker-stralmiljo/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ingen-overgodning/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Levande-sjoar-och-vattendrag/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Grundvatten-av-god-kvalitet--/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Myllrande-vatmarker/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Levande-skogar/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-odlingslandskap/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Storslagen-fjallmiljo/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/God-bebyggd-miljo/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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ljunghed, betad skog och annan öppen äng. Granitkustens landskaps- och terrängformer är spektakulära och 

belyser väl landskapets utveckling under skilda geologiska perioder. Delar av planen som pekas ut som 

viktiga i inventeringen avsätts för naturmark eller för friluftsliv och camping.   

 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Översiktsplanen för Tanum kommun, ÖP 2002, antogs av kommunfullmäktige 2002-05-27 (§62). I 

översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta redovisas aktuellt område som ”Detaljplanelagda 

områden utanför samhällsområdena”. I rekommendationskartan anges området som ”D-områden med 

gällande detaljplaner eller områdesplaner”. Vidare anger ÖP att landskapsbild, natur- och kulturmiljövård 

skall ägnas särskilt stor omsorg. Ny bebyggelse bör kunna tillkomma, i första hand som komplettering till 

befintlig bebyggelse. Enligt ÖP ska särskilda krav ställas på tillkommande byggnaders anpassning till 

landskapsbild och lokal byggnadstradition. Planförslaget innebär marginell förändring avseende utbredning 

av planlagt område och huvudsaklig inriktning på användningen. Aktuellt planförslag bedöms därför vara 

förenligt med översiktsplanen. 

 

KOMMUNALA PROGRAM M.M. 
Föreslagen plan medger Friluftsliv och camping (N) och att stugor i enlighet med Tanums kommuns 

campingpolicy får uppföras inom det angivna området. Planen anger en maximal byggnadsyta (BYA)  

om 35 kvm per enhet, vilket ger en maximal bostadsarea (BOA) per enhet på 30 kvm. Tanums kommuns 

VA-policy gäller för området. Fullständig VA-utredning har påbörjats i samarbete med kommunen och 

kommer komplettera planen inför granskning. 

 

DETALJPLANER 
Hela området exklusive Tanums-Åseröd 1:9 är sedan tidigare planlagt. 

Detaljplan för del av Långsjö camping, fastigheterna Heljeröd 1:10, 1:11 m.fl . 

(Laga kraft 1991-04-10) Större delen av planområdet anges som kvartersmark (N1) för campingändamål. 

Uppställning av husbilar och husvagnar medges på de låglänta ytorna öster om Lerekilen, Heljeröd 1:10 och 

1:15. Längs Lerekilens västra strand medges i planen byggnader i form av stugor, servicebyggnader, 

sjöbodar samt reningsverk. Småbåtshamn medges i södra delen av planområdet. I östra delen av planen finns 

ett mindre område för två villor. Den norra, i huvudsak kuperade, delen anges som allmän platsmark 

(NATUR) och badstrand (BAD). Den norra delen av campingen (gräsplanen) undantogs från antagande. 

Genomförandetiden har gått ut. 
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Detaljplan för del av Långsjö camping Heljeröd 1:11 m.fl. 

(Laga kraft 1992-06-23) Avser den del som tidigare undantogs från antagande i detaljplanen för campingen. 

Kvartersmarken utgörs av område för campingplats med möjlighet att ställa upp tält och husvagnar samt 

förvaring av husvagnar. En mindre, kuperad, del i öster anges som natur. Genomförandetiden har gått ut. 

Flygfoto sett från norr som visar tidigare campingverksamhet på platsen.  

 
PLANPROGRAM  
Programmet fastställde ett antal planeringsmål: förbättra tillgängligheten, skapa nya målpunkter och 

attraktioner i området, medge nybyggnation av hänsynsfullt placerade bostadshus och bodar i varierande 

skala, prioritera bad- och strandliv samt skapa en sammanhängande strandpromenad utmed kilens stränder. 

Aktuellt planförslag följer planprogrammets rekommendationer. Planförslaget utgör dock en till ytan mindre 

del än planprogramområdet. Detta som en följd av föreliggande behov och prioriteringsordning. Miljö- och 

byggnadsnämnden beslutade 2012-11-13, § 297, att programförslaget ska kompletteras och ändras i följande 

avseenden: att befintliga anslutningar till väg 163 ska studeras med avseende på trafiksäkerhet, att 

tillskapande av sammanhängande GC-stråk ska säkerställas i planförslaget, att ett förtydligande om att 

föreslagen nytillkommen bebyggelse ska anslutas till kommunens VA-system införs i planförslaget, att 

bostadsområdet väster om Lerekilen begränsas i sin utbredning västerut mot berget samt norrut, att 

beteckningen ”bostäder” tas bort för området nordöst om Lerekilen, att Tanums kommuns sjöbodspolicy ska 

följas, att godkänna planprogrammet efter att ovanstående kompletteringar och ändringar har genomförts 

samt att godkänna behovsbedömningen för samråd med länsstyrelsen.  

 

BEHOVSBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)  
Behovsbedömning är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) behöver göras för planen eller inte. En MKB ska göras om planen kan antas medföra en betydande 
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miljöpåverkan. Processen när en MKB tas fram kallas miljöbedömning. Både behovsbedömningar och 

MKB:er är beslutsunderlag i vilka planens inverkan på människors hälsa och miljö beskrivs. 

Behovsbedömning 

Planen  

Detaljplanen syftar till att utveckla och anpassa användningen av området kring Lerekilen i samhället 

Långsjö till dagens och morgondagens behov. Planförslaget skapar förutsättningar för en positiv utveckling 

av turism, fritidsboende och det rörliga friluftslivet. Planområdet är ianspråktaget och detaljplanelagt primärt 

för campingverksamhet. 

