ÖP 2002 – Tanums kommun

Kapitel 10

10 Mellankommunala frågor

Mellankommunala frågor

Allmänt
Tanums kommun ligger centralt belägen ca 15 mil från Göteborg respektive Oslo
och mindre än 10 mil från det expansiva och industriellt starka Fyrstadsområdet
respektive Halden - Sarpsborgsregionen. Dessa sistnämnda regioner har ca 150 000
invånare var. Väg E6, som passerar genom kommunen, är den viktigaste förbindelseleden i denna region.
I översiktsplanen ska redovisas hur frågor om mark- och vattenanvändning har
samordnats i frågor av mellankommunalt intresse. Perspektivet har här blivit vidare
efter bildandet 1999 av det nya länet, Västra Götalands län. Nedan redovisas
betydelsefulla mellankommunala intressen och frågor där en samverkan är aktuell.

Regional utveckling och mellankommunala frågor
över riksgränsen
Det finns starka band mellan norra Bohuslän och Norge. Förbättrade kommunikationer och därmed bl a förbättrade möjligheter till handelsutbyte, pendling över
gränsen etc stärker kopplingen och påverkar utvecklingen i regionen som helhet.
Bostads- och näringslivsutveckling i kommunen kan i sin tur påverkas av detta. En
regional helhetssyn i planeringen är viktig bl a när det gäller natur- och kulturmiljövård, väg- och järnvägsförbindelser och det rörliga friluftslivet Exempel på
angelägna gränsöverskridande frågor är kustplanering och naturvårdsfrågor kring
vattendrag.

Översiktsplanering för kust- och skärgårdsområdet
På initiativ av den s k miljövårdsberedningen har en gemensam satsning på en
fördjupad översiktlig planering av kust- och skärgårdsområdet diskuterats. Syftet
ska vara att illustrera hur skärgårdsområdets mark- och vatten områden ska
användas i framtiden och att föreslå åtgärder för att nå de statliga målen vad gäller
miljö- och hushållningsfrågor. Tanum är en av de kommuner som, i samarbete med
länsstyrelsen, sannolikt kommer att delta i en sådan planläggning.

Kommunikationer
Väg E6 är idag den viktigaste förbindelseleden i regionen. Ombyggnaden av E6:an
är en fråga som berör flera kommuner. I söder, där Munkedals kommun berörs, har
de gemensamma frågorna vad gäller sträckan Gläborg - Rabbalshede avklarats i
och med att ombyggnaden färdigställs hösten 2000. I norr berör den nya E6-sträckningen Strömstads kommun. Båda kommunerna har här deltagit i diskussionerna
kring val av korridor i samband med vägutredningen, genom att vara representerade
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i lednings- och projektgrupp tillsammans med övriga kommuner. Det finns ingen
motstående uppfattning mellan Strömstads och Tanums kommun vad gäller planerad sträckning.
Samverkan med berörda kommuner har skett vad gäller turiststråken ”Blå-Gröna
vägen” utmed bl a Bullaresjöarna och ”Skagerack-vägen” utmed kusten.
Bohusbanan har betydelse för framförallt pendlingsmöjligheter från kommunen. På
sträckan Uddevalla – Strömstad är flera kommuner berörda av Bohusbanans
fortsatta utveckling. Fortsatt samverkan för att bibehålla och utveckla Bohusbanan
är angelägen. Gemensamma kollektivtrafikfrågor i övrigt handlar om expressbusstrafik på väg E6.

E6:ans närområde
Vägverket har initierat ett projekt kring E6:ans närområde, vilket berör Uddevalla,
Munkedals, Tanums och Strömstads kommuner. En studie har tagits fram med
målet att ”skapa förutsättningar för ett aktivt ställningstagande till etableringar och
dess trafikeffekter i den kommunala fysiska planeringen av närområdet för E6:ans
nya sträckning mellan Torp och Svinesund”.

