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Granskningsyttrandet lämnas med stöd av 4 kap 9 § plan- och bygglagen
(PBL). Detta yttrande skall fogas till översiktsplanen (nedan kallad ÖP-n)
när den är antagen.
Sammanfattning
Allmänt vill Länsstyrelsen framhålla att de kompletteringar och förtydliganden som gjorts sedan samrådsskedet, särskilt av samhällsområdenas skisserade utveckling, höjt ÖP-ns kvalitet. Planens läsbarhet och systematik är i
övrigt mycket god.
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen i huvudsak tillgodoses. Undantagen noteras nedan. ÖP-n återger gällande statliga riksintresseanspråk
korrekt. I och med oklarhet om E6-ans framtida sträckning kan dock ännu
inte avgöras om det berörda riksintresset för kulturmiljövård är tillgodosett.
När det gäller samhällsområden står redovisad utveckling i några fall i uppenbar strid med riksintressen för naturvård och friluftsliv (3 kap 6 § miljöbalken, MB) samt samlade natur- och kulturvärden (4 kap 1-3 §§ MB) och
kan inte godtas. I några fall kan ännu inte utläsas om riksintressena kan tillgodoses.
Området med geografiska bestämmelser (4 kap 6 § MB) runt Enningdalsälven
kräver förtydliganden, bl a i rekommendationstexten för berörda områden.
Natura 2000-områden är numera av riksintresse (4 kap 8 § MB) och skall
även redovisas som sådant.
Planförslaget bör inte innebära att gällande miljökvalitetsnormer kommer att
överskridas.
En lämplig samordning har skett av sådana mark- och vattenanvändningsfrågor, som berör angränsande kommuner. Relevanta frågor av vitt skilda
slag finns redovisade i ÖP-n. Ett fortsatt aktivt engagemang för att lösa dem
är viktigt.
Planförslagets redovisning av frågor om hälsa och säkerhet bör kompletteras. Det är inte minst samhällsområdena som berörs. Planen som styrinstrument och planens tydlighet skulle vinna på en ytterligare redovisning av
åtgärder där risker för ohälsa eller olyckor finns.
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Det är viktigt att de planerings- och utredningsinsatser som kommunen föreslår, kommer till stånd. De kan i olika avseende vara viktiga när det gäller
att genomföra riksdagens mål och regler i Tanums kommun.
Allmänt
I samrådsskedet lämnade Länsstyrelsen omfattande synpunkter på ÖP-n i
avsikt att ytterligare höja dess kvalitet och öka dess användbarhet. Synpunkterna har till viss del beaktats. Sektorsföreträdare som i samrådsskedet framförde synpunkter har getts tillfälle till förnyat ställningstagande. Inkomna
yttranden från andra statliga myndigheter bifogas för kännedom.
Riksintressen
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen i huvudsak kan tillgodoses.
När det gäller E6-sträckningen från Tanumshede (Ryland) och norrut bedömer Länsstyrelsen att denna med rätt läge och utformning kan låta sig förenas med det berörda riksintresset och Världsarvet.
I avvaktan på Regeringens tillåtlighetsprövning av E6-sträckningen genom
Världsarvet råder oklarhet om hur vägkorridoren slutligt skall förläggas.
Kommunen hävdar att gällande rekommendationer för landsbygdsområden
kombinerade med lågt exploateringstryck t v säkerställer kommunikationsintresset. Till dess beslut fattats i frågan måste enligt Länsstyrelsens uppfattning
stark restriktivitet gälla mot förändringar av markanvändningen inom de mest
sannolika, studerade vägkorridorerna. Om inte ett vägalternativ hunnit beslutas innan planen antas, skall enligt Länsstyrelsens uppfattning båda de nu aktuella alternativa korridorerna redovisas som ett riksintresseanspråk i planen.
Detta gäller även om kommunen avstyrker ”mittalternativet”.
Tydligare redovisning av riksintresset krävs

Gällande riksintressen är
inte tillgodosedda på Resö/
Holmsbacken.
Stor tveksamhet till strandnära nyexploateringar vid
Grebbestad/
Svinnäs och
Havstenssund/
Tången.

