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ARBETET HITTILLS

TANUMS KOMMUN

Innehåll

Tanums kommun är Bohusläns till ytan största
kommun och här bor drygt 12 350 invånare.
Karakteristiskt för Tanums kommun är det stora
antalet små samhällsbildningar, de flesta vid
kusten, med historia inom fiske, fraktfart och
stenindustri. Samhällena i kommunens inland
har ofta utvecklats kring viktiga knutpunkter.
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ÖVERSIKTSPLAN 2030
Översiktsplan 2030 är uppdelad i tre delar med
en konsekvensbeskrivning som bilaga. Del 2,
som presenterar användningen av mark- och
vattenområden utgör huvuddelen och innehåller
de rekommendationer som är vägledande för hur
kommunen vill att mark- och vattenområden
ska utvecklas. Denna kortversion presenterar
huvuddragen från del 2 i översiktsplan 2030.
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Från juli till 16 oktober är förslaget ute på samråd och det är under denna
tid möjligt att lämna synpunkter till:
Tanums kommun		
Kommunstyrelsen
457 81 TANUMSHEDE

eller		

e-post: ks.diarium@tanum.se

Hela översiktsplanen 2030 finns att läsa på www.tanum.se/nyoversiktsplan

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan.
Översiktsplanen behandlar kommunens långsiktiga utveckling främst genom att
hantera de strategiska frågorna för mark- och vattenanvändning och byggande.
Översiktsplanen ska bland annat redovisa kommunens syn på hur den byggda
miljön ska utvecklas, användas och bevaras. Den ska också redovisa kommunens
syn på hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses liksom hur
relevanta nationella och regionala mål samordnas till en hållbar utveckling.
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Kommunstyrelsen beslutade i mars 2012 att en ny kommunomfattande översiktsplan ska
tas fram. Arbetet inleddes 2012 med en bred dialog med boende och företagare om Tanums
kommuns utveckling i framtiden. Som grund för dialogen togs ett diskussionsunderlag fram
”Tanums kommun i framtiden – hur vill du ha det?” som innehöll frågor som utgjorde ett
stöd i diskussionerna.
Hösten 2013 godkände kommunstyrelsen program till översiktsplan 2030 som anger
kommunens mål för översiktsplanen.
Ett förslag till översiktsplan 2030 för Tanums kommun har sedan arbetats fram som godkändes
för samråd av Kommunstyrelsen den 24 juni 2015. Förslaget innehåller rekommendationer
för den framtida mark- och vattenanvändningen för hela kommunen. Detta förslag är nu ute
på samråd till 16 oktober 2015.
DIALOG

PROGRAM

SAMRÅD

UTSTÄLLNING

ANTAGANDE

RESULTAT FRÅN PROGRAMMET
Arbetet med översiktsplanen utgår från kommunens vision att växa till 13 000 invånare.
Visionen symboliserar den positiva utvecklingen som ska karaktärisera Tanums kommun. För
att skapa en positiv befolkningsutveckling har kommunen valt ut tre utvecklingsområden
som har relevans för den fysiska planeringen; boende, infrastruktur och näringsliv. Utifrån
detta har följande övergripande mål formulerats:
TANUMS IDENTITET OCH FRAMTID

Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap, kultur och
närhet till natur och vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar
och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart
och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd.
Med utgångspunkt i det övergripande målet av Tanums identitet och framtid har
samhällsbyggnadsmål
formulerats.
Samhällsbyggnadsmålen
anger
kommunens
utgångspunkter för att den framtida utvecklingen av den fysiska miljön ska bidra till en
utveckling i den riktning som Tanums identitet och framtid anger.

Översiktsplanen har betydelse för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar
samt andra myndigheter i bland annat planerings-, bebyggelsefrågor och
tillståndsprövningar. Översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige och är
vägledande för kommunens arbete och beslut, men är inte juridiskt bindande.
Fo to n : Fr a m s i d a o c h s i d . 3 : M a g n u s L ä n je. Ba ksid a : Kje l l Hol mner. Sid.12: Tanums kommun.
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SAMHÄLLSBYGGNADSMÅL FRÅN PROGRAMMET
Programmet till översiktsplanen 2030 listade 27 samhällsbyggnadsmål som formulerats
utifrån en fördjupning av det övergripande målet om Tanums kommuns identitet och
framtid. Samhällsbyggnadsmålen är utvecklade inom målområdena:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebyggelse
Boende
Näringsliv
Areella näringar, landsbygd
Infrastruktur
Friluftsliv
Natur och kultur
Folkhälsa
Energi och klimat

Läs mer på:
www.tanum.se/nyoversiktsplan eller
besök Kommunhuset, Tedacthuset
eller något av biblioteken.