Vatten och vattenkvalité
Frågor kring vattenkvalité, särskilt när det berör avrinningen via vattendrag som
mynnar i grunda havsområden, har uppmärksammats mycket under senare år.
Sedan många år tillbaka driver Strömstad, Tanum, Munkedal, Uddevalla och
Stenungsund samarbete kring kalkningsverksamheten. Kalkningen omfattar flera
gemensamma avrinningsområden.
Vad gäller frågor om vattenreglering etc i Enningdalsälvens vattensystem är detta
reglerat i miljöbalkens 4:e kapitel.
Enningdalsälvens Vattendragsförbund bildades i november 1999. Enligt de antagna
stadgarna är målsättningen med Vattendragsförbundet att vattenvården och vattenkvaliteten inom Enningdalsälvens avrinningsområde skall vara sådan att de riksintressanta värden, de nationella målen för vattenkvalitet och de särskilt skyddsvärda kvaliteterna i övrigt som finns i avrinningsområdet säkerställs, uppnås
och bevaras. Därmed ökar också förutsättningarna för en bärkraftig och uthållig
bygdeutveckling inom avrinningsområdet. Uppgiften för förbundet är att fortlöpande kontrollera vattenbeskaffenheten inom Enningdalsälvens avrinningsområde
och vid behov lämna förslag till vattenvårdande åtgärder. Medlemmar i förbundet
är kommuner (förutom Tanums kommun även Strömstads, Munkedals och DalsEds kommuner på den svenska sidan och Haldens och Aremarks kommuner i
Norge), markägare, utmarkslag samt fiskevårdsområdesföreningar inom Enningdalsälvens avrinningsområde. Länsstyrelsen och Fylkesmannen deltar i förbundet
som observatörer.
Vad gäller fisket efter lax är detta beroende av god vattenkvalité. Här finns den s k
Idefjordskonventionen som berör sådana frågor och därmed vattenkvalitén.
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En mindre del av Tanums kommun (sydöstra delen av Kynnefjäll) berör Gullmarns
avrinningsområde och därmed frågan kring fjordens vattenkvalité. Frågan är inte
ny, men är återigen uppmärksammad genom EU:s ”Ramdirektiv för Vatten” som
syftar till att skydda och förbättra vattentillgångarna i Europa. Länsstyrelsen har,
tillsammans med berörda kommuner, utarbetat en metodstudie för tillämpning av
det kommande ramdirektivet med anledning av vattenfrågorna inom Gullmarns
avrinningsområde.
Sotenäs vattentäkt, Tosteröds vatten, ligger vid kommungränsen i söder. Gerlesborg får sitt vatten från denna. Delar av avrinningsområdet till Tosteröds vatten
ligger inom Tanums kommun liksom delar av skyddsområdet kring vattentäkten.

Kynnefjäll och Kornsjöarna
Kynnefjäll med sina natur- och kulturvärden och inte minst sitt stora värde för
friluftslivet berör Tanums, Dals- Eds och Munkedals kommuner. Riksintresseområdena för naturvård respektive friluftsliv är därmed av gemensamt intresse.
Den s k Kynnefjällskommittén lämnade sin slutrapport om planering för naturvård,
friluftsliv och kulturmiljövård 1990-06-11. En planeringsfråga som lyfts fram
under arbetet med ÖP är frågan om stora opåverkade och tysta områden. Här är en
framtida samsyn med Munkedals kommun vad gäller Kynnefjäll önskvärd.
Riksintresseområdena för naturvård och friluftsliv kring Kornsjöarna i kommunens
östra del berör även Dals-Eds kommun.

Områden för handel
De stora handelsområden som växt och växer upp, vid Nordby nära norska gränsen
och vid Torp utanför Uddevalla, påverkar indirekt handelns förutsättningar i
Tanums kommun och därmed serviceutbudet. Den planerade nya väg E6 kommer
att ge snabbare förbindelser och därmed öka konkurrensen från externa handelscentra. Ytor för handel bör därför tillskapas i anslutning till planerade trafikplatser
och kommunen bör ges möjlighet att påverka utformningen av trafikplatserna.

Övriga frågor
Det kan bli aktuellt att upprätta en gemensam materialförsörjningsplan för de norra
bohuskommunerna liksom att studera möjligheten till gemensam muddertippningsplats i samarbete med Strömstad kommun i norr.
En fråga som kan bli aktuell att studera gemensamt med berörda grannkommuner
är en gemensam syn vad gäller vattenbruk. Detta kunde ske genom utarbetande av
en policy för etablering av fisk- och musselodlingar.
En annan fråga där ett samarbete över kommungränserna kan vara viktig är lokalisering av vindkraftverk, telemaster etc.
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