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INLEDNING 
Bakgrund 
Trafikplats Knäm i Tanums kommun har i och med det strategiska läget in-
vid väg E6 goda förutsättningar för etablering av verksamheter och då sär-
skilt trafik- och fordonsrelaterade funktioner.  

Exploatören Uddevalla Entreprenad AB avser att uppföra en trafikservice-
plats med därtill hörande verksamheter invid trafikplats Knäm.  

Det exponerade läget mot väg E6 innebär att Tanums kommun såväl som 
Trafikverket har höga krav på utformning och gestaltning i vägens närom-
råde. Närheten till väg E6 innebär också risker med avseende på vägens 
funktion som primärväg för transporter av farligt gods. 

Området omfattas inte tidigare av detaljplan. Samråd om detaljplanen hölls i 
september – oktober 2015. Efter samrådet har utredningar gjorts för att sä-
kerställa att godtagbar standard klaras för tillfarten från väg 977. 

Planförslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med förslaget är att skapa möjligheter för en trafikserviceplats.  

Trafikserviceplatsen ska kunna omfatta bland annat tankställe, bevakad par-
kering för yrkestrafik och husbilar; restaurang/café och minibutik samt 
verkstads- och lagerbyggnad med kontor. 

 
Ortofoto över trafikplats Knäm. Plangränsen är markerad med vit punktstreckad linje. 
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Planområdet 
Läge, areal och avgränsning 
Planområdet ligger vid trafikplats Knäm direkt öster om väg E6 i norra de-
len av Tanums kommun. Vid trafikmotet ansluter väg 977, som går nordost 
mot Torim. Avståndet söderut till Tanumshede från trafikplatsen är drygt 
sex kilometer.  

Planområdet omfattar ett cirka fyra hektar stort område.  

Planområdet avgränsas av E6:ans vägområde i väster, i söder av på- och av-
farter till väg E6 samt av väg 977. I öster och i norr gränsar området till na-
turmark.  

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar del av fastigheten Knäm 2:14 samt del av samfällig-
heten Knäm S:2 vilka är i privat ägo.  

Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-
ringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av 
de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översikts-
plan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbe-
skrivningen. 

Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndig-
heter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åt-
gärder som föreslås i planen. Samrådet genomförs med syfte att få fram ett 
så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i 
planeringsprocessen. 

Normalt planförfarande 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess 
lydelse före den 1 januari 2015, och planarbetet bedrivs med ett så kallat 
normalt planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan 
både skickas ut för samråd och ställs ut för granskning innan det kan tas upp 
för antagande.  

 
Illustration över planprocessen. Detaljplanen är nu i granskningsskedet.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan (ÖP) 
Gällande översiktsplan för Tanums kommun, Översiktsplan 2030, antogs av 
kommunfullmäktige 19 juni 2017. I översiktsplanen presenteras en struktur-
bild där kommunen delas in i kustzon och inland. Planområdet är en del av 
inlandet, sex kilometer norr om centralorten Tanumshede.  

Översiktsplanens bebyggelsestrategi för inlandet anger att kommunen vill 
verka för en utveckling av landsbygden som bidrar till levande goda kom-
munikationer samt att Tanums unika värden bevaras. Planområdet omfattas 
även av översiktsplanens geografiska rekommendationer för Landsbygd. De 
två geografiska rekommendationer som bedöms relevanta för området är:  

• Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden. 
• Nya enstaka hus eller grupper av hus för boende eller verksamheter 

ska anpassas till landskapsbild. 

Planförslaget bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanens intent-
ioner. 

Planprogram 
Ett planprogram upprättat 2013-11-12 var föremål för samråd vid årsskiftet 
2013/2014.  

Under samrådet framfördes synpunkter, bland annat från Länsstyrelsen, 
Trafikverket och Räddningstjänsten på behovet av att genomföra en riskbe-
dömning.  

Det fanns även synpunkter på att genomföra en ny geoteknisk bedömning 
samt att klargöra avlopps- och dagvattenlösningar för området. 

Bohusläns museum framförde i yttrande att en arkeologisk utredning be-
hövde genomföras för att klargöra om icke kända fornlämningar kan 
komma att beröras. I samråd med länsstyrelsen har kommunen gjort be-
dömningen att en arkeologisk utredning inte är nödvändig. 

Planprogrammets utgångspunkter och mål samt samrådsredogörelsen ligger 
till grund för det aktuella planförslaget. 

Behovsbedömning 
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen 
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. 

Under framtagandet av planprogrammet till detaljplanen har en så kallad be-
hovsbedömning utförts för att bedöma om planförslaget kan komma att 
medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § MB). Om ett genomfö-
rande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 

Strukturbild för Tanums kommun, från 
Översiktsplan 2030.  
Svart pil i kartan visar planområdets läge. 
Teckenförklaringen finns nedan. 
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genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Den upprättade behovsbedömningen, daterad 2013-10-10, bifogas plan-
handlingarna. 

Sammanfattning av behovsbedömningen 
Detaljplanens påverkan kan sammanfattas enligt följande: 

Planen medger förutsättningar för etableringar av trafik- och fordonsrelate-
rade funktioner såsom drivmedelsförsäljning, bevakad parkering, verkstad, 
lager, maskinuthyrning samt café/restaurang och butik. 

Genom planområdet rinner en bäck som så småningom mynnar i Sälta-
bäcken och vidare ut i Tannamskilen. Sältabäcken och Tannamskilen berörs 
av flertalet skydd, bland annat Natura 2000. Anläggningen kommer att ha 
eget vatten- och avloppssystem och stora hårdgjorda ytor, vilket kräver en 
rad åtgärder för att inte förorena vattnet – bland annat oljeavskiljare och för-
dröjningsmagasin för dagvatten. 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Eta-
bleringen av bilserviceanläggning vid Knäm-motet medför inget direkt in-
trång i befintliga natur- och kulturvärden i området. Ett genomförande av 
planförslaget bedöms inte heller påverka förhållandena inom Natura 2000- 
området Tannamskilen eller innebära ett överskridande av gällande miljö-
kvalitetsnormer. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommu-
nens översiktsplan. 

Ställningstagande 
Kommunen har bedömt att projektet inte anses medföra en betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning behöver därför inte genomföras.  

Behovsbedömningens ställningstagande för miljöpåverkan förutsätter att 
föreslagna åtgärder vidtas. Om föreslagna åtgärder inte vidtas kan 
ställningstagandet behöva omvärderas. 

Länsstyrelsen meddelade i programsamrådet att de ansåg att betydande 
miljöpåverkan inte kan uteslutas. Länsstyrelsen har senare, i samrådet om 
detaljplanen, meddelat att de delar kommunens bedömning om att 
detaljplanen inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. 