Platsen 

Planområdet vid norra Veddökilen domineras av den grunda havsvik som kallas Lerekilen och ett 

gräsmarksområde som sträcker sig upp i en dalgång i nord-sydlig riktning. Längst i norr ligger en 

kommunalt ägd sandstrand med inslag av naturlig strandäng. I västra planområdet finns typisk bohuslänsk 

hällmarksmiljö med inslag av skalgrusavlagringar och klapperstensområden. Bebyggelsen i Långsjö utgörs 

av äldre bostadshus kompletterad med ett antal nyare hus utmed slingrande, smala vägar och stigar. 

Arkitekturen i Långsjö avspeglar en livsform där havet utgjorde grunden för försörjningen. Mönstret är 

uppbyggt av bostadshus, sjöbod, brygga och båt. Husen för permanentboende är ofta 1-2 plan med murad 

grund av natursten. 

Påverkan 

Planen innebär att området kan bebyggas med småhus längs Lerekilens västra strand, att bodar kan uppföras 

kring befintlig hamn, att det i ”gattet” kan uppföras en central administrativ byggnad i tre våningar, att det i 

norr och öster med kan uppföras fritidsstugor och att erforderlig infrastruktur kommer anläggas. Planen 

innebär att stora ytor planläggs som natur. Planen innehåller vattenområden, bland annat Lerekilen. 

Påverkan av förslaget kan både vara positiv och negativ beroende på olika delar och miljövärden.  

Kommunens ställningstagande 

Kommunen bedömer att en miljöbedömning behövs bland annat på grund av risk för negativ påverkan på 

Natura 2000. En MKB ska upprättas. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
En MKB är påbörjad av HydroGis AB. I MKB:n beskrivs, utöver ett nollalternativ, huvudsakligen: 

-beskrivning av befintliga naturvärden och vattenförhållanden i bäcken, Lerekilen, Veddökilen och i lämplig 

mån havet utanför, i förhållande till ett förändrat klimat och en ev. muddring av Lerekilen.  

-beskrivning av befintliga naturvärden i förhållande till den påverkan planförslaget ger 

-påverkan på riksintressen samt Natura 2000 

-koppling till miljömålen 

-analys av hur miljökvalitetsnormerna (MKN) kommer att påverkas av planförslaget 

-naturvärdesinventering 

-konsekvenser och möjliga åtgärder gällande stigande vatten 

-planförslagets förhållande till hushållningsbestämmelserna 

 

KOMMUNALA BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-05 att medge planbesked och att planen även ska inrymma fastigheten 

Tanums-Åseröd 1:30, 1:48 och 1:49. I samband med beskedet beslutades att planen ska föregås av ett 
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planprogram. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-01-14, § 8’’ att planprogrammet ska följas i de 

delar som angavs för friluftsområde/camping för att främja det rörliga friluftslivet.  

Aktuellt planförslag omfattar inte längre Tanums-Åseröd 1:30, 1:48 och 1:49. Konsekvensen för denna plan 

blir att genomförandefrågorna förenklas och att en anslutning till Väg 1001 inte ingår i planen. Ett fortsatt 

plansamarbete kring vissa plandetaljer såsom hantering av bäcken, Lerekilen och vissa gångstråk och vägar 

är dock önskvärt. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 
NATUR 
Mark och vegetation 

Förutsättningar   

Planområdet vid norra Veddökilen domineras av den grunda havsvik som kallas Lerekilen och ett 

gräsmarksområde som tidigare varit camping. Gräsmarksområdet sträcker sig upp i en dalgång i nord-sydlig 

riktning. Längst i norr ligger en kommunalt ägd sandstrand med inslag av naturlig strandäng. I västra 

planområdet finns typisk bohuslänsk hällmarksmiljö med inslag av skalgrusavlagringar och 

klapperstensområden. Där skalgrus ansamlats blir floran rik med blåsippor, gullvivor, brudbröd och 

ängshavre. I den sydvästra delen av planområdet dominerar bebyggd tomtmark.  
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Flygfoto som visar inventering av naturvärden (Naturcentrum AB, 2012-05-14). 

Området är rikt på fågel som till exempel skrattmås, fiskmås och strandskata. Bäcken längs Tanums-Åseröd 

1:30 omges till del av ett vassbälte. Utmed stränderna i kilen växer typiska strandarter som vass, strandaster, 

trift, skörbjuggsört, gåsört m.fl. (Naturcentrum AB, 2012-05-14)  

Området består till stora delar av berg i dagen samt berg med tunt jordtäcke i de lägre delarna. Berggrunden 

utgörs av granit. En begränsad geoteknisk undersökning genomfördes i samband med planläggningen för 

stugor i början av 1990-talet. Undersökningen konstaterar att de ytliga jordlagren består av sand och att 

berggrunden ligger nära markytan.  

Planförslaget  

Siktlinjen i nord-sydlig riktning i gattet mellan Lerekilen och befintlig badplats i norr öppnas upp genom att 

befintliga paviljonger rivs. Den flacka dalgången regleras som allmän plats liksom de högre partierna med 
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bestämmelsen Natur. Genom nybildning av en gemensamhetsanläggning med tillhörande 

samfällighetsförening säkerställs förvaltningen långsiktigt. En skötselplan för ändamålet ska framarbetas.  

Förslaget innebär att friluftslivet gynnas då området blir mer tillgängligt än idag. Tillgång till rekreation och 

friytor ökar i och med planens genomförande, då strandängarna närmast vattnet och i gattet mot badplatsen 

utgörs av natur. Det nya gångstråket och bryggdäcket runt Lerekilen utgör allmän plats och utformas med 

god tillgänglighet för alla. Mellan de ytor som tas i anspråk för bebyggelse anordnas gångstråk och utblickar 

skapas i strategiska punkter. Skyltning av stigar och målpunkter ökar orienterbarheten och skapar mervärde 

för besökare. Tillfarter, gång- och cykelvägar och bebyggelse görs tillgängliga, strandängar bevaras som 

natur och fritidsboende möjliggörs. Båtlivet ges större möjligheter att utvecklas genom nya gästbåtplatser 

samt förbättrad småbåtshamn. 