ANVÄNDNING AV MARK- OCH
VATTENOMRÅDEN
ATT LÄSA REKOMMENDATIONERNA
Översiktsplanens rekommendationer är uppdelade på tre områden:
- Bebyggelsestrategi med rekommendationer som alltid gäller.
- Geografiska rekommendationer, som gäller beroende på var i kommunen det byggs.
- Tematiska rekommendationer, som blir aktuella i vissa fall.
Utifrån de olika rekommendationerna som blir aktuella i det enskilda fallet, görs en samlad
bedömning av bebyggelsens lämplighet.

Här följer några exempel av de 27 samhällsbyggnadsmål som togs fram i samband med
programmet för översiktsplanen 2030:
•

•

•

•

•

I hela kommunen ska finnas ett
varierat utbud av boendetyper och
upplåtelseformer som är anpassade
för människor i olika skeden av livet
och som främjar helårsboende.
Omvandling av befintliga
fritidshusområden till helårsområden
ska främjas i anslutning till
samhällena.
Landsbygdsutveckling i inlandet ska
främjas genom att möjliggöra boende i
strandnära lägen.
Goda förutsättningar för utveckling
av näringsliv som på ett hållbart sätt
nyttjar kommunens resurser.
Områden för verksamheter ska finnas
i närhet till samhällena.

•

•

•

•
•
•

Områden för verksamheter med
omgivningspåverkan ska finnas i
kommunen.
Besöksnäringen ska ges goda
förutsättningar att utvecklas på ett
hållbart sätt och ett varierat utbud
av boenden ska finnas.
Infrastruktur ska finnas som bidrar
till att samhällen ska utvecklas så att
hela kommunen kan leva.
Sammanhängande gång- och
cykelvägstråk ska utvecklas
Utbyggnad av IT-kommunikation
ska främjas
Dricksvattenförsörjningen ska
tryggas långsiktigt.

REKOMMENDATIONER

GÄLLER FÖR ALLT

VAR?
PROJEKT

VAD?

Samhällsbyggnadsmålen har legat till grund för rekommendationerna om hur kommunens
mark- och vattenområden bör utvecklas, användas och bevaras. Det är dessa rekommendationer
som kommer att vara vägledande vid hantering av ärenden som rör användningen av mark
och vatten.
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ÖVERGRIPANDE
Bebyggelsestrategi

GEOGRAFISKA
Inland
Kust
Samhällen

SAMLAD BEDÖMNING
Är rekommendationerna
tillgodosedda?

TEMATISKA
Verksamheter
Besöksnäring
Kulturmiljöer
Bygga på berg
Havsnivåhöjning
Båthamnar
LIS

Översiktsplan 2030 - Kortversion - 5

BEBYGGELSESTRATEGI

BEBYGGELSESTRATEGI
Rekommendationerna i detta avsnitt
gäller alltid oavsett vad som byggs eller
var i kommunen det byggs. Därefter
gäller även de geografiska tematiska
rekommendationerna, beroende på var
det byggs eller vad som byggs.

INLANDET

KUSTZONEN

Bebyggelsestrategin förklarar vilken
övergripande struktur kommunen
önskar i inland, kust och samhällen. Den
innefattar generella rekommendationer
för bebyggelsens utformning och
behandlar rekommendationer inom
områden som rör infrastruktur, jordoch skogsbruk, stora opåverkade
områden samt natur- och kulturvärden.

REKOMMENDATIONER

GÄLLER FÖR ALLT

VAR?
PROJEKT

VAD?

ÖVERGRIPANDE
Bebyggelsestrategi

GEOGRAFISKA
Inland
Kust
Samhällen

TEMATISKA
Verksamheter
Besöksnäring
Kulturmiljöer
Bygga på berg
Havsnivåhöjning
Båthamnar
LIS

Nedan följer några exempel.