Skyddsavstånd 
Utmed väg E6 gäller enligt 47 § väglagen ett byggnadsfritt avstånd på 50 
meter från vägområdet. Utmed väg 977 är det byggnadsfria avståndet 12 
meter. Inom det byggnadsfria området gäller att utan länsstyrelsens tillstånd 
får inga byggnader uppföras eller åtgärder utföras som kan inverka negativt 
på trafiksäkerheten. 

E6 är primärled för farligt gods, se vidare under rubriken hälsa och säkerhet 
– farligt gods. 
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Övriga kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-27 § 45 att medge planbesked. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-11-26 § 239 att godkänna be-
hovsbedömningen för samråd med länsstyrelsen, samt att godkänna plan-
programmet för samråd. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-08-18 § 175 att godkänna pro-
gramsamrådsredogörelsen, samt att godkänna detaljplanen för samråd. 

 

 

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN 
Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med 
hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. 

Bohusläns kustområde är i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap MB. Explo-
ateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om 
det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kul-
turvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av be-
fintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Planförslaget bedöms inte vara i konflikt med de särskilda hushållningsbe-
stämmelserna då området togs i anspråk under bygget av motorvägen och 
inte nyttjas av det rörliga friluftslivet. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Mil-
jökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika 
parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvat-
ten samt omgivningsbuller. 

Vattenförekomster (SFS 2004:660)  
Inom planområdet finns inga vattenförekomster med fastställda miljökvali-
tetsnormer. Bäcken i södra delen av området rinner ut i ett vattendrag som 
mynnar i vattenområdet Tannamskilen, vilken omfattas av miljökvalitetsnor-
mer samt är ett Natura 2000-område. Den ekologiska statusen för Tan-
namskilen har klassats som måttlig beroende på övergödning. Vattenmyn-
digheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska upp-
nås till 2021. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) för Tan-
namskilen har klassificerats till god. 
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Den kemiska statusen når idag inte upp till kvalitetskravet god med avse-
ende på kvicksilver och kvicksilverföroreningar. Enligt nytt förslag till miljö-
kvalitetsnorm går det inte att avgöra inom vilken tid det är möjligt att nå god 
kemisk ytvattenstatus på grund av fortsatt spridning av lagrat kvicksilver 
från historiska utsläpp. 

Ett genomförande av förslaget bedöms inte komma att påverka statusen 
inom Tannamskilens vattenområde då åtgärder för hantering av dagvatten 
och spillvatten kommer att vidtas. Enligt kompletterande dagvattenutred-
ning (ÅF 2019-10-04) kommer inga föroreningar i dagvattnet att överstiga 
rekommenderade gränsvärden när det lämnar planområdet, och flera förore-
ningar beräknas minska i mängd efter genomförandet.  

Området kommer att ha enskilt avlopp. För att ta hand om spillvatten innan 
det når recipienten föreslås ett minireningsverk. En alternativ lösning är att 
skilja på spillvatten från toaletter (svartvatten) och BDT-vatten (gråvatten). 
Svartvattnen, som har en högre koncentration av föroreningar, kan ledas till 
slutna tankar medan BDT-vattnen leds först till en tvåkammarbrunn, däref-
ter via en markbädd eller infiltrationsbädd och vidare via översilningsytan till 
recipienten. 

Se vidare under rubriken Teknisk försörjning – VA och dagvatten. 

Omgivningsbuller (SFS 2004:675) 
Väg E6 omfattas av krav på kartläggning och åtgärder av omgivningsbuller 
och Trafikverket ansvarar för framtagande av åtgärdsprogram. För Tanums 
kommun finns inget sådant kartläggnings- eller åtgärdskrav.  

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer över-
skrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. 

Områdesskydd, 7 kap MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att diverse 
olika miljöskyddsområden ska värnas. Exempel på områden som ingår i 7 
kap MB är naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden och 
Natura 2000-områden. 

Planläggningen berör inte strandskyddat eller biotopskyddat område. Det 
finns inga objekt som omfattas av det generella biotopskyddet. 

Den bäck/dike som delvis flyter genom planområdet omfattas inte av 
strandskydd eller annat naturvårdsförordnande. Själva planområdet ligger 
inte inom Natura 2000-område men det mindre diket mynnar ut i naturre-
servatet Tannamskilen, vilket i sin tur ligger inom Natura 2000-området Ta-
numskusten. 
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MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål och sexton 
miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Generationsmålet anger 
inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en 
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Etappmålen är steg på vägen 
för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. För riksdagens definition av respektive mål med 
preciseringar se vidare: www.sverigesmiljomal.se. 

Av dessa bedöms de fem målen: Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, 
Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö beröras av planförsla-
get. 

Ingen övergödning  
Genom föreslagna åtgärder för dagvattenrening och fördröjning bedöms 
ingen negativ påverkan från gödande ämnen nå Tannamskilen. 

Grundvatten av god kvalitet 
Genom anläggande av godkänd enskild avloppsanläggning samt genom att 
vidta skyddsåtgärder för att förhindra grundvattenpåverkan i samband med 
utsläpp i anslutning till bränslecisterner och påfyllningsställen bedöms 
grundvattenkvaliteten kunna bibehållas. 

Planen bedöms sammantaget inte motverka att miljömålet kan uppfyllas. 

Frisk luft, begränsad klimatpåverkan 
Planen innebär anläggande av ett nytt verksamhetsområde vilket troligen 
kommer leda till något ökade luftutsläpp i närområdet på grund av ökad tra-
fik.  

Föreslagen trafikantserviceanläggning riktar sig i första hand till trafikanter 
på väg E6. Lokalisering i direkt anslutning till väg E6 bidrar till att minimera 
transportsträcka vid t ex tankning och rastning. 

Sammantaget bedöms projektet varken medverka eller motverka en uppfyl-
lelse av miljömålet. 

God bebyggd miljö 
Ambitionen är att anläggningen ska få en estetiskt tilltalande utformning 
som attraherar många besökare. Dagvattenanläggningar bedöms kunna inte-
greras i grönytorna vilket sannolikt ger en positiv upplevelse för besökare. 

Planen kommer att skapa möjligheter för en trafikserviceplats, vilket idag 
saknas i området. Detta är positivt för närboende. 

Projektet bedöms kunna medverka till att miljömålet kan uppfyllas.  

Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god över-
ensstämmelse med de nationella miljömålen.  

http://www.sverigesmiljomal.se/
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PLANFÖRSLAG – FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
Natur 
Mark, terräng och vegetation 
Förutsättningar 
Inom ramen för planarbetet genomfördes en naturinventering av Naturcent-
rum under hösten 2014. Inventeringen redovisas i ”Utlåtande om området 
Knäm 2:14”, daterat 2014-11-04.  Inventeringen inriktades på eftersök av 
särskilt skyddsvärda arter, det vill säga arter i artskyddsförordningen och 
rödlistade arter. 