 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  
Förutsättningar 
Bebyggelsen i Långsjö utgörs av äldre bostadshus kompletterad med ett antal nyare hus utmed slingrande, 

smala vägar och stigar. Arkitekturen i Långsjö avspeglar en livsform där havet utgjorde grunden för 

försörjningen. Mönstret är uppbyggt av bostadshus, sjöbod, brygga och båt. Husen för permanentboende är 

ofta 1-2 plan med murad grund av natursten. Fasader är utförda i trä. Intrycket är brokigt och varierat med 

många till- och ombyggnader. Områdets tätaste bebyggelse återfinns på en höjdrygg vid Veddökilens 

nordöstra strand, i anslutning till Långsjö hamnplan. Detta område tillhör troligen också de äldsta bebyggda 

delarna kring Veddökilen. Byggnaderna är i huvudsak i traditionell bohuslänsk stil och orienterar sig tydligt 

mot väg 1001. Trädgårdarna är relativt små. I områdets norra delar har bostadsbebyggelse av villakaraktär 

successivt växt fram i landskapets sprickdalar. De flesta husen är lagda i eller nära gränszonen mellan berg 

och dal på traditionellt vis. Tomterna är här större och trädgårdarna består till stora delar av gräsmattor. 

Kring Lerekilen finns två tätare grupperingar av sjöbodar. Den östra gruppen är äldst och den ligger i 

anslutning till Långsjö hamnplan. Här finns en brygga mot vattnet som gör det möjligt att röra sig på utsidan 

av bebyggelsen. Den andra gruppen ligger på den motsatta stranden, väster om Lerekilen, och är av mer 

privat karaktär. På västra sidan av Lerekilen finns också äldre gårdsbebyggelse, en relativt nyuppförd villa, 

samt flera byggnader som servat campingverksamheten. 

 

Planförslaget 

KONTOR, HOTELL OCH BOSTÄDER (KB) 

Centralt i planområdet, på platsen för befintliga servicebyggnaderna, medges ett mindre 

lägenhetshotell/vandrarhem/besöksanläggning. Byggnaden kan rymma cirka 30 rum för korttidsboende och 

ytor för matservering, café, reception mm. Byggnadens gestaltning följer den bohuslänska 

byggnadstraditionen till material, form och kulör. Detta innebär träfasader i ljus eller varm kulör och brutet 

tak med möjlighet till takkupor. Vertikal begränsning är högst +16,0 meter i nockhöjd (från nollplanet dvs 

havsnivå). Taket beläggs med takpannor, plåt, solpaneler eller sedum. 

BOSTÄDER (B) 

Längs Lerekilens västra strand föreslås småskalig bebyggelse i upp till två våningar för fritidsändamål. 

Bebyggelsen samlas i för Bohuslän typiska täta klungor nedanför bergen som en tydlig kontrast till den 

storslagna och orörda kusten. Gestaltning av området säkerställs genom prickad mark, en högsta nockhöjd 

och bestämmelser om takvinkel. Fasadkulörerna är ljusa eller varma. Taket beläggs med takpannor, plåt, 

solpaneler eller sedum. Lägsta nivå för färdigt golv är +2,8 meter över nollplanet. Detta är 0,5 meter lägre än 

Länsstyrelsens rekommendation på +3,3 meter över nollplanet för permanentboende (ur skriften ”Stigande 
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Vatten”). Motivet för en lägre nivå är att undvika höga grundmurar/plintar och för platsen främmande 

utfyllnader. Vid platsen där störst risk för översvämning finns, längs Lerekilens västra strand, föreslås att en 

låg mur kompletterar föreslaget gångstråk och bilväg. På så vis anser kommunen att risk för översvämning 

kan hanteras. Exploatören/exploatörer bör dock upplysas om risk för stigande vatten och eventuella framtida 

kostnader för återställande av byggnader och infrastruktur.  

FRILUFTSLIV OCH CAMPING (N) 

Norr och öster om Lerekilen medges fritidsverksamhet och parkering. Området utgörs dels av prickad mark 

och dels av ett antal avgränsade områden som medger uppförande av fritidsstugor i enlighet med Tanums 

campingpolicy. Bostadsarean per byggnad får inte överstiga 30 kvadratmeter och byggnadsarean får inte 

överstiga 35 kvadratmeter. Stugorna placeras för att skapa intressanta utblickar och läplatser. Delar av 

området är låglänt, med hänsyn till stigande vatten placeras inte färdigt golv lägre än 2,3 meter över havet. 

Detta är 0,5 meter lägre än Länsstyrelsens rekommendation på +2.8 meter för fritidsboende Motivet för detta 

är att undvika höga grundmurar/plintar och för platsen främmande utfyllnader. 

Friluftslivet tillgodoses genom att de strandnära ängarna mot Lerekilen blir aktivitetsytor för till exempel 

sport, lek, strandliv med mera.  

HAMN (V) 

Väster om inloppet till Lerekilen liksom österut på fastigheten Tanums-Åseröd 1:9, föreslås småbåts- och 

gästhamn med bryggor, service samt bebyggelse av sjöbodar och ateljéer. Planen reglerar här i huvudsak 

redan pågående användning. Byggnader får ges en högsta nockhöjd mellan +6,5 och +8,5 meter över 

nollplanet. Den högsta tillåtna nockhöjden (+8,5) reglerar främst redan uppförda sjöbodar. Byggnader 

anpassas för småskalig turistisk verksamhet och hamnverksamhet.  