Centralort

REKOMMENDATIONER
Servicesamhällen

Övriga samhällen

Förslag gång- och cykelleder
Viktiga kommunikationsstråk
Järnväg

St r ukt ur bild över Ta n um s k om m un

Tanums kommun består av flera mindre samhällen, vilket är karakteristiskt för kommunen.
De olika samhällena har olika typ av service och kan delas in därefter. Tanumshede är
centralort där den kommunala servicen finns. Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund
hör till de större samhällena längs kusten och har service i form av skola, äldreomsorg och
livsmedelsbutik. I inlandet finns motsvarande service i Östad och Backa. I några av de övriga
samhällena finns viss nivå av service.
I förhållande till bebyggelsetryck och höga naturvärden ser strukturbilden olika ut för
kustzonen och inlandet.
Viktiga kommunikationsstråk i kommunen är E6, väg 163, Kustvägen och Kvillevägen
samt Bohusbanan.
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Bebyggelsens placering och utformning
Nya enstaka hus och grupper av hus ska placeras så att de får stöd i landskapet samt i
befintlig bebyggelsestruktur och hänsyn ska tas till landskapets siluett. Hänsyn ska tas till
historiska strukturer såsom gränser i landskapet, vägar, gångstråk, utblickar, vattendrag,
grönstruktur och liknande, så att dessa integreras i helheten. Byggnad bör placeras med
hänsyn till platsens lokalklimat, t ex vad gäller solinstrålning och vind. Tomtplats och
byggnader ska anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga markingrepp undviks,
exempelvis schaktning och för platsen främmande utfyllnad.
Inlandet
Kommunen vill fortsatt möjliggöra bebyggelse som stämmer överens med befintlig
bebyggelsestruktur, som är förhållandevis gles och utspridd.
Kustzonen
Nya enstaka hus eller grupper av hus kan tillkomma som komplettering till befintlig
bebyggelse.

Läs mer på: www.tanum.se/nyoversiktsplan
eller besök Kommunhuset, Tedacthuset eller något av biblioteken.
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GEOGRAFISKA REKOMMENDATIONER

GEOGRAFISKA REKOMMENDATIONER

Hela kommunens yta är uppdelad
i geografiska rekommendationsområden enligt kartan på föregående
sida. Rekommendationsområdena
presenteras i ordningen inland, kust
och samhällen.

Landsbygd

Överby
Lur
Nedre och Övre Bolsjön

Resö

Backa

Kalvö-Trossö-Lindö

Östad
Bullaresjöarna

Havstenssund
Sannäs

Kynnefjäll

Tanumshede
Landsbygd

Landsbygd

Grebbestad

Världsarvet

Utgångspunkten för de geografiska
rekommendationerna
är
att
beskriva värdena i respektive
område. Samhällena beskrivs med
dess identitet. Grundtanken för
alla områden är att ny bebyggelse
kan tillkomma så länge värdena
finns kvar eller att identiteten
tillgodoses. Därtill finns specifika
rekommendationer för respektive
geografiskt område.

REKOMMENDATIONER

GÄLLER FÖR ALLT

VAR?
PROJEKT

VAD?

ÖVERGRIPANDE
Bebyggelsestrategi

GEOGRAFISKA
Inland
Kust
Samhällen

TEMATISKA
Verksamheter
Besöksnäring
Kulturmiljöer
Bygga på berg
Havsnivåhöjning
Båthamnar
LIS

Kämpersvik
Yttre kustzonen

Långsjö

Inre kustzonen

Rabbalshede
Fjällbacka

Kville
Hamburgsund

REKOMMENDATIONER
För alla områden gäller:
Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden.

Gerlesborg

0

Avgränsning rekommendationsområden

2,5

5

10 Kilometer

Läs mer på: www.tanum.se/nyoversiktsplan
eller besök Kommunhuset, Tedacthuset eller något av biblioteken.

Öve rsi k t sk a r t a g eo g r a f i s k a r ek o m m en d a t i o n s o m r å d e n

Samhällsområden
Vindkraftsområden
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GEOGRAFISKA REKOMMENDATIONER INLAND

GEOGRAFISKA REKOMMENDATIONER KUST

LANDSBYGD

NEDRE OCH ÖVRE BOLSJÖN

YTTRE KUSTZONEN

TROSSÖ-KALVÖ-LINDÖ

Värden

Värden

Värden

Värden

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Det öppna odlingslandskapet och
livsmiljöer knutna till odlingslandskapet
Aktivt skogs- och jordbruk
Landskapets mosaik med varierande 		
livsmiljöer
Stora sammanhängande skogsområden
Den karakteristiska glesa stukturen med
spridd bebyggelse
Sammanhängande opåverkade områden
Kulturmiljöerna med välbevarad
bebyggelse och fornlämningsmiljöer