Planområdet utgörs i huvudsak av uppfyllda grusade ytor intill motorvägsav-
farten i Knäm, tidigare åkermark, som under uppförandet av väg E6 använts 
som upplags- och uppställningsplats. Markytan inom den centrala delen av 
området är plant med små höjdskillnader, nivåerna varierar mellan +42 till 
+43 meter över grundkartans nollplan. De uppgrusade markerna med trivial 
flora bedöms ha låga naturvärden med vanligt förekommande arter såsom 
rödven, krypven och gullris m.fl. Inga sällsynta arter noterades vid invente-
ringen och inte heller genom sökning via Artportalen.  

I områdets södra del finns en yngre barrskogsdunge, vilken också bedöms 
ha ett relativt lågt naturvärde. Det förekommer även ett öppet dike i den 
södra delen som är kulverterat under motorvägen samt under på- och avfar-
ter. Diket bedöms ha låga naturvärden och bedöms inte omfattas av det ge-
nerella biotopskyddet eftersom det rör sig om ett tämligen nygrävt dike i 
skogsmark. På grund av dess låga flöden sommartid hyser den sannolikt inga 
förutsättningar för fiskbestånd. Diket mynnar så småningom ut i Naturre-
servatet Tannamskilen som i sin tur ligger inom Natura 2000-området 

Planområdet sett från söder, med väg E6 
till vänster. 
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Tanumskusten. Risken för påverkan på vattenområdets status bedöms dock 
som liten då åtgärder för dagvattenhanteringen kommer att genomföras.  

Ett skogsparti norr om området utgörs mestadels av tät planterad barrskog. 
Planområdets östra delar är tämligen kuperade och delvis skogbevuxna, hu-
vudsakligen av barrträd.  

Planförslaget 
Marknivåerna inom området kommer i huvudsak att behållas. Skogen och 
berget i öster kommer att utgöra en fond, vilken ger stöd till bebyggelsen 
framför. Diket genom området ses som en resurs och kommer att nyttjas 
för att skapa en attraktivare miljö. 

Geoteknik 
Förutsättningar 
En geoteknisk undersökning och utredning av planområdet har utförts av 
Bohusgeo, Projekterings-PM/Geoteknik 2019-10-11, vilket helt ersätter två 
tidigare PM daterade 2013-02-22 och 2019-03-01. 

Enligt undersökningen varierar det totala sonderingsdjupet i de sydvästra, 
plana delarna av planområdet mellan cirka 7 och cirka 17 meter. Jordlagren 
uppskattas från markytan i huvudsak utgöras av fyllning, silt och sand, lera 
samt friktionsjord vilande på berg. Fyllningen består av krossmaterial till ett 
djup av cirka en meter. Silt och sand utgör ett lager på cirka 2–3 meter, och 
bedöms vara tjälfarligt samt flytbenäget. Leran finns med en tjocklek på 
cirka 3–14 meter. Mäktigheten är störst inom de centrala delarna av det un-
dersökta området. Den korrigerade skjuvhållfastheten med hänsyn till kon-
flytgränsen uppgår till cirka 15 kPa på nivån +37 meter och ökar med cirka 
1 kPa/m. Den belastning som tillkommit genom den ovanpåliggande fyll-
ningen gör att sättningar pågår i leran. 

Då området är utfyllt och höjdskillnaden inom området är ca 1 m i nuläget 
bedöms släntstabiliteten vara tillfredsställande. Ur ett stabilitetsperspektiv 
ger en belastning av 10 kPa från exempelvis parkeringsytor i kombination 
med en höjdskillnad 2 m och slänt 1:3 tillfredsställande släntstabilitet, vilket 
bör regleras med en planbestämmelse. Slänt 1:3 bör även gälla för den dag-
vattendamm som planeras i området. 

Eftersom sättningar pågår i området bör byggnader grundläggas med stöd-
pålning till berg. Även om man pålar byggnaderna kommer marksättningar 
att uppstå under och vid sidan av byggnaderna. Detta gör att man bör kom-
pensera bort den belastning som de befintliga fyllningarna utgör och göra 
grundläggningen så att marksättningar under bottenplattan kan accepteras. 
Detta kan exempelvis göras med ”kjolar” på bottenplattan. Det innebär att 
bottenplattan förses med sidostycken som kommer att framträda som en 
sockel på byggnaden. Denna ”sockel” kommer att framträda mer allt medan 
marksättningar pågår runt bygganden. 

Marksättningar inom det undersökta området bedöms bli betydande, vilket 
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gör att man måste godta ”skador” inom området. Det är inte osannolikt att 
decimeterstora sättningar uppkommer inom loppet av 2-5 år efter det att 
färdiggjorda ytor skapats. Särskilt skall detta uppmärksammas vid entréer 
mm så att man kompenserar bort belastningen av fyllningen med exempel-
vis lättklinker för att minimera dessa risker. 

Kompletterande undersökningar för bestämning av nivåer för pålstopp med 
mera kan behöva göras i ett byggskede.  

Mätning av markradon är svår att utföra i sprängstenen och underliggande 
silt/sand är vattenmättad. Byggnader bör göras radonskyddade och mätning 
av radon i inomhusluften bör göras på färdig byggnad. 

Planförslaget 
Med hänsyn till stabiliteten föreslås ett antal planbestämmelser som relaterar 
till geoteknik. Schaktning och fyllning som förändrar markens nivå med mer 
än två meter i förhållande till grundkartan är ej tillåten. Slänter som skapas 
vid markarbeten ska ha en lutning på högst 1:3. Dessutom ska byggnader 
som medför en markbelastning på över 10 kPa grundläggas genom pålning 
till fast botten, med hänsyn till stabiliteten. Även lättare byggnader kan be-
höva pålas, med hänsyn till sättningar, men planförslaget kräver inte det. 

Fornlämningar 
Norr om planområdet återfinns fornlämningen Tanum 1823:1, vilken be-
tecknas som en fossil åker. Det är inte en fast fornlämning och omfattas 
därför inte av skydd enligt kulturminneslagen. Tanum 1848:2 var en tidigare 
boplats men undersöktes och togs bort i samband med byggandet av väg-
ramp. 

Efter genomfört programsamråd har planområdet minskats och efter besök 
på platsen 2014-10-08 har Länsstyrelsen gjort bedömningen att en arkeolo-
gisk utredning inte är nödvändig inom planområdet. 

Bebyggelse 
Omgivande landskapsbild 
Förutsättningar 
Landskapsbilden domineras av den intilliggande väg E6 och dess vägom-
råde. Omgivande områden i öster är ganska kraftigt kuperade och utgörs hu-
vudsakligen av berg i dagen och av barrskog. 