VATTENOMRÅDEN (W) 

Vattenområden inom detaljplanen regleras med tre olika bestämmelser under versalen W beroende på 

användning. 

Parallellt med detaljplanen löper en process för tillstånd till vattenverksamhet. Detta för att kunna 

genomföra en restaurering av den inre delen av Lerekilen samt uppföra en pålad brygga från fastigheten 

Tanums-Åseröd 1:9.  

För ytterligare information kring ägande, förvaltning med mera av nedanstående funktioner se separat 

dokument, ”Ägar- och förvaltningsfrågor vid detaljplanering; Exemplet Veddökilen”. 

 

SEKTIONER 
Nedan följer sektionsritningar A-G, skala 1:500. Uppfyllnad markerad med skrafferat fält. Markeringar som 

visar var sektionerna är tagna finns på den separata Illustrationskartan. 
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SERVICE OCH MÖTESPLATSER 
Förutsättningar 

Området försörjs primärt avseende handel och service via Fjällbacka 3,5 kilometer söder om planområdet. 

Planförslaget 

Planområdets behov av skolor, daghem, vård- och fritidslokaler är begränsat då det i första hand berör turist- 

och fritidsboende. Visst behov av kompletteringshandel (kiosk) kan tillgodoses genom den föreslagna 

gemensamhetsanläggningen centralt i området (KB).  

 

ARKEOLOGI 
Förutsättningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Väster om planområdet finns en fast fornlämning (RAÄ-

nummer: Tanum 904:1) i form av ett stenröse (grav från bronsåldern).  

Planförslaget 

Ingen arkeologisk undersökning kommer att genomföras inom ramen för detta planarbete.  

 

KULTURMILJÖ 
Förutsättningar 

Den bohuslänska bebyggelsen relaterar hela tiden till landskapet och är skapad i samklang med denna. Den 

varsamma anslutningen till landskapet är en av de mest framträdande egenskaperna i den bohuslänska 

arkitekturen. Husen har oftast ingen tydlig trädgård och byggnader står fritt på berget vilket ger ett mäktigt 

men ändå varsamt uttryck. Träfasaden övergår i en hög stengrund i ett distinkt möte. I den traditionella 

bohuslänska arkitekturen byggde man inte uppe på bergens toppar utan vid dess fot eller i lägre områden vid 

vattnet, där man låg skyddade för vinden. Det finns ett tydligt drag av enkelhet och något avskalat i den 

äldre bohuslänska arkitekturen som har utvecklats sedan medeltiden.  

Planförslaget 

Riktlinjer för den nya bebyggelsen inom planområdet: 
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-Sprängning bör i möjligaste mån undvikas för att undvika sår i landskapet. Byggnader skall landa på 

marken för att uppfylla tillgänglighetskraven enligt BBR (se sektionsritningar). 

-Grundläggning på hällmark genom plint- eller krypgrund alternativt upphöjd platta är att föredra 

-Fasader utförs gärna i trä 

-Små och uppbrutna volymer eftersträvas.  

-Takkupor, frontespiser, små torn som bryter ner skalan kan förekomma för att skapa variation och mångfald 

enligt den lokala traditionen.  

-Material och kulörer ska ansluta till platsens traditioner. 

 
 
GATOR OCH TRAFIK 

Gator 

Förutsättningar 

Långsjö grupperar sig kring två lokala vägar som nås via väg 163. Det lokala vägnätet är smalt och saknar 

separat gång- och cykelfält.  

Planförslaget 

Plankartans vägområden följer i stort redan utbyggda vägar. Undantaget är Lerekilens västra strand där en 

delvis ny väg föreslås ersätta befintlig väg. Vändplatser och parkering kommer finnas vid hamnplanerna. De 

nya vägarna byggs ut med avsikt att minimera behov av slänter och sprängning. Trafiksäkerheten vid in- och 

utfarten från Långsjövägen till väg 163 säkerställs i planen genom att en yta och en ny lösning föreslås för 

in-/utfart i samråd mellan Trafikverket och kommunen (Trafikutredning ÅF (2016). Enligt beslut från 

Trafikverket avslås ändring av södra infarten till Väg 1001. 

Gång- och cykelvägar 

Förutsättningar 

Gång- och cykeltrafik sker idag uteslutande på befintliga bilvägar i blandtrafik. Väg 163 utgör del av 

cykelvägen mellan Fjällbacka och Grebbestad. 

Planförslaget 

Planen innebär att allmänhetens möjlighet att komma till och röra sig inom området ökar rejält. Ett allmänt 

gångstråk föreslås längs hela Lerekilen. Detta innebär att en obruten strandpromenad kan skapas mellan 

Långsjö och Vikarna. Vid hamnområdet väster om Lerekilen övergår gångvägen till allmänna bryggdäck. 

Inom naturmarken kan stigar och gång- och cykelvägar anläggas för att ökad tillgänglighet. 

Parkering 

Förutsättningar 

Parkeringsplatser finns idag endast i begränsad omfattning i anslutning till småbåtshamnarna inom området. 

För besökare till stranden finns sedan tidigare ett område avsett för en kommunal parkeringsplats, sydost om 

stranden. 
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Planförslaget 

För fritidsstugorna anordnas parkering längs gatan men inom kvartersmark. Bostädernas behov av parkering 

tillgodoses inom respektive bebyggelseområde. Vid badplatsen, på kommunal fastighet Heljeröd 1:14>2, 

skall kommunen iordningsställa parkeringsplatser enligt gällande plan. En större besöksparkering plats för 

ca 30-40 bilar anordnas på Tanums-Åseröd 1:15. Denna parkeringsplats kan utökas till att  även förse 

området med platser för husbilar och dylikt som ökar den turistiska inriktningen ytterligare. Det bör då även 

finnas möjligt att uppföra mindre servicebyggnader (wc, toalett, dusch mm) inom området. Vändplaner för 

lastbil och sopbil anordnas på angivna platser inom bestämmelse GATA. Totalt kan planområdet uppfylla 

det parkeringsbehov planen förväntas generera. 