•
•

•

•

Rent vatten
Allmänhetens möjlighet att utöva
friluftsliv
Allmänhetens tillgänglighet till stranden
Allmänhetens möjlighet att uppleva och
att röra sig i området via utsiktsplatser,
stigar och vandringsleder
Nedre och Övre Bolsjöarna som
resurs för vattenaktiviteter såsom bad,
fritidsfiske, paddling och skridskoåkning
Sammanhängande opåverkade områden

BULLARESJÖARNA

VÄRLDSARVET

Värden

Värden

•

•

•
•

•
•

•
•

Rik och omväxlande miljö med höga
biologiska värden och storslagen natur
Det öppna odlingslandskapet
Bebyggelsens skala och traditionella
placering i odlingslandskapets krönlägen
och randzoner
Allmänhetens tillgänglighet till stranden
Allmänhetens möjlighet att uppleva och
att röra sig i området via utsiktsplatser,
stigar och vandringsleder.
Värdefulla vatten - ett relativt opåverkat
och oreglerat avrinningsområde
Bullaresjöarna som resurs för
vattenaktiviteter såsom bad, fritidsfiske,
paddling och skridskoåkning

KYNNEFJÄLL

Värden
•
•
•
•
•
•

Landskapsbilden med orörda storslagna
landskap
Helheten av opåverkade områden och
dess artrikedom
Skogs- och myrmarker med rikt fågelliv
Sjöar och vattendrag, flera med god
ekologisk status
Upplevelse av tystnad
Tillgängliga vandringsleder
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•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Det öppna odlingslandskapet med den
centrala Tanumsslätten
Möjligheten att förstå landskapets
förändringar och människors historia på
platsen
Stor koncentration av fornlämningar och
dess visuella samband sinsemellan och
landskapet
Bebyggelsens skala samt tydliga
visuella och funktionella samband med
omgivande odlingsmark och vägnät
Kommunikationssystemet med
1600-talets nationella nord-sydliga
Kungsväg samt Europaväg 6 och det
lokala öst-västliga vägnätet
Gårdarnas traditionella läge på åsryggar
och i sluttningar
Jordbruksbebyggelsen med mangårdsoch ekonomibyggnader
Spåren efter 1800- och 1900-talets
stenbrytning
Vitlycke museum
Livsmiljöer knutna till odlingslandskapet
och som blir allt mer sällsynta,
till exempel småvatten, åkerholmar,
gärdesgårdar, m.m.
Landskapets mosaik skapar varierande
livsmiljöer med randlövskogar, våtmarker,
vilket m.m. ger artrikedom

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Helheten av sammanhängande 		
oexploaterade områden längs med kusten
Kontrasten mellan bebyggelse och
omgivande obebyggda berg
Allmänhetens tillgänglighet till stranden
Allmänhetens möjlighet att uppleva och
röra sig i området via utsiktsplatser, stigar
och vandringsleder
Det småskaliga öppna
jordbrukslandskapet
Bebyggelsens skala och underordnade
placering i landskapet, det vill säga i 		
övergången mellan skog/berg och öppen
mark
Havet som resurs för vattenaktiviteter
såsom, bad, fritidsfiske, kanot och båtliv
samt marina näringar så som fiske och
vattenbruk
Uppväxt- och födoplatser för fisk
Möjlighet till naturbad
God vattenkvalitet
Fågelliv och unika växter

INRE KUSTZONEN

Värden
•
•
•

•

•
•

Kontrasten mellan bebyggelse och
omgivande obebyggda berg
Det öppna odlingslandskapet
Bebyggelsens skala och underordnade
placering i landskapet, det vill säga i 		
övergången mellan skog/berg och öppen
mark
Allmänhetens möjlighet att uppleva och
röra sig i området via utsiktsplatser, 		
stigar och vandringsleder
Bestående natur- och kulturvärden
Möjlighet att läsa historisk utveckling i
landskapet

•
•
•
•

•
•
•
•

Bebyggelsens skala och underordnade
placering i landskapet, i skyddade lägen
med stöd av berg och vegetation
Upplevelsen av en sammanhållen
historisk bebyggelse
Det öppna odlingslandskapet
Allmänhetens tillgänglighet till stranden
Allmänhetens möjlighet att uppleva och
röra sig i området via utsiktsplatser, 		
stigar och vandringsleder
Nord-sydliga vägen som sammanlänkar
öarna
Jordbruksbebyggelsen
Naturbad
Unika växter. Mycket artrika marker.
Häcknings- och rastplats för fåglar

Resö
Kalvö-Trossö-Lindö

HavstenssundInre kustzonen
Sannäs
Yttre kustzonen

Grebbestad
0

0,5

1

2 Kilometer

Rekommendationsområdet för Kalvö-Trossö-Lindö.