De närmsta bostadshusen finns cirka 250 meter öster om planområdet invid 
väg 977 och cirka 500 meter nordost om området, i Nytorp invid väg 977. 
Vid Rosenlund cirka en kilometer norr om planområdet och med tillfart ge-
nom området finns även bostadshus. Omgivningen är således glest bebyggd 
med ett antal gårdar med omgivande skogs- och jordbruksmark. 
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Planförslaget 
Planförslaget innebär att ett område som redan är ianspråktaget och använt 
för upplag och uppställningsplats vid utbyggnaden av väg E6 kommer att 
exploateras. Exploateringen bedöms inte medföra någon negativ påverkan 
av landskapsbilden. 

Verksamheter 
Förutsättningar 
Inom planområdet bedrivs idag ingen verksamhet. Ingen återställning av 
marken efter avetablering har gjorts. 

Planförslaget 
Detaljplanen är tänkt att skapa planberedskap för en framtida etablering av 
verksamheter inom området och behöver därför vara relativt flexibel. Plan-
förslaget omfattar verksamheter med huvudsaklig inriktning på trafikantser-
vice. Det föreslås inrymma tankställe för både last- och personbilar, restau-
rang eller café och minibutik. Det är även lämpligt att anordna parke-
ring/uppställning för husbilar och lastbilar. 

Inom planområdet finns möjlighet att skapa en så kallad ”Safe Park” – en 
kameraövervakad, inhägnad och belyst parkering för att ge säkerhet åt både 
chaufförer och last. 

Området kommer också att kunna inrymma en verksamhetslokal för lager 
eller lättare verkstad. Ett företag som hyr ut maskiner till företag och privat-
personer skulle kunna vara ett exempel. De olika verksamheterna kan till-
komma genom en gemensam exploatering och i viss mån samordnas med 
avseende på exempelvis byggnadsvolymer och tillfarter, eller upprättas en-
skilt och/eller etappvis. 

Vy mot planområdet från söder 
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Detaljplanen kommer i första hand att medge ändamålen GZ, Fordonsser-
vice och verksamheter. Detaljplanen medger att 50 % av varje fastighets area 
inom användningsområdet GZ får bebyggas. I och med att denna bestäm-
melse anger en procentandel av fastigheternas area blir den indirekt styrande 
för fastighetsbildningen efter att området har bebyggts. När byggrätten på 
en fastighet inom planområdet har utnyttjats helt finns inte längre någon 
möjlighet att stycka av fastigheten. Om området däremot delas upp i mindre 
fastigheter innan det bebyggs, så delas också byggrätten och möjligheten 
finns då att bygga 50 % inom alla de nya fastigheterna. 

Utdrag ur illustrationskartan 

Illustrationen till vänster visar en utbyggnad 
med mindre byggnader och fler parkerings-
platser. 
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Högsta tillåtna nockhöjd har föreslagits på +56,0 meter över grundkartans 
nollplan. 

Illustrationskartan som tillhör detaljplanen redovisar en hög exploaterings-
grad. Vid en utbyggnad av området kan även en lägre exploatering bli aktuell 
med färre byggnader och mer parkeringsytor, vilket exemplet nedan visar. 

Tillgänglighet 
Området har goda förutsättningar för att uppnå tillfredsställande tillgänglig-
het med avseende på både fordon och fotgängare, då det är mycket plant.  
Service 
Vid Knäm invid gamla E6 finns en butik och verkstad för skogs- och träd-
gårdsmaskiner. Bensinstation som tidigare låg i området lades ner i samband 
med motorvägens öppnande och även butiken för heminredning och husge-
råd har strängt. 

Till Tanumshede centrum, med all offentlig och kommersiell service, är det 
drygt sex kilometer. 

Kommunen och exploatören gör bedömningen att det finns ett behov av 
trafikantservice på den aktuella platsen. 

Trafik 
Vägar, in/utfarter och parkering  
Förutsättningar 
Planområdet gränsar i väster till väg E6. Årsmedeltrafiken (ÅDT) för aktuell 
del av E6:an är 9550 fordon ± 18 %. Trafikökningen på vägsträckan har va-
rit cirka 18 % mellan 2002 och 2011 då senaste mätningarna gjordes. Anta-
gandet görs att trafiken kommer att fortsätta öka med ungefär 2 % per år i 
snitt fram till horisontår 2030. Andelen tung trafik på aktuell del av E6:an är 
cirka 9 %.  

Bild tagen från väg 977 där den enskilda 
vägen mot Backen ansluter. 



 

 

 

15 (28) 

Detaljplan för VERKSAMHETSOMRÅDE VID KNÄMMOTET Planbeskrivning 
del av Knäm 2:14 m fl, Tanums kommun  

Hastighetsbegränsningen på väg E6 är 110 km/h, medan av- och påfarter 
har en hastighetsbegränsning på 70 km/h. 

Planområdet nås från väg E6 via länsväg 977. Väg 977, sydost om planom-
rådet, går nordost mot Torim och sydväst mot Knäm och Sannäs. Hastig-
hetsbegränsningen på väg 977 är 70 km/h och årsmedeldygnstrafiken är 230 
fordon/dygn, varav antalet lastbilar är 30 stycken/dygn (januari 2017). 

En mindre enskild väg (Knäm ga:6), norrut mot Backen, går genom plan-
området. Vägen förvaltas av Knäm samfällighetsförening och har en mycket 
låg trafikbelastning. Den ansluter till väg 977 i söder. 

 
Röd linje visar E6 med avfarter, gul linje visar väg 977, turkos linje visar den enskilda vägen.  

Trafikverket har i samrådet meddelat att befintlig anslutning mellan den en-
skilda vägen och väg 977 ligger för nära motorvägspåfarten för att uppfylla 
god standard. Efter samrådet har möjligheten att sänka hastigheten på den 
aktuella sträckan av väg 977 från 70 km/h till 50 km/h prövats, men det har 
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inte varit möjligt. I stället har siktförhållanden på platsen studerats och i 
samråd med Trafikverket har mindre god standard accepterats. Det innebär 
att det ska vara minst 117 meters fri sikt mot nordöst och minst 90 meters 
fri sikt till refugkant i cirkulationsplatsen åt sydväst. Det innebär att befintlig 
väganslutning måste flyttas. 

Planförslaget  
Tillfarten från väg 977 till planområdet föreslås flyttas tio meter åt nordost. 
Den enskilda vägen (Knäm ga:6) kan i stora delar vara kvar i befintlig sträck-
ning i östra delen av planområdet. Ett annat alternativt är att använda even-
tuell ny väg som byggs ut genom planområdet. Gemensamhetsanläggningen 
Knäm ga:6 behöver omprövas. Se vidare under rubriken Fastighetsrättsliga 
frågor och konsekvenser. 

Inom planområdet finns möjligheter att tillgodose behovet av kundparke-
ring för kiosk- och restauranganläggning. Riktlinjer för restaurang är en par-
keringsplats per 20 m² (köksarea räknas inte in). 

Inom området bedöms också finnas tillräckligt med ytor för att anlägga en 
bevakad parkering för yrkestrafik och husbilar. 

