12 Genomförande

Kapitel 12

ÖP 2002 – Tanums kommun

Genomförande

Översiktsplanens syfte är att avväga olika allmänna intressen och att ange en gemensam målsättning för den långsiktiga markanvändningen inom kommunen.
Översiktsplanen skall därför ligga till grund för fortsatt detaljplanering och andra
utredningar med sikte på ett konkret genomförande.
Nedan följer en sammanfattande redogörelse för åtgärder, som ingår som led i ett
genomförande av översiktsplanens intentioner. Materialet som tas fram ska också
kunna användas vid kommande översyn av översiktsplanen. Ordningsföljden följer
närmast dispositionen i denna översiktsplan och skall inte ses som någon prioritering, varken tidsmässigt eller efter angelägenhetsgrad.
Kommunen har som målsättning att genomförandeåtgärderna ska stämmas av
genom beslut i kommunstyrelsen en gång om året.

ÅTGÄRD

GENOMFÖRANDE

Översyn av åkermarken inom kommunen
från produktionssynpunkt (kap 3, Jord- och
skogsbruk)

Länsstyrelsen,
landsbygdsenheten

Införande av skydd som naturreservat för
Höjaremyrarna och Torödsmossen. (kap 3,
Naturvård)

Länsstyrelsen

Översyn av kommunens kulturminnesvårdsprogrammet från år 1984. (kap 3, Kulturmiljövård)

Tanums kommun

Inventering (länstäckande)av stenbrott/
skrotstenlokaler m a p bevarandevärden
(kap 3 Kulturmiljövård)

Länsstyrelsen

Utarbetande av råd och rekommendationer
för placering och utformning av ny bebyggelse på landsbygden. (kap 4, Bebyggelsestruktur och bebyggelseutveckling)

Tanums kommun

Materialförsörjningsplan (kap 3, Värdefulla
ämnen och material)

Tanums kommun i samarbete med de
norra kommunerna i Bohuslän

Energiplan (kap 3, Energiproduktion- och
distribution)

Tanums kommun
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ÅTGÄRD

GENOMFÖRANDE

Naturvårdsverkets pilotprojekt betr.
vindkraft, särskilt med hänsyn till eventuella
konflikter med kulturminnesvårdens
intressen inom världsarvsområdet (kap 3,
Energiproduktion- och distribution)

Naturvårdsverket
Boverket
Energimyndigheten

Revidering av vindkraftspolicyn (kap 3,
Energiproduktion- och distribution)

Tanums kommun

Utarbetande av skyddsområden och
bestämmelser för grundvattentäkten i Lur.
Arbete pågår (kap 3, Vattenförsörjning,
avlopps- och avfallshantering)

Tanums kommun

Studier av lämpliga områden för småbåtshamnar (brygg- och uppläggningsplatser,
parkeringsplatser etc)

Länsstyrelsen och Tanums kommun

Fördjupning av denna översiktsplan för kustoch skärgårdsområdet.

Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna

Syftet skall vara att dels illustrera en
framtida användning av skärgårdsområdets
mark- och vattenområden, dels beskriva de
konkreta åtgärder, som behövs för att uppnå
de miljö- och hushållningsmässiga mål, som
staten efterlyser (kap 4, Bebyggelsestruktur
och bebyggelseutveckling)
Miljövårdsberedningen har föreslagit en
gemensam satsning på översiktsplanering i
landets kust- och skärgårdsområden.
Kommunerna i de områden, där regionala
miljö- och hushållningsprogram har tagits
fram, bör senast år 2005 upprätta fördjupningar av sina översiktsplaner för kust- och
skärgårdsområdet. Länsstyrelsen bedömer
det som nödvändigt att staten genom
särskilda bidrag gör det möjligt att genomföra ett sådant planarbete.
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ÅTGÄRD

GENOMFÖRANDE

Sammanställning och kartredovisning av
miljö- och riskfaktorer såsom områden med
miljöstörande verksamheter, bullerstörningar, förorenad mark, skredrisker, höga
radonförekomster, översvämningsrisker etc.
(Kap 5, Miljö- och riskfaktorer)

Tanums kommun

Ändring av inaktuella detaljplaner

Tanums kommun

Intentionerna i översiktsplanen behöver
förtydligas för de större samhällsområdena
för att ge underlag för bedömning av fortsatt
detaljplaneläggning och för bygglovgivning.
Den planeringsnivå som kan hållas i arbetet
med fördjupade översiktsplaner gör att
kommunen har möjlighet att föra en dialog
med allmänheten, byggherrar m fl. Fördjupningar av denna översiktsplan har påbörjats
för samhällena Tanumshede och Fjällbacka.
Fördjupningar ska även göras för Grebbestad och Hamburgsund.
Detaljplaner tas fram när det är aktuellt att
genomföra byggande som angetts i ÖP eller
FÖP. (kap 8, Samhällsområden )
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