 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

Busslinje 875 som går mellan Tanumshede och Dingle trafikerar väg 163. Hållplatser finns vid in- och 

utfarten till väg 163, cirka 500 meter från centrumbyggnaden. 

Planförslaget 

Planförslaget innebär inga förändringar avseende kollektivtrafik gentemot idag. 

 

Parkering, varumottagning, utfarter 

Förutsättningar 

In- och utfarter till väg 163 är idag bristfällig och bör hanteras i samråd med Trafikverket (väghållare). 

Planförslaget 

Viss varuhantering kan komma att ske till och från den föreslagna anläggningen centralt i området (KB) 

samt till småbåtshamnarna (V). Enligt förhandsbesked från Trafikverket är de i Trafikutredningen (ÅF, 

2016) föreslagna justeringarna av in- och utfarten till väg 163 tillräckliga för att säkerställa fullgod funktion. 

Tillgänglighet 

Förutsättningar 

Långsjös infrastruktur präglas av äldre tiders byggnadssätt och är delvis kuperat.  

Planförslaget 

All ny bebyggelse inom planområdet ska följa BBRs krav på tillgänglighet. Undantaget är fritidsbebyggelse 

inom (N) och (V) samt viss bostadsbebyggelse (B) där terrängen omöjliggör fullgod tillgänglighet. 

Planförslaget kommer öka möjligheten att röra sig inom planområdet. Den förslagna gångvägen, som även 

innefattar bryggdäck, ska göras tillgänglig. 

  

FRIYTOR 
Lek och rekreationsområden 

Förutsättningar 

Samhället Långsjö präglas av stora friytor idag, inte minst till det angränsade Vikarna.  
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Planförslaget 

Planförslaget innebär att dalgången och området kring Lerekilen rustas upp och tillgängliggörs för fler. Nya 

stigar med bra skyltning ökar tillgänglighet och möjlighet till rekreation. Bestämmelsen NATUR säkerställer 

stora ytor för rekreation i planförslaget. 

 

VATTENOMRÅDEN 
Förutsättningar 

Inom området finns en grund havsvik, Lerekilen som även är utflöde från en bäck i östra delen av området. 

Strandområdet i norr är en kommunal badplats. På klippor i områdets södra delar finns idag bryggor, 

småbåtshamn mm  

Planförslaget 

Planen möjliggör att den kommunala badplatsen liksom småbåtshamnarna ges möjlighet att expandera med 

bryggor.  

Restaurering av Lerekilen samt ny brygga på Tanums-Åseröd 1:9 
Lerekilen är en grund havsvik och en bäck mynnar ut i dess östra sida. Bäcken fungerar sedan länge som 

breddavlopp för dag- och spillvatten för ett flertal fastigheter. Bäcken för med sig övergödande sediment ut i 

Lerekilen vilket lett till att platsen till stor del vuxit igen (eutrofiering). I samband med den pågående 

utbyggnaden av kommunalt VA, och inom ramen för aktuell detaljplan, finns chans att restaurera Lerekilen 

samt bäcken. En förbättrad VA-situation kommer göra att merparten av övergödningen upphör och en 

restaurering kan återställa Lerekilen till samma skick som innan övergödningen startade. Restaureringen 

innebär även en förbättrad vistelsemiljö för boende och besökare, eftersom dålig lukt och den periodvisa 

torrläggningen av Lerekilen upphör. Restaureringen innebär att den inre delen av Lerekilen (fram till 

ungefär i höjd med bäckens mynning) muddras så att djupet ökar från dagens 0,1- 0,2 till runt en 1,0 meter. 

Ytan som bör muddras omfattar ca 14 500 kvm. Bäcken grävs ur och görs slingrande på ett så bra sätt som 

möjligt ur marinbiologisk synpunkt. Exakta metoder och utformning specificeras i kommande etapper samt i 

MKB.  

Det finns ett stort behov av båtplatser för besökare längs Bohuskusten samt en stark kommunal önskan om 

att kunna tillgängliggöra Veddökilen med promenadstråk. Fastigheten Tanums-Åseröd 1:9 kan bli en viktig 

del för att lösa båda dessa behov. Fastigheten är centralt placerad och i ett läge med redan stort vattendjup. 

Detta gör platsen lämplig för en ny, allmänt tillgänglig, brygga. Bryggan föreslås vara ca 70 x 3 meter och 

pålad. Pålade bryggor är bättre för miljön än flytbryggor. Pålade bryggor ger mindre skuggningseffekter, 

påverkar inte ytströmmar lika mycket och ger inga ”pumpeffekter”. 

För en utförlig beskrivning av bakgrund, metod och konsekvenser, se utkast till MKB. 
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Bilder från Kungsviken. En till synes artfattig, enformig och trist slambotten på decimeterdjupt vatten som efter 

restaurering  har en mångformig och artrik botten. Denna miljö skall vara målsättningen med projektet i Lerekilen 

 

.  

  

Karta som ungefärligt visar utbredning av det område som avses muddras ner (lila) ca en meter. Total yta är ca 14 500 kvm. För 

utförligare beskrivning se separat utkast till MKB. Tillståndsprocess avseende vattenverksamhet löper parallellt med 

planprocessen. 

