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HANDLINGAR

Handlingar som ingår i detaljplanens programsamråd är följande:

• Planbeskrivning (denna text)
• Illustrationskarta - förslag (A3-format)daterad 2012-06-12 reviderad 2012-08-09.
• Illustration av avvikelser från byggnadsplan - strandskyddslinje (A3-format) dat 2012-06-12
• Illustration av befintlig byggnadsplan från 1982. (A3-format) dat 2012-06-12
• Naturinventering och arkivstudie, Riokulturkooperativ 2012-05-25.

INLEDNING

Bakgrund

För att bedriva en långsiktigt bärkraftig campingverksamhet vill ägaren till Saltviks camping genomföra 
ändringar av markanvändningen inom sin privata fastighet. Campingverksamheten har bedrivits inom samma 
familj sedan 1970-talet och har för avsikt att fortsätta. Planen ska hanteras enligt PBL 2010:900.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att pröva en utökning av campingens yta och fastställa campingområdets 
utformning. Campingverksamheten måste anpassas till ändrade regelverk och bestämmelser som medför 
färre campingenheter per yta. För att kompensera bortfallet av enheter vill ägaren pröva att ta ytterliggare 
områden inom fastigheten  Långåker 1:6 i anspråk. Planprogrammet vill även pröva differentierade typer av 
övernattningstugor.

PLANDATA

Läge, areal och begränsning

Planområdet omfattar ca 16 ha och är beläget ca 6 km nordväst om Grebbestad. Området går under 
benämningen Saltviks camping och består av fastigheterna Långåker 1:6, 1:8 och 1:20. Övriga fastigheter i 
området är Långåker 1:9, 1:10 och 1:16. Dessa fastigheter är privata fritidsbostäder. Planområdet är avgränsat 
efter en äldre byggnadsplan samt en utökning i nordöstra delen. Samtliga fastigheter är i privat ägo.

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKENS BESTÄMMELSER

Kustområdet och skärgården i norra Bohuslän omfattas av särskilda hushållnings bestämmelser enligt 4 
kap i Miljöbalken (MB). Området är i sin helhet av riksintresse på grund av de natur- och kulturvärdena som 
finns där. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga frilufts livets, intressen särskilt 
beaktas. Det rörliga friluftslivets intressen kan i allmänhet samman fattas som möjligheten att röra sig fritt i 
orörd natur. Exploatering och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt 
som inte påtagligt skadar riksintresset. 

Programområdet ligger i sin helhet inom område av riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap 6 
§ MB. Detta kustområde är ett av de mest frekventerade friluftsområdena i landet. Den befintliga campingen 
är sedan tidigare planlagd och i och med det har kommunen tagit ställning i frågan om det är lämpligt att 
ta området i anspråk för campingverksamhet. Programområdet är på tre sidor omgivet av Tjurpannans 
naturreservat och natura 2000-område Tjurpannan. 
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Naturreservatet bildades för att det ”utgör ett ovanligt ståtligt landskapsparti med strandängar, myrmarker och 
moränvallar i anslutning till vackra bergformationer. Inom området finnes förnämliga utsiktspunkter och landskapsscenerier. 
Området har många vikar och uddar lämpliga för bad samt är ett omtyckt mål för sportfiskare”. Allmänheten har tillåtelse 
att passera programområdet till fots på befintlig väg genom campingen. Vid infarten till campingen finns en 
parkeringsplats som även utnyttjas av tillfälliga besökare.  

Planprogrammet tar ny mark i anspråk strax öster om den nuvarande parkeringen. Landskapet behåller sin 
karaktär så länge användningen med stugor och villavagnar underordnar sig landskapet. Campingen är en del 
av friluftslivet och vänder sig till både gäster och tillfälliga besökare med öppna servicehus och restaurang. 

Bild 1. Översikt av 
programområdet med 
campingen. Gränsen för 
planprogrammet är markerad 
med röd linje. Den föreslagna 
utökningen av campingen är 
belägen i den nordöstra delen.
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Bild 2. Skyddade 
områden kring Saltviks 
camping. De består 
av naturreservatet 
Tjurpannan och 
Tanumskustens 
naturreservat 2 
(norra delen) samt 
Natura 2000-området 
Tjurpannan. 
Utanför kusten 
finns Kosterhavets 
nationalpark.