Läs mer på:
www.tanum.se/nyoversiktsplan eller
besök Kommunhuset, Tedacthuset
eller något av biblioteken.
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GEOGRAFISKA REKOMMENDATIONER SAMHÄLLEN

TANUMSHEDE

I Tanums kommun finns sexton samhällen. Alla samhällen skall ha möjlighet att utvecklas och de
offentliga miljöerna skall vara attraktiva och grönområden i anslutning till samhällena är viktiga.
I detta avsnitt presenteras varje samhälle med fokus på identitet och viktiga frågor i framtiden.

Identitet

Viktiga frågor i framtiden

•
•

•

För fyra av kommunens samhällen - Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund - finns
födjupade övesiktsplaner som fortsätter att gälla. Gränserna för de födjupade översiksplanerna
markeras i rött på följande sida. Vid en omarbetning av de fördjupade översiktsplanerna ska det
nya samhällsområdet arbetas in.

•
•
•

Världsarv
Två samhällsbildningar omgivna
av öppet odlingslandskap
Handelsplats
Knutpunkt
Den röda färgen och
tegelfasader

•

Utvidgning västerut mot
Tanums station bör studeras
Utökad handel vid E6:an

Nedan följer exempel på några rekommendationer som gäller för de flesta samhällen.

REKOMMENDATIONER

GREBBESTAD

Vid all förändring ska hänsyn tas till samhällets identitet.

Identitet

Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt anpassas till befintlig
bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet.
Allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.

•
•
•
•
•
•

Vad tycker du är viktigt i ditt samhälle?

Levande samhälle året runt
Aktivt fiske
Kontrasten mellan bebyggelsen
och de omgivande obebyggda
bergen
Bebyggelsens skala
Grebbestad kyrka som
landmärke
Sammanhängande gångstråk
runt hamnen

Viktiga frågor i framtiden
•
•

Utvidgning österut mot Tanums
station bör studeras
Reserverad mark i öster för
framtida förbifart

Tyck till på: www.tanum.se/nyoversiktsplan
eller besök Kommunhuset, Tedacthuset eller något av biblioteken.
FJÄLLBACKA
Identitet

Viktiga frågor i framtiden

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Havstenssund

Traditionellt fiskeläge med tydlig
struktur av sjöbodar, vägen bakom
och bostadshus på andra sidan
Det äldre gatunätet med
bebyggelsestruktur
Kontrasten mellan den äldre
bebyggelsen och de obebyggda
bergen runtomkring
Vettebergets siluett
Kungsklyftan
Fjällbacka kyrka som landmärke

Möjlighet att växa åt öster
Översvämning
Stabilitet
Camping och ställplatser
Parkering
Trafikförsörjning

Sannäs

HAMBURGSUND

Resö
12 - Översiktsplan 2030 - Kortversion

Identitet

Viktiga frågor i framtiden

•
•

•
•
•
•
•

Sundet med bebyggelsen
Bebyggelsestrukturen med gles
sjöbodsrand och stora fria ytor
mellan bostadshus och sjöbod

Översvämning
Stabilitet
Ställplatser
Parkering
Gång- och cykelvägar

Backa
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BACKA - ÖSTAD
Identitet
•
•
•

Storslaget sjölandskap
Omgivande odlingslandskap
Närheten till naturen

SANNÄS
Viktiga frågor i framtiden

Identitet

Viktiga frågor i framtiden

•

•

•

•

Plats för förtätning samt
utvidgning
Gång- och cykelled

•
•
•
•

ÖVERBY
Identitet
•
•

Omgivande landsbygdskaraktär
och bebyggelsens glesa struktur
i anslutning till stationen
Knutpunkt

•
•

•

Bostäder och småskaliga
verksamheter bör utvecklas i de
östra delarna
Gles bebyggelse för att behålla
samhällets karaktär
Saknar kommunalt VA
Anslutning av kommunalt VA
bör ske från Strömstads kommun
Utbyggnad av gång- och cykelväg