Kollektivtrafik 
Förutsättningarna för att ta sig till eller från planområdet med kollektivtrafik 
är inte gynnsamma, då inga hållplatser för kollektivtrafik finns i närheten av 
området. Hållplatsen Knäm E6 ligger cirka 1500 meter sydväst om planom-
rådet. Den trafikeras av busslinjerna 870 mellan Strömstad och Uddevalla 
och 884 mellan Resö och Tanumshede. 

Teknisk försörjning 
VA och dagvatten 
Förutsättningar 
Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och av-
lopp.  

Recipient för spill- och dagvatten inom området är den bäck som rinner ige-
nom området. Bäcken mynnar slutligen i Tannamskilen vilken är ett Natura 
2000-område. I och med att recipienten är ett Natura 2000-område är det 
höga krav på rening av både spill- och dagvatten. För att skydda känsliga 
och övergödningspåverkade vattendrag och kustvatten gäller hög skyddsnivå 
och reningskrav för hälsoskydd och miljöskydd för enskilda avlopp. 

Idag finns det en befintlig spillvattenanläggning som ej är i drift centralt 
inom planområdet. Det finns även en djupborrad brunn för vatten, men det 
är inte registrerat hur stort vattenuttag som brunnen klarar. Dessa anlägg-
ningar anlades i samband med att Trafikverket använde platsen som upp-
lags- och uppställningsyta då nya E6 byggdes. Det finns idag ingen dagvat-
tenanläggning utan allt dagvatten leds undan via öppna diken. 

Avrinningsområdet för dagvatten kan delas in i två delar, den norra och den 
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södra delen beroende på vilken sida av bäcken det ligger på. Från båda av-
rinningsområden rinner vattnet mot bäcken som går igenom området. Det 
norra området består till stor del av avgrusade ytor som användes till upp-
ställning och förråd under byggnationen av E6, det finns även en kulle med 
berg i dagen i det nordöstra hörnet av området. Det södra området består 
till större delen av berg i dagen, gräsbevuxna slänter och även väg 977 

Anläggande av vatten-, avlopps- och dagvattenlösningar ska utgå ifrån Ta-
nums kommuns Vatten- och avloppspolicy, antagen av kommunfullmäktige 
i mars 2017. Enligt denna ska nya detaljplaner beskriva hanteringen av dag- 
och dräneringsvatten från planområde till recipient. Vid behov ska dagvat-
tenutredning tas fram. 

Planförslaget 
En utredning för vatten, spillvatten och dagvatten, ”VA-utredning Bilser-
viceanläggning vid Knämmotet”, har tagits fram av Reinertsen som underlag 
för planarbetet 2015. Eftersom utredningen är flera år gammal har en kom-
pletterande dagvattenutredning tagits fram av ÅF 2019, som inkluderar för-
oreningsberäkningar och redovisning av påverkan på recipient, samt avsnitt 
om BDT-vatten och brandvatten. 

Dricksvatten 
Enligt Reinertsens beräkningar är vattenbehovet för planområdet har beräk-
nats till ett önskvärt kontinuerligt flöde på cirka 10–15 liter per sekund, men 
systemet bör även klara toppar på cirka 25 liter per sekund. Vattnet från den 
befintliga vattentäkten är av dålig kvalitet. En ny gemensam vattentäkt behö-
ver ordnas för området med tillräcklig kapacitet och utan risk för påverkas 
från potentiella föroreningskällor. Möjligheterna att placera en vattentäkt ut-
anför planområdet har undersökts. En ny djupborrad brunn föreslås istället 
anläggas ett hundratal meter öster om planområdet inom fastigheten Knäm 
S:2. Tillstånd behöver sökas hos länsstyrelsen för ny vattentäkt. Befintlig 
brunn inom planområdet ska sättas igen.  

Spillvatten 
För att ta hand om spillvatten innan det når recipienten föreslås ett minire-
ningsverk, vilket bygger på samma processer som finns i ett kommunalt re-
ningsverk. Det finns flera godkända typer av reningsverk på marknaden som 
klarar att rena det som krävs för området. Det är viktigt att det görs en or-
dentlig kontrollplan för anläggningen och att det finns möjlighet att prova 
kvaliteten på vattnet som släpps ut från reningsverken. Viktigt är också att 
det monteras fett- och oljeavskiljare vid de verksamheter som har behov för 
detta. Tillstånd krävs från Miljö- och byggnadsnämnden för att få anlägga 
enskild avloppsanläggning. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer också 
om den planerade avloppsanordningen uppfyller lagstiftningens krav på 
skydd för människors hälsa och miljön. 

En alternativ lösning är att skilja på avloppsvatten från toaletter (svartvatten) 
och BDT-vatten (gråvatten) och leda svartvattnen till slutna tankar medan 

Ortofoto med föreslagen placering av ny 
vattentäkt (vit ring och pil). Planområdet 
är markerat med tunn vit punktstreckad 
linje. 
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BDT-vattnen leds till en markbädd eller infiltrationsbädd.  

Dagvatten 
Den markanvändning som planen medger, med stora hårdgjorda ytor, resul-
terar i stora volymer dagvatten med olika föroreningar, bland annat tungme-
taller och oljor. Åtgärder krävs för rening och utjämning av flöden innan 
vattnet når recipienten. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska 
tillämpas.  

Det är viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor samlas upp och leds via ol-
jeavskiljare och damm innan det släpps ut i recipienten. Dagvatten från 
gräsytor och omkringliggande berg och skogsmark kan ledas direkt till 
bäcken, gärna via öppna diken då detta fördröjer vattentransporten. Dam-
men skall utformas så att det inte blir ett rakt genomlopp för vattnet utan att 
det blir lite fördröjt så sedimenten hinner sjunka till botten. Allt tillkom-
mande flöde som kommer på grund av de hårdgjorda ytorna skall fördröjas 
inom området för att inte belasta recipienten vid kraftiga regn. Målsätt-
ningen är att dagvattenavrinningen från planområdet inte ska överstiga den 
naturliga avrinningen. Åtgärderna för hantering av dagvatten kräver ytor 
inom planområdet. Åtgärderna kan vara till exempel ytlig infiltration i gröny-
tor, öppna dagvattenrännor/diken, gräsförsedda rasterytor, filtervallar och 
dammar. En naturlig lokalisering för fördröjningsanläggningar är den syd-
västra delen av området. För att fördröja ett 10 års regn med 10 minuters 
varaktighet krävs en damm på cirka 140 m2 och med en vattenyta som kan 
stiga högst 0,5 meter. Vid flöden som motsvarar ett 100 års regn med 10 mi-
nuters varaktighet blir erforderlig fördröjningsarea cirka 540 m2 med varie-
rande vattendjup upp till 1 meter. 