Miljökvalitetsnormer

5 kap MB behandlar föreskrifter för hur miljökvalitetsnormer skall uppfyllas. Miljökvalitetsnormerna 
föreskriver kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att skydda människors varaktiga hälsa eller 
miljön eller för att avhjälpa skador på människors hälsa eller miljön. 

En bedömning kommer att utföras i det fortsatta planarbetet av det eventuella tillskottet av fordonstrafik, 
som följer då detaljplanen genomförs, om detta medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxid, 
svaveldioxid, bly och partiklar (PM 10) i utomhusluft kommer att överskridas inom området eller på annat 
håll.

Vatten och avloppsanläggningar ska utföras så att risker för människor och djurliv minimeras. Befintlig 
avloppsanläggning för Saltviks camping är underdimensionerad för nuvarande avloppsbelastning. Risk för 
för påverkan på människors hälsa eller miljön med nuvarande utsläpp av avloppsvatten kan inte uteslutas. 
Programförslaget är att ansluta befintliga anläggningar till det kommunala avloppsnätet.

Riksintressen

Planområdet gränsar och ingår delvis i följande riksintresseområden:

• 4 kap MB särskilda hushållningsbestämmelser – ”Obrutna kusten”
• 3 kap 6 § MB riksintresse för naturvård 
• 3 kap 6 § MB riksintresse för friluftsliv - FO1, Norra Bohusläns kust

Se även avsnittet Förenlighet med miljöbalkens bestämmelser. 

Särskilda hushållningsbestämmelser

Det bohuslänska kustområdet, den så kallade obrutna kusten från Brofjorden och norrut till gränsen mot 
Norge, omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten enligt 4 kap MB. Området är 
i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de sammantagna natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna innebär 
att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas särskilt vid bedömningen 
av om exploatering eller andra ingrepp i miljön ska tillåtas. De särskilda hushållningsbestämmelserna utgör 
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inte hinder för en normal utveckling av tätorter eller lokalt näringsliv. Planområdet ligger inom riksintresset. 

Naturvård

Tanums kust och innerskärgård är av riksintresse för naturvård, enligt 3 kap 6 § MB. Kustzonen med de 
naturtyper som finns representerade där, ingår i riksintresset. Planområdet i sin helhet ingår i riksintresset. I 
värdetexten för riksintresset står att landskapet präglas av skogklädd skärgård, mer eller mindre slutna vatten 
och trånga sund samt branta klippstränder omväxlande med låga saltängar där dalgångar mynnar vid havet. I 
exponerade lägen mot väster blir vegetationen vindformad och får på många ställen karaktär av en knotig och 
lågvuxen hällmarkstallskog. 

Friluftsliv

Den norra delen av Bohuskusten är ett av Sveriges mest besökta friluftsområden. Bohusläns kust är också 
ett viktigt mål för internationell turism. Kustzonen ingår i ett riksintresseområde för friluftsliv redovisat 
i förteckning enligt 7 kap 27§ MB, Norra Bohusläns kust (FO 1). Strandområdena är bland de viktigaste 
delarna i riksintresset. Bevarandevärt är framförallt strandlinjen och saltängar blandat med klipplandskap. 
Campingens verksamhet ingår i det allmänna friluftslivet då man kan erbjuda övernattningsmöjligheter 
för tillfälliga besökare både i stugor och på tält- och husvagnsplatser. Campingverksamheten upplåter till 
största delen sitt område till fasta kunder men har enligt kommunens campingpolicy frigjort en större 
yta i  strandnära läge för tillfälliga gäster. Man ska även se till att de strandnära områdena rensas från 
uppställning av vagnar under lågsäsongen (vintertid). Campingen har öppet året runt och det är möjligt att 
hyra övernattningsstugor såväl sommar som vinter. Det finns parkering utanför campingen som kan utnyttjas 
av allmänheten och medger att man kan nå vandringsstråk i naturreservaten. Den allmänna parkeringen till 
naturreservatet ligger längre västerut. 

Natura 2000-område

Programområdet omges av Natura 2000-området Tjurpannan. Det är ett skydd enligt art- och 
habitatsdirektivet. Se Naturreservat.