•
•
•
•

Hamnområdet som mötesplats
samt utgångspunkt för
upplevelser i skärgården
Aktivt fiske
Bebyggelsens skala och
underordnade placering i
landskapet
De många gångstigar som finns,
både i skog och längs kusten
Allmänhetens tillgänglighet till
strandområden

Viktiga frågor i framtiden
•

•

Plats till förtätning inom
samhällsområdet, men viktigt
att behålla den typiska
bebyggelsekaraktären
Vidare utveckling kan ske
norrut, öster om väg 1023

LUR
Identitet
•
•

Kyrkans centrala och tydliga
placering på höjden
Landsbygdskaraktären i direkt
närhet till samhället

•
•
•
•

Bebyggelsens placering i
förhållande till gatan
Aktivt fiske
Hamnmagasin med
köpmanshus
Havstenssunds kapell

Viktiga frågor i framtiden
•
•
•

Ny mark utanför befintlig
bebyggelse behöver tas i
anspråk
Utveckling kan ske på den östra
sidan av väg 1010
Parkering bör möjliggöras vid
infarten

Identitet

Viktiga frågor i framtiden

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Vattenkontakten
Ejdetjärnet
Badplatserna
Allmänhetens tillgänglighet
till vattnet
Lugn bostadsmiljö
Den äldre bebyggelsen med
tre- och fyrfrontshus samt
bebyggelsens placering i
förhållande till gatan genom
samhället mot hamnen

Ingen möjlighet till förtätning
Utveckling kan ske i norr
Trafiksituationen måste ses över
Bättre miljö för gående och
cyklister

LÅNGSJÖ
Viktiga frågor i framtiden

Identitet

Viktiga frågor i framtiden

•

•
•

•
•

•
•
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Identitet

KÄMPERSVIK

RESÖ
•

Utvecklingsmöjligheter i den
sydöstra delen

HAVSTENSSUND
Viktiga frågor i framtiden

•
•

Identitet

Den välbevarade äldre
bebyggelsen i de centrala
delarna
Byggnadernas placering med
långsidan mot havet
Höga naturvärden i
Sannäsfjorden
Vandringsleder i samhällets
utkanter
Allmänhetens tillgänglighet till
vattnet

Utveckling kan ske väster om
Villagatan
Komplettering av tomter söder
om kyrkan
Plats för verksamheter söder om
väg 979

Veddökilen
Allmänhetens tillgänglighet till
vattnet

•
•

Möjlighet till förtätning är liten
Utvecklingsmöjligheter finns i
nordost
Vatten och avlopp
Gång- och cykelväg mellan
Grebbestad-Fjällbacka
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RABBALSHEDE
Identitet

Viktiga frågor i framtiden

•

•

Viktig knutpunkt

•
•
•
•

Utveckling kan ske söder om
skolan, västra sidan om vägen
samt söder om Folkets park
Väster om järnvägen, norroch söderut finns också
utvecklingsmöjligheter
Grönområdet runt Linneasjön
Järnvägen, tillgång och barriär
Utveckling av verksamheter vid
E6:an

KVILLE
Identitet
•

Kyrkan och det öppna
odlingslandskapet runt omkring

Viktiga frågor i framtiden
•
•
•

Möjlighet till viss förtätning
Utveckling av bostäder vid
Sandliden
Gång- och cykelvägar

TEMATISKA REKOMMENDATIONER

Utöver den generella bebyggelsestrategin
och
de
geografiska
rekommendationerna kan tematiska
rekommendationer
bli
aktuella,
beroende på vad ett projekt gäller.

REKOMMENDATIONER

GÄLLER FÖR ALLT

De tematiska rekommendationerna
gäller i de fall det är aktuellt med något
som rör:

VAR?
PROJEKT

- Verksamheter

ÖVERGRIPANDE
Bebyggelsestrategi

GEOGRAFISKA
Inland
Kust
Samhällen

- Besöksnäring
- Kulturmiljöer
- Bygga på berg
- Havsnivåhöjning
- Båthamnar

VAD?