Området med geografiska bestämmelser runt Enningdalsälven kräver en
tydligare hänvisning, förslagsvis i rekommendationstexten, till riksintressets
särskilda värden för att dessa skall kunna anses tillgodosedda.
Efter förtydligande diskussion om riksintresseavgränsningar noterar Länsstyrelsen att figuren i kap 9, Riksintressenas behandling, återger gränserna
korrekt. Den diskussion, som rört Världsarvets avgränsning vid Tanumshede kommer att fortsätta i samband med ett fördjupningsarbete av ÖP-n.
Länsstyrelsens uppfattning är att ett gott samförstånd om riksintressets säkerställande bör kunna uppnås och att gränsdragningsfrågan då blir mindre
värdeladdad. När det gäller miljöbalksområdena enligt 4 kap bedömer Länsstyrelsen att rekommendationerna godtagbart kan tillgodose riksintressena.
När det gäller ett par samhällsområden är redovisad utveckling i uppenbar
konflikt med riksintressen för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap MB och
natur- och kulturvärden enligt 4 kap MB. Med tanke på gällande bevarandeintressen bedömer Länsstyrelsen att Resö/Holmbacken är ogenomförbart.
För utvecklingsområdena Grebbestad/Svinnäs och Havstenssund/Tången
anser Länsstyrelsen att kravet på hänsyn till natur- och kulturvärden av riksintresse gör det högst tveksamt att påbörja en exploatering. Först vid en fortsatt planering med konsekvensbeskrivning kan frågan slutgiltigt avgöras.
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I FÖP Grebbestad, Fjällbacka
o Hamburgsund
kommer dialogen om riksintressena att fortsätta
Områden vid
Resö, Havstenssund/Lökholmen, Sannäs/
Arendal o i N
Kämpersvik
kräver fördjupade studier

I några samhällsområden är ÖP-n ännu alltför oprecis för att det skall kunna
avgöras om berörda riksintressen kan tillgodoses. Det är bra att kommunen
fördjupar ÖP-n för tre av dessa områden. Det är Länsstyrelsens förhoppning
att klarhet då skall kunna nås.
Fortsatt planprocess får också slutligt utvisa om intrång i riksintressen är
möjliga i de andra orterna/samhällsområdena på det sätt som kommunen
illustrerat.
Natura 2000-områden, som enligt 4 kap 8 § MB är av riksintresse, bör
kommenteras under den särskilda sammanställningen i planens kapitel 9.
Det militära försvarets nya riksintresseanspråk beräknas kunna delges
kommunen senare i vår.
Helt allmänt är det bra att kommunen avser att fördjupa ÖP-n för de större
tätorterna. I princip kvarstår de synpunkter om möjliga konflikter med riksintressen som Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet. Det är möjligt att
planeringsfrågorna är så komplexa även för andra områden att fördjupning
av ÖP-n bör ske även där.
I sammanhanget noterar Länsstyrelsen den pågående diskussionen kring en
omfattande handelsetablering vid Tanumshedes södra infart. Det är naturligtvis ytterst värdefullt för kommunen med olika typer av nya etableringar.
Kommunen måste dock noga överväga bl a utformningen i vid mening med
tanke på det tilltänkta läget i världsarvet.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte innebär att gällande miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.
I det fortsatta översiktsplanearbetet bör aktuella miljökvalitetsnormer redovisas.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att planens föreslagna mark- och vattenanvändning,
som berör andra kommuner, kan samordnas över kommungränserna på
lämpligt sätt.
Samverkan över kommungränserna är en kontinuerlig process. De möjliga
samverkansfrågor som kommunen redovisar, är relevanta och kan förhoppningsvis behandlas i det fortsatta planarbetet. Det handlar då om att få en samsyn och likartad hantering av vissa principfrågor samt vid behov omsätta dessa ställningstaganden i rekommendationer och eventuella markanspråk.
Hälsa och säkerhet
Utifrån föreliggande material bedöms inte planförslaget medföra sådana
risker som skulle ge Länsstyrelsen anledning att ingripa i senare planeringsskeden. I huvudsak är riskfrågorna bra belysta.
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Hälso- och
säkerhetsavsnitten bör
kompletteras

I det fortsatta översiktsplanearbetet bör dock även naturrisker redovisas.
Skredriskkarterade områden samt översvämningshotade områden bör redovisas och även återfinnas i kommande fördjupningsanalyser.
När det gäller hälsoaspekter anser Länsstyrelsen att avsnittet måste bearbetats ytterligare för att den särskilda toalettavloppshanteringen skall vara tillräckligt tydlig och underbyggd.
Beredning, deltagande
Synpunkter har inkommit från Banverket Västra banregionen, Luftfartsverket, Statens geotekniska institut SGI, Sjöfartsverket, Svenska Kraftnät, Vattenfall Västnät AB, Vägverket och Älvsborgs Amfibieregemente Amf 4.
Detta granskningsyttrande har beslutats av landshövdingen Göte Bernhardsson efter föredragning av arkitekten Gunnar Wockatz. I den slutliga handläggningen har även 1:e länsarkitekt Sven Öjersjö deltagit liksom länsantikvarie Bo Åkerström, länsmiljöingenjör Sten Wolme, naturvårdshandläggare
Rolf Hansson och beredskapskonsulent Leif Gull.
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Bilaga:
Yttrande från Amf 4, Banverket, Luftfartsverket, SGI, Sjöfartsverket, Svenska Kraftnät,
Vattenfall Västnät AB samt Vägverket.
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Dals-Eds kommuner, Rådhuset Arkitekter
Kulturmiljöenheten, naturvårds- o fiskeenheten, miljöskyddsenheten, lantbruksenheten,
rätts- o veterinärenheten, samordningsenheten, socialenheten, enheten för civil beredskap.
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