Plats för dagvattendammar har reserverats på plankartan inom använd-
ningen E2, dagvattenanläggningar. En planbestämmelse anger att dagvatten 
från hårdgjorda ytor och tak ska avledas till dagvattendamm inom planområ-
det. Området är väl tilltaget för att vara flexibelt beträffande placering av 
dagvattenanläggningar och fungerar även som skyddsområde mot väg E6. 

Dagvattenutredningen visar vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
minska risken för spill som kan förorena omgivande mark och vattendrag.  

Det krävs anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen för att installera 
dagvattenanläggning och vid eventuell kulvertering av den befintliga bäcken 
krävs anmälan/ansökan hos länsstyrelsen. 

Påverkan på recipient 
Flöden från takytor och asfaltytor förutsätts ledas genom oljeavskiljare samt 
reningsfilter i dagvattenbrunn. Utöver denna partikelavskiljning så har 
damm, översilningsyta och befintlig bäck en viss renande effekt via bland 
annat sedimentering och rening via växtlighet. Enligt den kompletterande 
dagvattenutredningen kommer inga föroreningar i dagvattnet att överstiga 
rekommenderade gränsvärden när det slutligen lämnar planområdet. Flera 



 

 

 

19 (28) 

Detaljplan för VERKSAMHETSOMRÅDE VID KNÄMMOTET Planbeskrivning 
del av Knäm 2:14 m fl, Tanums kommun  

förorenande ämnen minskar jämfört med i dagsläget vilket innebär att för-
oreningsbelastningen på recipienten minskar. 

Tannamskilens ekologiska status påverkas idag främst av jordbruksmark. 
Dagvattentillskottet från planområdet är marginellt jämfört med hela avrin-
ningsområdet och kommer inte att påverka det totala flödet till recipienten. 

Den kemiska statusen i recipienten påverkas mestadels av Hg (kvicksilver) 
och PBDE (polybromerade difenyletrar, dvs. flamskyddsmedel). Dagvatten 
från planområdet påverkar dessa mängder marginellt. Enligt beräkningarna 
kommer kvicksilverhalten i dagvatten som lämnar området att vara noll. Så-
ledes kommer dagvattnet som genereras i området inte att påverka den ke-
miska statusen eftersom dagvattnet renas. 

Den kompletterande dagvattenutredningen kommer till följande slutsats: de 
föroreningshalter som har beräknats och jämförts med Stormtacs riktvär-
den, samt att planområdet inte är så stort, gör att exploateringen inte be-
döms påverka slutrecipienten Tannamskilen. Det utgående dagvatten- och 
BDT-flödet från planområdet överskrider inte några riktvärden vid en ut-
byggnad enligt föreslagen plan. 

BDT-vatten 
BDT-vatten (även kallat gråvatten), det vill säga inte så smutsigt spillvatten, 
som kommer från bad, disk och tvätt, står för ca 90% av vattnet som an-
vänds inom ett verksamhetsområde. Bara ca 10% är avloppsvatten från toa-
letter (även kallat svartvatten). Det är dock avloppsvattnet som står för den 
största delen av näringsämnen och förororeningar. Genom att separera 
svartvatten och gråvatten så får man en direkt minskning av näringsämnen 
med ca 85-90% och risken för smittspridning blir minimal. Gråvatten inne-
håller dock BOD (syreförbrukande ämnen) och det kan innehålla rester av 
hushållskemikalier samt vissa metaller.  

Gråvatten från planområdet föreslås renas separat. Denna rening kan göras 
genom att vattnet leds till en tvåkammarbrunn och vidare till en markbädd 
eller infiltrationsbädd. Efter detta reningssteg bör vattnet släppas vidare, 
nedströms den första dammen eller direkt till översilningsytan. Markbädden 
dimensioneras för att ta hand om ett regelbundet flöde på ca 10-15 l/s men 
ska även klara att hantera dygnstopparna på ca 20 l/s. I markbäddar upp-
skattas reningsgraden för BOD vara upp till 90%, för fosfor ca 50% och för 
kväve ca 20-60%. Efter markbädden sätter man en provtagningsbrunn (på 
utloppsledningen), så det finns möjlighet att kontrollera utgående vattens 
kvalitet vid behov.  

Det regelbundna flödet av vatten som kommer från BDT motsvarar endast 
ca 10% av mängden dagvatten som kommer vid ett normalregn, det är alltså 
en liten mängd av planområdets totala utflöde. Eftersom BDT-vattnet renas 
i flera steg (avskiljning i tvåkammarbrunn, infiltration och passage via mark-
bädd, passage genom översilningsyta och/eller bäck) så är mängden 
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föroreningsämnen som återstår mycket små. Detta flöde kommer inte att 
påverka miljökvalitetsnormerna för slutrecipienten Tannamskilen.  

Brandvatten 
Vad gäller brandvatten vore det önskvärt att placera en brandpost med ka-
pacitet 10 l/s vid planområdets huvudinfart. I den kompletterande dagvat-
tenutredningen föreslås ett antal åtgärder för att minimera föroreningssprid-
ning från brandvatten. 

El, tele och datakommunikation 
Området ska anslutas till el- och telenät. Område för transformatorstation 
har redovisats i planförslaget. Befintlig transformatorstation på denna plats 
kan behöva bytas ut beroende på kommande effektuttag. 

Värme och avfall 
Nya byggnader och lokaler avses värmas upp med bergvärme och luftvär-
mepump. 

Kraven på källsortering och avfallshantering för nya verksamheter ska tillgo-
doses enligt de rutiner och regler som gäller för Tanums kommun. 

Hälsa och säkerhet 
Radon 
Förutsättningar 
Enligt Bohusgeos geotekniska undersökning och utredning, Projekterings- 
PM/Geoteknik 2013-02-22, rekommenderas att byggnader där människor 
stadigvarande vistas utförs radonskyddade och att mätning av radon i inom-
husluft görs i färdiga byggnader. 

Planförslaget 
Gällande riktvärden för radon i inomhusluft enligt Boverkets Byggregler 
(BBR) beaktas inför startbesked. 

Buller 
Buller till området genereras i huvudsak från väg E6. Riktlinjer och ljudkrav 
definieras av den verksamhet som ska bedrivas. Någon risk för störningar av 
trafikbuller bedöms inte föreligga då det inte finns några bostäder i närområ-
det. 

Farligt gods 
Förutsättningar 
Väg E6 väster om området är primär transportväg för farligt gods. Trans-
porter av farligt gods, det vill säga ämnen och produkter som vid en olycka 
skulle kunna skada människor, miljö eller byggnader och dylikt styrs i möj-
ligaste mån till dessa vägar. Väg E6 är motorväg, med två körfält i vardera 
riktningen, avgränsande mitträcke och hastighetsbegränsad till 110 km/h på 
den sträcka som passerar planområdet. Årsmedeltrafiken (ÅDT) för aktuell 
del av E6:an i januari 2017 var cirka 9875 fordon. Andelen tung trafik på 
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aktuell del av E6:an var då cirka 26 %. Av den tunga trafiken antas 2,5 % ut-
göra transporter med farligt gods. 