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VA 

Förutsättningar  

Det finns idag två dricksvattenbrunnar inom fastigheterna Heljeröd 1:11 och 1:15. Dessa finns utbyggda för 

tidigare campingverksamhet. Det finns en kommunal anslutning för spillavlopp. Ledning är dimensionerad 

för 900-1200 personenheter och försörjde tidigare campingverksamhet. 
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Planförslaget 

En VA-utredning har genomförts av Aqua Canale AB i samråd med kommunen. Utredningen bifogas 

planförslaget inför samråd. Utredningen visar att två områden för pumpstation för avlopp krävs för att hela 

Långsjöområdet skall kunna utvecklas med kommunalt VA. Dessa två platser är på plankartan reglerade 

med beteckning E. Skyddsavstånd till pumpstation bedömer kommunen till 40 respektive 50 meter för 

tillkommande respektive befintlig bostadsbebyggelse. Det kortare avståndet (40) motiveras med att 

föreslagen ny bebyggelse ligger motsatt den förhärskande vindriktningen och därför inte riskerar att störas 

av lukt. 

 

Dagvatten 

Förutsättningar  

Dagvattnet tas idag omhand inom området (LOD) och filtreras genom befintlig mark innan det rinner ut i 

Lerekilen.  

Planförslaget 

Dagvatten tas omhand inom området (LOD). Dagvatten kan infiltreras lokalt inom fastigheterna och på ytor 

betecknade NATUR innan det släpps ut i allmänna diken och havet. Hårdgjorda ytor minimeras kring 

byggnader. Dagvatten utreds inom ramen för VA-utredningen. 

 

Värme och energi 

Förutsättningar 

Uppvärmning av befintliga byggnader i Långsjö sker med direktverkande el och lokala lösningar. 

Fjärrvärme finns inte utbyggt. 

Planförslaget 

Planen ska främja en god hushållning av energi. Lämplig energiteknik är i dagsläget luftvärmeväxlare och 

solpaneler. De södervända delarna av föreslagna sadeltak ger bra förutsättningar för montage av solpaneler.  

 

El, tele, data, media 

Förutsättningar 

El- och fiberkabel finns lagda inom planområdet. U-områden för detta kan eventuellt behöva komplettera 

planen inför granskning. 

Planförslaget 

Ny transformatorstation kan komma att behövas i någon del av planområdet. E-områden för detta kan 

eventuellt behöva komplettera planen inför granskning. 

 

Avfallshantering 

Förutsättningar 

Rambo AB hanterar avfallshanteringen inom området. Återvinningsstationer finns närmast i Kämpersvik och 

Fjällbacka. Återvinningscentraler finns i Tyft respektive Hamburgsund.  
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Planförslaget 

Avfall ska hanteras enligt föreskrifter från kommunen och Rambo AB. Ett återvinningsrum för planområdets 

behov kan eventuellt inhysas i den centrala anläggningen (KB) eller i anslutning till E-område. Utbyggnaden 

av bostäder bedöms inte leda till en ökning av den totala mängden avfall jämfört med tidigare 

campingverksamhet. 

 
BRANDSÄKERHET 
Förutsättningar 

Tanums räddningstjänst har två brandstationer, i Tanumshede och Hamburgsund. Långsjö tillhör 

beredskapsområde 2. Lokalgator mellan Väg 163 och planområdet utgör väg för räddningsfordon.  

Planförslaget 

Räddningstjänsten ges tillgänglighet i enlighet med Tanums räddningstjänst föreskrifter.  

 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
BULLER 
Förutsättningar  

Planområdet ligger inte i anslutning till någon trafikerad väg. Närliggande flygfält genererar inget betydande 

buller. 

Planförslaget 

Risken för bullerstörningar bedöms som liten. Den trafik som planförslaget alstrar genom Långsjö är i 

paritet med tidigare campingverksamhet (Trafikutredning ÅF, 2016). En bullerundersökning kan 

komplettera planen inför granskning om behov för sådan utredning krävs. 

 

FÖRORENADE OMRÅDEN 
Förutsättningar 

Inga förorenade områden har identifierats inom planområdet.  

Planförslaget 

Föreslagen markanvändning medger småbåtshamn som kan riskera mindre lokala utsläpp. Frågan hanteras i 

separat MKB.  

 

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 
Förutsättningar 

Ingen hantering av farligt gods förekommer idag. 

Planförslaget 

Föreslagen markanvändning tillåter ingen verksamhet som medför hantering av farligt gods.  

 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
Förutsättningar 
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Främst området nordost om Lerekilen står tidvis under vatten och kommer sannolikt påverkas av en framtida 

förhöjd vattennivå. 

 

Planförslaget 

För att säkra bostäder för fritidsändamål bör färdigt golv inte ligga under +2,3 meter över nollplanet. För 

permanentboende bör färdigt golv inte läggas på en lägre nivå än +2,8 meter över nollplanet. Vägar som 

utgör räddningsvägar förläggs på minimum +2,3 meter över nollplanet. Detta är 0,5 meter under det av 

länsstyrelsen rekommenderade +3,3 meter för permanentboende och +2,8 meter för fritidsboende. Motivet 

för detta är att undvika höga grundmurar/plintar och för platsen främmande utfyllnader. Vid platsen där 

störst risk för översvämning finns, längs Lerekilens västra strand, föreslås att en låg mur kompletterar 

föreslaget gångstråk och bilväg. På så vis anser kommunen att risk från översvämning kan hanteras. 

Exploatören/exploatörer bör dock upplysas om risk för stigande vatten och eventuella framtida kostnader för 

återställande av byggnader och infrastruktur. Dessa kostnader bedöms dock vara väsentligt lägre än de som 

uppstår genom att följa rekommendationerna i skriften ”Stigande vatten” i alla delar. 