TEMATISKA
Verksamheter
Besöksnäring
Kulturmiljöer
Bygga på berg
Havsnivåhöjning
Båthamnar
LIS

- Landsbygdsutveckling i strandnära
SLOTTET - TEGELSTRAND - HEESTRAND
Identitet

Viktiga frågor i framtiden

•

•

•
•

Bebyggelsestrukturen med stark
anknytning till havet, främst
den smala remsan med sjöbodar
och bostadshus i Slottet
Spår av stenhuggeriverksamhet,
främst kring Heestrand
De välintegrerade
fritidshusområdena

•
•

Utveckling i söder samt i de
centrala delarna av Tegelstrand
Viktiga grönområden i öster
Gångstigar vid Gretasjön

lägen (LIS-områden)

På följande uppslag presenteras dessa i
korthet.

Läs mer på: www.tanum.se/nyoversiktsplan
eller besök Kommunhuset, Tedacthuset eller något av biblioteken.
GERLESBORG
Identitet

Viktiga frågor i framtiden

•

•

•
•
•
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Kultur- och naturlandskapet
med kontrasten mellan de kala
bergen och den underordnade
bebyggelsen samt Bottnadalens
öppna jordbrukslandskap
Kulturmiljön kring
köpmanhuset och magasinen
Gerlesborgsskolan
Allmänhetens tillgänglighet till
stranden

•
•
•
•
•

Binda samman Gerlesborg med
Skärholmen
Utveckling i östlig riktning
Möjlighet till förtätning
Gång- och cykelväg
Avlopp
Bevara större naturområde
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VERKSAMHETER
I den här rekommendationen begränsas
verksamheter till följande:
•
•
•

Service, lager, tillverkning med
tillhörande försäljning
Handel med skrymmande varor och
andra verksamheter av likartad karaktär
med begränsad omgivningspåverkan
Områden för produktion, lagring,
partihandel och annan jämförlig
verksamhet

Med hjälp av befrämjande och begränsande
lokaliseringsfaktorer ska en för ändamålet
lämplig lokalisering av verksamheten kunna
prövas. Lokaliseringsfaktorerna är av sådan
karaktär att den ena inte nödvändigtvis
utesluter den andra, eller att alla måste
uppfyllas. Det är den samlade bedömningen
utifrån dessa lokaliseringsfaktorer som avgör
platsens lämplighet.
BESÖKSNÄRING
Besöksnäring innefattar alla de branscher som
försörjer sig av turismen. Näringen domineras
av små och medelstora företag som ofta
förutsätter varandras existens. Offentliga,
privata och eventuellt ideella aktörer
tillsammans skapar förutsättningarna för
besöksnäringen. Den här rekommendationen
rör etableringar som har med besöksnäringen
att göra, som exempelvis turistanläggningar
eller handel.
Besöksnäringen har en central roll för utveckling
i Tanums Kommun och det är kommunens
uttalade mål att öka sin attraktivitet som
besöksmål året runt. Kommunens attraktivitet
kan sammanfattas under skärgården, maten,
naturen, kultur, handel och sött&salt. Åtgärder
för besöksnäringen ska bidra till att utveckla
dessa områden.
KULTURMILJÖER
Tanums kommun har en mångfald av
kulturmiljöer bestående av allt från
hällristningar, fiskelägen, jordbrukslandskap
till fritidshusområden. Kulturmiljöerna kan
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vara enskilda värdefulla byggnader eller
större sammanhängande bebyggelse där
värdet snarare ligger i sambandet än i den
specifika byggnaden. Det kan även vara
miljöer utan bebyggelse, som exempelvis
de talrika hällristningsmiljöerna eller en
del jordbrukslandskap. Hällristningarna är
möjligen det som Tanums kommun är mest
känt för och därför viktigt för kommunen som
besöksmål.
Förändringar och tillägg är en naturlig del
i de flesta kulturmiljöerna, eftersom de är
präglade av att människan bor och verkar
i dem och fortsatt ska kunna göra det. Om
förändringarna sker på rätt sätt bidrar de till
att hålla kulturmiljön levande. Nya byggnader
ska anpassas till kulturmiljön på så sätt att dess
läsbarhet bevaras.

landskapet, dels rent visuellt men även rent
praktiskt. Eftersom det rör sig om en placering
av bebyggelse som inte är traditionell har
kommunen tagit fram rekommendationer
för att bebyggelsen ska smälta in i landskapet
på bästa sätt. Detta innebär bland annat att
bebyggelsen placeras så att den inte har någon
siluettverkan och de högsta klippartierna
lämnas fria från bebyggelse.

Vid placering högre upp i landskapet:
I anslutning till samhälle anpassas färgskalan till bebyggelsen,
vid placering utanför samhälle anpassas färgskalan till
landskapet.