Väg 977 går söder om planområdet och kommer användas av fordon som 
ska ta sig till området för trafikantservice. Detta medför att vägen kommer 
användas av fordon som transporterar bränsle till automatstationen. I övrigt 
är detta ingen transportled för farligt gods.  

Enligt länsstyrelsens rekommendationer för leder med farligt gods ska bygg-
nader och anläggningar placeras minst 50 meter ifrån vägområdet. Mellan 
30–50 meter ifrån vägområdet kan parkeringsplatser anläggas. Inom 30 me-
ter från vägområdet kan lättare plantering anordnas. 

En riskbedömning har tagits fram i samband med planarbetet. Syftet med 
denna riskbedömning är att uppfylla Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 
krav på beaktande av riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill far-
ligt gods-led. Målet med riskbedömningen är att utreda lämpligheten med 
planerad markanvändning utifrån riskpåverkan.  

Riskbedömningen har utförts av WSP och redovisas i rapporten ”Detaljerad 
riskbedömning för detaljplan – Transport av farligt gods på väg samt hantering av brand-
farlig vara vid drivmedelsstation. Del av Knäm 2:14, Tanum”, daterad 2015-03-02. 
Utredningen bifogas planhandlingarna. 

De risker som har identifierats för planområdet är förknippade med farligt 
gods-trafiken på E6:an och tillfartsvägen samt hantering av brandfarlig vara 
vid planerad bensinstation.  

Såväl individ- som samhällsriskberäkningar har utförts för planområdet. Då 
närområdet är glest befolkat blir individrisknivåerna utslagsgivande i aktuellt 
fall. Resultatet av individriskberäkningarna samt länsstyrelsens föreskrivna 
avstånd om 50 meter mellan bebyggelse och E6:ans vägområde (krönet på 
vägdikets bakkant.) ligger till grund för följande skyddsavstånd vid nybygg-
nation inom planområdet: 

• 50 meters skyddsavstånd mellan bebyggelse och E6:ans vägområde.  
• 10 meters skyddsavstånd mellan bebyggelse och väg 977:s vägområde.  

Åtgärd om skyddsavstånd mellan planområde och E6:an respektive tillfarts-
vägen är vidtagen enligt föreslagen planutformning. 

Ytterligare riskreducerande åtgärder som anses vara rimliga och kostnadsef-
fektiva är följande:  

• Från byggnader skall det finnas utrymningsvägar som inte enbart vetter 
mot E6:an.  

• Inga tilluftsdon ska placeras i riktning mot E6:an.  

Bensinstationen ska projekteras och utformas enligt gällande föreskrifter. 
Tillämpbara skyddsavstånd skall upprätthållas till övriga verksamheter inom 
och utanför anläggningen.  
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Uppfylls ovanstående bedöms risknivån för planområdet nå en acceptabel 
nivå med aktuella förutsättningar. 

Lämplig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods enligt Länsstyrelserna 

Planförslaget 
Planområdet har utformats så att ingen bebyggelse kommer att ligga när-
mare än 50 meter från E6:ans vägområde. En zon om 30 meter närmast väg 
E6 utgörs av mark som föreslås ha användningen E2, teknisk anläggning för 
dagvatten. Denna mark får inte förses med byggnad (prickad mark) och par-
kering får inte anordnas. Öster om denna finns en zon med 20 meters bredd 
där marken inte får förses med byggnad (prickad mark). 

Mot väg 977 i sydöstra delen av planområdet redovisar planförslaget en 10 
meter bred zon med mark där marken inte får förses med byggnad och par-
kering inte får anordnas, i enlighet med riskbedömningens rekommendat-
ioner. 



 

 

 

23 (28) 

Detaljplan för VERKSAMHETSOMRÅDE VID KNÄMMOTET Planbeskrivning 
del av Knäm 2:14 m fl, Tanums kommun  

I tabellen nedan redovisade skyddsavstånd ska beaktas då området detalj-
projekteras. Riktvärden som anges i senaste upplagan av Räddningsverkets 
handbok Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer ska beaktas. 

Riktvärden för avstånd mellan olika objekt och utrustning vid hantering av brandfarliga 
vätskor på en bensinstation 

Förorenad mark 
Det finns ingen kännedom om förorenad mark inom planområdet. Trafik-
verket förutsätts ha vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder under den pe-
riod man nyttjat området som etableringsyta. 

Räddningsvägar 
Anläggningen kan nås både via väg E6 och väg 977.  
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GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen slutar 5 (fem) år efter det att planen vunnit 
laga kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandeti-
den har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om 
kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens ut-
gång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomfö-
randetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter 
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap 
Ingen allmän platsmark föreslås i detaljplanen.  

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tabell: 

 

Anläggning 
(kartbeteckning) 

Genomförande-
ansvarig 

Drift- och skötsel-
ansvarig 

Kvartersmark   

GZ Exploatör/ 
Fastighetsägare 

Fastighetsägare 

E1 (nätstation) Nätägare Nätägare 

E2 (dagvattendammar 
och diken) 

Exploatör/ 
Fastighetsägare 

Fastighetsägare eller 
nybildad samfällighets-
förening 

Ny vattentäkt och renings-
verk samt eventuella andra 
gemensamma anläggningar 
för hantering av vatten och 
spillvatten 

Exploatör/ 
Fastighetsägare 

Fastighetsägare eller 
nybildad samfällighets-
förening 

Ledningar för vatten och 
spillvatten samt dagvatten-
anläggningar inom använd-
ning GZ 

Exploatör/ 
Fastighetsägare 

Fastighetsägare 

GA:6 (väg) Exploatör/ 
fastighetsägare 

Knäm samfällighets- 
förening 
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Markägoförhållanden 
Planområdet berör del av fastigheten Knäm 2:14 samt del av samfälligheten 
Knäm S:2 vilka är i privat ägo. För fullständig redovisning av ägarförhållan-
den, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet hänvisas till till-
hörande fastighetsförteckning.  

Fastighetsbildning 
Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastig-
heters gränser, nybildning av fastigheter och upplåtelse/förändring av servi-
tut. Fastighetsbildning prövas genom lantmäteriförrättning av lantmäteri-
myndigheten.  

Planförslaget innebär att del av fastigheten Knäm 2:14 och samfälligheten 
Knäm S:2 kommer att förvärvas av exploatören och bilda en eller flera nya 
fastigheter genom avstyckning. Förrättningar som krävs för planens genom-
förande initieras och bekostas av exploatören. 