 

KONSEKVENSER 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Planförslaget kommer innebära att befintliga verksamheter inom området kan utvecklas och fler 

arbetstillfällen erbjudas, både under hög- och lågsäsong, inom flera olika branscher. Nya kategorier av 

besökare kan genom ökad tillgänglighet besöka och övernatta på platsen. Ökade möjligheter till etablering 

av friluftsaktiviteter. Ett ökat fritidsboende året runt ökar underlaget för handel och service. 

 

SOCIALA KONSEKVENSER 
Planförslaget kommer innebära att ett antal nya arbetstillfällen och mötesplatser skapas. Service och 

besöksnäring ges möjlighet att utvecklas fler personer kommer få tillgång till området. Genom möjligheten 

att utveckla olika aktiviteter och möjlighet att övernatta i området kan ett bredare friluftsliv attrahera nya 

besökare. Gemensamhetsanläggningen kan nyttjas till en mängd olika ändamål året runt och bli en målpunkt 

i området och en servicepunkt för både boende och besökare. Hamnverksamheten bidrar till att öka antalet 

övernattningsmöjligheter under högsäsongen. Detta bedöms ha en gynnsam effekt på den sociala 

hållbarheten och mångfalden inom samhället. Utbyggnaden av fiber inom området ökar möjligheten att 

kommunicera med omvärlden på ett enkelt och säkert sätt. Tillgängligheten förbättras och fler ges möjlighet 

att ta sig till platsen.  

 

KULTURELLA KONSEKVENSER 
Förslaget innebär att friluftslivet gynnas då området blir mer tillgängligt än idag. Tillgång till rekreation och 

friytor ökar i och med planens genomförande. De ytor som tas i anspråk för bebyggelse kompenseras genom 

nya gångstråk i det storslagna landskapets olika miljöer. Informativ skyltning av stigar och målpunkter 

förstärker tillgängligheten. Den centralt placerade besöksanläggningen tillför möteslokaler med möjlighet 

till föreningsliv, konferenser, kulturella event och fester. 
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EKOLOGISKA KONSEKVENSER 
Växt- och djurlivet kan påverkas både positivt och negativt av planförslagets genomförande, men någon 

påtaglig störning på djur- och växtlivet kan inte väntas på grund av planförslagets genomförande. 

Ny bebyggelse ska uppföras med miljöanpassade metoder och materialval. Sadeltaken kan nyttjas för 

solfångare och solceller för lokal energiproduktion. Genom modern infrastruktur säkras kvaliteten på de 

tekniska systemen.  

Den restaurering av Lerekilen som undersöks kommer ha en positiv effekt såsom en miljöåtgärd. Seutkast 

till MKB. 

 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR  
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år. Utbyggnaden är tänkt att ske i etapper under en längre period vilket 

motiverar en långsiktig genomförandetid på 10 år. Detta ger en säkerhet för  

 

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av allmänna platser. 

Kommunen ska alltid vara huvudman för allmänna platser, om det inte finns särskilda skäl till annat. 

Detaljplanerna i grannskapet i samhället Långsjö har enskilt huvudmannaskap. Med hänsyn till ortens 

tradition av enskilt huvudmannaskap med lokal förvaltning finns särskilda skäl för att kommunen inte är 

huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Kommunen ska således inte vara huvudman för 

allmän plats. 

 

PLANLÄGGNING AV TANUMS-ÅSERÖD 1:30, 1:48 OCH 1:49 I SEPARAT PLAN, (Tanums-Åseröd 

1:30 m fl.) 

Plangenomförandet av aktuellt planförslag kan beröra Tanums-Åseröd 1:30 m fl. Det kan gälla exempelvis 

tillgång till infrastruktur och förvaltning av Lerekilen, naturmark och gångvägar. 

I lantmäteriförrättning för genomförandet av aktuell plan kan säkerställas att Tanums-Åseröd 1:30 m. fl. kan 

erhålla inträde i de gemensamhetsanläggningar som reglerar infrastruktur och angivna förvaltningsobjekt. 

Härmed säkerställs att genomförandet av aktuell plan inte motverkar genomförandet av framtida planer. 

Ansvarsfördelningen gällande genomförande och drift redovisas i följande tabell. 

Allmän plats 

 Ägare Genomförande Drift 

L-GATA(Långsjöv) Långsjö samf.för. Exploatör 1:11, 

1:15 

Långsjö samf.för. 

L-GATA, förläng- 

ning av väg 1001 

Ny samf.för. Exploatör  Åseröd 

1:30 

Samfällighetsför. 
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GÅNGVÄG Exploatörerna 
1:11, 1:15  

Exploatörerna 1:11, 
1:15, 

Ny samf.förening 

NATUR Exploatörerna 
1:11, 1:15,  

Exploatörerna 1:11, 
1:15, 

Ny samf.förening 

 

 

Kvartersmark 

 Ägare Genomförande Drift 

Bostäder Respektive 

exploatör 

Respektive 

exploatör 

Respektive 

fastighetsägare 

N-område Exploatör 1:11, 

1:15 

Exploatör 1:11, 

1:15 

Näringsidkare 

 

KB-område Exploatör 1:11, 

1:15 

Exploatör 1:11, 

1:15 

Näringsidkare 

 

V1-område Exploatör 1:11, 

1:15 

Exploatör 1:11, 

1:15 

Näringsidkare 

 

E-område Fortum Exploatör Fortum 

 

Pumpstation Tanums kommun Tanums kommun Tanums kommun 

 

 

Vattenområden 

W 1 och W3-område Exploatörerna Exploatörerna 1:11, 

1:15, 1:9, 1:30 

Ny samf.förening 

W2 områden (hamn) Exploatör 1:11 Exploatör 1:11 Näringsidkare 

 

 

 

AVTAL 
Planavtal 

Ett planavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören, vilka ligger till grund för erhållna planbesked. 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal ska läggas till grund för detaljplanens antagande.  