HAVSNIVÅHÖJNING
Enligt klimat- och sårbarhetsutredningen
(SOU 2007:60) blir klimatet på jorden
allt varmare till följd av de stora utsläppen
av växthusgaser. I framtiden kommer mer
extrema vädertyper som exempelvis skyfall.
Jämfört med dagens havsnivåer till år 2100
är att det vattenstånd som år 2100 har
10 års återkomsttid 0,25 meter högre än
vattenståndet med 300 års återkomsttid idag.

Traditionell placering av bebyggelse i Tanums kommun.

BYGGA PÅ BERG
De bohuslänska samhällena är byggda i
skydd av bergen. Kustsamhällena byggdes
på det lite flackare området mellan havet
och där berget stiger, oftast på gammal
sjöbotten. Bondgårdarna byggdes också i
skydd av berget, på det som varken var berg
eller värdefull jordbruksmark, utan små
kulliga mellanområden i gränslandet mellan
bergslandskap och åkermark (se illustration
ovan).
Bebyggelse högre upp i landskapet är ett
relativt nytt byggnadssätt i Tanums kommun
som innebär en starkare påverkan på

bryggor. Platser för nya hamnar har analyserats
och i översiktsplanen anges fyra områden
som lämpliga för utveckling av båthamnar:
Västbacken, Lökholmen - Havstenssund,
Kvarnekilen - Havstenssund samt Sibiren Heestrand.

Tanums kommun vill bidra till att skadan
vid översvämningar inte ökar i framtiden
genom att ta hänsyn till översvämningshotade
områden vid prövning av ny bebyggelse.
Därför ska ny bebyggelse som inte behöver
ligga intill havet lokaliseras på nivåer som inte
riskerar att översvämmas år 2100.
BÅTHAMNAR
I Tanums kommun finns det en stor efterfrågan
på båtplatser för småbåtar samtidigt som
det är svårt att hitta nya lämpliga lägen för
hamnar då det längs kommunens kust finns
höga naturvärden och många platser är
betydelsefulla för det rörliga friluftslivet.
Längs med kusten finns många både mindre
och större hamnar. Flera av dessa kan
effektiviseras och kompletteras med ytterligare

Möjligt utvecklingsområde för båthamn vid Sibirien mellan
0,25
0,5
1 Kilometer
Tegelstrand och Heestrand. 0

LANDSBYGDSUTVECKLING I
STRANDNÄRA LÄGEN
I och med en översyn av Sveriges
strandskyddslagstiftning har kommunerna
fått ökade möjligheter att satsa på
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i så
kallade LIS-områden. Kommunen får alltså
en möjlighet att peka ut lämpliga områden
för LIS i översiktsplanen, inom vilka vissa
lättnader i strandskyddet kan tillämpas.
Sett till befolkning och bebyggelse i form av
befintliga verksamheter/service är området
kring Bullaresjöarna huvudsakligen det
som är aktuellt för LIS, eftersom syftet
med LIS är att stärka befintliga strukturer. I
översiktsplanen finns nu förslag på åtta LISområden längs Bullaresjöarna och Kynne
Älv: Vassbotten, Holkekärr, Hovsäter, Backa,
Östad, Flötemarken, Sundshult och Smeviken.

Läs mer på:
www.tanum.se/nyoversiktsplan eller
besök Kommunhuset, Tedacthuset
eller något av biblioteken.
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VAD HÄNDER NU?
Sommaren och hösten 2015 är förslaget ute på samråd och det är
då möjligt för allmänheten att lämna synpunkter. Förslaget finns
på www.tanum.se/nyoversiktsplan, i tryckt version att läsa på
Kommunhuset, Tedacthuset samt på biblioteken i Tanumshede,
Fjällbacka, Hamburgsund och Bullaren.
Efter samrådet bearbetas översiktsplanen utifrån de synpunkter
som kommit in. Därefter ställs förslaget ut så att allmänheten,
berörda förvaltningar och myndigheter kan ta del av förslaget och
lämna synpunkter.
Efter utställningen och eventuella slutgiltiga justeringar fattar
kommunfullmäkige beslut om att anta översiktsplanen. Antagandet
beräknas ske under 2016.

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

Har du frågor? Hör gärna av dig till:
Maria Helje, planeringsarkitekt, planavdelningen
telefon: 0525-183 61
e-post: maria.helje@tanum.se