Gemensamhetsanläggningar  
Den befintliga vägen inom planområdet är inrättad som en gemensamhets-
anläggning, Knäm ga:6, som förvaltas av Knäms samfällighetsförening. 
Vägen används som in- och utfart av flera fastigheter, vilka är delägare i ge-
mensamhetsanläggningen. Utfarten som ansluter mot väg 977 behöver i och 
med planens genomförande flyttas tio meter åt nordost, så att den samman-
faller med den nya väganslutningen till planområdet. Planområdet är flexi-
belt till utformningen och utöver läget för anslutningen mot väg 977 är det i 
planförslaget inte reglerat vilken sträckning vägarna inom området kommer 
att få. Den befintliga vägen, Knäm ga:6, kan komma att till största delen 
ligga kvar i sin befintliga sträckning, alternativt får fastigheterna som har be-
hov av en in- och utfartsväg genom planområdet använda nya lokalgator. 

Med anledning av den nya utfarten behöver Knäm ga:6 omprövas och få en 
ny lokalisering. Om den befintliga vägen ska ersättas av en ny lokalgata i en 
annan sträckning kan Knäm ga:6 behöva omprövas till ett nytt läge även 
inom övriga delen av planområdet, alternativt kan gemensamhetsanlägg-
ningen upphävas inom planområdet och ersättas av en ny. Det finns olika 
alternativ för hur en ordnad förvaltning kan komma till stånd, och detaljpla-
nen reglerar inte vilket alternativ som ska gälla för en utfartsväg genom plan-
området. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft och det är klart hur 
vägar inom planområdet ska anläggas, får frågan hanteras i en lantmäteriför-
rättning enligt anläggningslagen (1973:1149). I förrättningen kommer det att 
utredas vad som är lämpligast i förhållande till om det ska bildas en ny ge-
mensamhetsanläggning eller om befintlig gemensamhetsanläggning ska om-
prövas. Även nybildade fastigheter inom planområdet behöver ingå i ge-
mensamhetsanläggningen. Exploatören ansvarar för att ansöka om och be-
kosta en lantmäteriförrättning som hanterar frågan gällande befintliga 
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fastigheters in- och utfart, och deras rätt till in- och utfart ska inte påverkas 
negativt av detaljplanens genomförande. 

Om planområdet delas in i flera fastigheter bör det även bildas gemensam-
hetsanläggningar för de ytor och anläggningar som ska nyttjas gemensamt av 
flera fastigheter inom planområdet, exempelvis gator, parkering, anlägg-
ningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Bildande av gemensamhetsan-
läggning sker i en lantmäteriförrättning och regleras i anläggningslagen. Ge-
mensamhetsanläggningen blir gemensam egendom för de fastigheter som 
får del i den. Vanligen bildas en samfällighetsförening för förvaltning av ge-
mensamhetsanläggningen. En samfällighetsförening är en juridisk person 
där medlemmarna är ägare av de fastigheter som har andel i gemensamhets-
anläggningen. Samfällighetsföreningen bildas genom att stadgar antas och en 
styrelse utses vid ett sammanträde som hålls av lantmäteriet. Om delägar-
kretsen är liten kan förvaltningen istället ske direkt av delägarna genom en så 
kallad delägarförvaltning. Ansökan om bildande av gemensamhetsanlägg-
ning görs hos lantmäteriet. Vid förrättningen fattas bland annat beslut om 
fördelning av kostnader, andelstal, utförande samt drift- och underhållsfrå-
gor. 

Fastighetskonsekvenser 
Ett genomförande av planförslaget kommer att innebära konsekvenser för 
fastigheter inom planområdet och utanför planområdet.  

Knäm ga:6 kommer att omprövas för att få en ny anslutningspunkt, om-
kring tio meter nordost om befintlig anslutning. Vägens sträckning inom 
området kommer eventuellt att omprövas.  

Från fastigheten Knäm 2:14 och från samfälligheten Knäm S:2 kommer 
cirka 28 100 m2 respektive cirka 11 500 m2 att förvärvas och därefter utgöra 
en eller flera fastigheter för verksamheter, sammanlagt cirka 39 600 m2 vilket 
är hela planområdets yta.  

Inom planområdet finns cirka 31 600 m2 kvartersmark för drivmedelsför-
säljning och verksamheter. Övrig mark i zonen närmast väg E6 får dispone-
ras för dagvattenanläggningar som kan placeras inom ett område på cirka 
8 000 m2. I planen finns även ett område för nätstation på cirka 35 m2. 

Om det i framtiden blir aktuellt att bilda fler fastigheter inom planområdet 
initieras och bekostas lantmäteriförrättningen av berörd fastighetsägare.  

Ekonomiska frågor 
Plankostnader 
Kostnader för planarbete regleras i planavtal.  

Anläggningar 
Exploatören/fastighetsägare ansvarar för samtliga kostnader avseende samt-
liga anläggningar inom planområdet. 
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Kostnader för eventuell uppgradering av nätstation, flytt av kablar eller 
andra åtgärder som behöver utföras för områdets elförsörjning belastar ex-
ploatören/fastighetsägaren. 

Förrättningskostnader 
Förrättningskostnader som uppstår i samband med planens genomförande, 
till exempel vid nybildning av fastigheter eller omprövning av gemensam-
hetsanläggningen Knäm ga:6, bekostas av exploatören. 

Tekniska frågor 
VA och dagvatten 
Anläggande av vatten-, avlopps- och dagvattenlösningar ska ske genom en-
skilda anläggningar. Riktlinjer för enskilda lösningar i Tanums kommuns 
vatten- och avloppspolicy ska följas. 

Beträffande skyddsnivå och reningskrav för enskilda avlopp gäller hög 
skyddsnivå. 

El, tele, fiber 
Innan anläggningsarbeten påbörjas ska nätägare kontaktas för förslag till åt-
gärder för tele- och elanläggning. Exploatören/ fastighetsägaren sköter kon-
takten med anläggningsägarna. 

Vid arbeten i mark beställs kabelutsättning av elkablar och eventuella andra 
elanläggningar innan schaktningsarbeten påbörjas.  

Området ligger inom ett fiberområde. I den norra delen av planområdet 
finns en fiberledning, som till viss del följer sträckningen av gemensamhets-
anläggningen Knäm ga:6, se karta intill. 

Avfall 
Kravet på källsortering och återvinning skall tillgodoses enligt de rutiner och 
regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i kommu-
nen. Tillgänglighetskrav för renhållningsfordon ska beaktas vid detaljprojek-
tering. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Preliminär tidplan 
Planförslaget går nu till antagande. Om beslutet inte överklagas vinner de-
taljplanen laga kraft. 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet. 

mars 2020 Antagande av detaljplan 
april 2020 Laga kraft 
 

Ortofoto med fiberledning markerad med 
gul linje. Planområdet är markerat med 
vit linje. 
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Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom planeringsar-
kitekt Linda Hansson och arkitekt Jakob Resare. 

Planförslaget har handlagts av Evelina Tollesson, planarkitekt på Tanums 
kommun, miljö- och byggnadsförvaltningen. 

 

 

 

 

Evelina Tollesson Linda Hansson 
Tanums kommun  Rådhuset Arkitekter 
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