Avtal mellan Trafikverket och kommunen 

Förbättringarna av anslutning av Långsjövägen till allmänna vägen avses regleras i avtal mellan Trafikverket 

och kommunen. I separata avtal mellan kommunen och exploatör regleras det ekonomiska ansvaret för 

genomförandet. 



 

 

 

PLANBESKRIVNING 2016-09-09 

Detaljplan för Heljeröd 1:11 m fl Veddökilen, Tanums kommun  Diarienummer: 2012.0070-314 

39 

Avtal för anslutning av närliggande bostadsområden till va-anläggningen för planområdet 

Fastighetsägarna inom närliggande bostadsområden har möjlighet att teckna avtal om VA-anslutning. 

 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningsfrågorna är analyserade i en utredning om ägar- och förvaltningsfrågor vid detaljplanering. 

I utredningen, som tillhör planhandlingarna, analyseras användningen av fastighetsindelningsbestämmelser  i 

detaljplan. Det gäller planbestämmelser som är kopplade till bestämmelser om fastighetsindelning, servitut 

och ledningsrätt samt gemensamhetsanläggning. Fastighetsindelningsbestämmelser ska framför allt användas 

när endast en lösning eftersträvas. Omvänt kan fastighetsindelningsbestämmelser vara ett hinder om 

alternativa lösningar är möjliga vid genomförandet. 

 

Följande fastighetsindelningsbestämmelser kan eventuellt införas: 

- Entomtsbestämmelse som förhindrar  oönskade avstyckningar av separata fastigheter för planområdets 

mindre fritidsstugor (N) 

- Entomtsbestämmelse som förhindrar avstyckning av separata fastigheter för nytillkommande sjöbodar 

och ateljéer.(V) 

 

I övrig styrs fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen. 

 

Konsekvenser för gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter, servitut, övriga rättigheter 

 

OBJEKT FÖRVALTARE GENOMF. DRIFT KONEKVENSER 

    -  

Långsjövägen, 

Heljeröd ga:2 

Långsjö 

samfällig-

hetsförening 

Expl.  

1:11, 1:15 

Samf. 

Föreningen 

- Standardhöjn. anslut. väg 

163 

- Siktförbättring väg 163 

 

Anslutning till   

Kommunalt 

VA 

Ledningsrätt 

 

Internt VA-nät 

Ny GA  

 

 

 

 

Kommunen 

 

 

 

 

Ny 

samf.förening 

Expl 

1:11, 1:15 

 

 

 

Expl 

1:11. 1:15 

Kommunen 

 

 

 

 

Samf 

föreningen 

- Ny anslutningspunkt 

 

 

 

 

- Utredning om intresse för 

anslutning av närliggande 

fastigheter 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANBESKRIVNING 2016-09-09 

Detaljplan för Heljeröd 1:11 m fl Veddökilen, Tanums kommun  Diarienummer: 2012.0070-314 

40 

 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Kostnaderna för anläggande och iordningsställande av fysiska anläggningar inom såväl allmän plats som 

kvartersmark, till exempel lokalgator, gångvägar/bryggdäck, nya ledningar, flytt av ledningar, grönområden, 

hantering av dagvatten, stabilisering av mark, regleras i exploateringsavtalet. 

Även kostnaderna för upprustning av befintligt enskilt vägnät samt anslutningar till väg 163  regleras i 

exploateringsavtalet. Det gäller den upprustning som är erforderlig för genomförande av detaljplanen.  

Kostnaden för ytterligare eventuella standardförbättringar delas mellan berörda fastighetsägare efter nyttan. 

Kostnadsfördelning läggs fast av lantmäteriet i lantmäteriförrättning. 

Kostnaderna för en eventuell utbyggnad av VA-anläggningar inom närliggande bostadsområden betalas av 

de deltagande fastighetsägarna inom respektive område. Dessutom ska kommunen godkänna anslutning till 

kommunalt vatten- och spillvatten för respektive fastighet. 

 

FORTSATT PLANARBETE 
Kommunen kommer ställa samman och besvara de synpunkter som inkommer under samrådet. Planförslaget 

kommer därefter revideras och skickas ut på nästkommande skede; granskning.  

Utredningar som ska färdigställas och komplettera planen innan granskning: 

-Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

 

JUSTERINGAR EFTER GRANSKNING 
Eventuella justeringar av planförslaget efter granskning redovisas här. Justeringen dateras. Observera att 

efter granskning kommer justeringar förtydligas punktvis i antagandehandlingen. Upprättandedatum är det 

datum då planen ställdes ut. Detta kommer stå på antagandehandlingen följt av justeringsdatum.  

 

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR PLANARBETET 

Samråd Okt-nov 2016 

Granskning  Höst 2017 

Godkännande i miljö- och byggnadsnämnden 2018 

Antagande i kommunfullmäktige 2018 

Laga kraft, tidigast 2018 

 

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner den laga kraft ca en månad 

efter antagande. 

 



 

 

 

PLANBESKRIVNING 2016-09-09 

Detaljplan för Heljeröd 1:11 m fl Veddökilen, Tanums kommun  Diarienummer: 2012.0070-314 

41 

 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planbeskrivningen har sammanställts av miljö- och byggnadsförvaltningen. Planhandling och planförslag 

har upprättats av Liljewall arkitekter i Göteborg i samråd med Roger Rosengren, planarkitekt i Tanum 

kommun.  

Ansvarig arkitekt: Lissie Rossing, Liljewall arkitekter 

Handläggande planarkitekt: Ludvig Netré, Liljewall arkitekter  

 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 2016-09-09 

 

Roger Rosengren  Lissie Rossing 

Planhandläggare  Planförfattare 

 