Naturreservat

Naturreservatet Tjurpannan som gränsar till programområdet i väster och i öster bildades 1968. Det 
innehåller ”ett landskapsparti med strandängar, myrmarker och moränvallar i anslutning till vackra bergsformationer”. 
Naturreservatet sammanfaller med Natura 2000-området Tjurpannan. I söder gränsar området till 
Tanumskustens Naturreservat (del 2) som skyddar vattenområdet och den strandnära zonens rara växtlighet. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer

Området för den befintliga detaljplanen är redovisad i Översiktsplanen 2002 för Tanums kommun (ÖP02). 
Den föreslagna utökningen av campingen enligt programmet har inte direkt stöd i Översiktsplanen 2002 
för Tanums kommun. För området ”yttre kustzonen” redovisas att markanvändningen ska i huvudsak 
vara oförändrad.  Det står i rekommendationerna att ”Naturvårdens, turismen och det rörliga friluftslivets 
intressen ska prioriteras. Ny bebyggelse kan tillåtas som komplettering till befintlig bebyggelse där det är 
klarlagt att bevarandeintressena inte motverkas.” För programområdet så är det alltså av största vikt att 
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området kvarstår som campingverksamhet som innebär att tillfälliga besökare har tillträde och fri rörlighet 
genom den föreslagna utökningen. Det finns ett generellt önskemål från kommunens sida att satsa på turism 
och friluftsliv i enlighet med riksintressena. Att campingen utformas för att erbjuda tillgängliga möjligheter 
för besöksnäringen gagnar en positiv utveckling av turismen. Tillfälliga besökare till naturreservatet har 
möjlighet att använda campingens service.

Strukturplan norra Bohuslän

Kommunfullmäktige har 2009-10-26 antagit ”Strukturplan/överenskommelse avseende användning 
av mark och vatten kopplat till Kustzonplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän”. Planen 
ska vara vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i norra Bohuslän och gäller från 1 januari 
2010. Strukturplanen tar fasta på att Norra Bohuslän är ett attraktivt område tack vare kvalitéer som 
naturen och landskapsbilden, god tillgänglighet till natur och hav, kulturhistoriska värden samt levande 
kustsamhällen. Kommunerna ska planera för en positiv och långsiktig utveckling för att främja dessa kvalitéer. 
Planprogrammet utvecklar en befintlig campingverksamhet som bedrivs året runt av boende på orten. Detta 
är en viktig turistisk verksamhet som möjliggör för besökare att uppleva bohuskusten. Genom samarbete med 
dykföretag så är campingverksamheten en tillgång för den kvalitativa upplevelseturismen. Under förutsättning 
att verksamheten bedrivs på ett likartat sätt i framtiden följer planprogrammet Strukturplan norra Bohuslän.

Strandskyddsförordnande

Planområdet genomkorsas av strandskyddslinjen. I samband med byggnadsplanen så undantogs campingen 
från strandskyddsförordnandet. För att fastställa läget på strandskyddslinjen har kommunen samrått med 
länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsen var strandskyddslinjen avsedd att följa användningsområdet för camping 
i den gamla planen. Se plan och illustration. I  verkligheten har campingområdet förändrats så att det följer 
vägnätet på campingen. Se karta sid 4. Stranden nedanför vägen används för aktiviteter som uppläggning 
av båtar, dykutrustning och lekplats. Här är uppfört ett pumphus som även nyttjas som förvaringsbod. Den 
befintliga campingens avvikelser från strandskyddsförordnandet redovisas på kartbilaga. I samband med det 

Strandområdet med asfaltväg, lekplats, 
pumphus och befintlig camping.

Utdrag ur ekonomisk karta som är flygfoto-
graferad 1974. Byggnaden på stranden 
fanns med även på kartan från Tjurpan-
nans naturreservat bildande år1968.
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fortsatta planarbetet kommer eventuellt strandskyddslinjen att justeras 
i samråd med länsstyrelsen. Strandskyddsdispens ska sökas för lekplats 
och pumphus med brunn på strandområdet.

Detaljplaner och förordnanden

Området är sedan tidigare detaljplanelagt med byggnadsplan 
fastställd 1982. De gällande bestämmelserna anger i stort 
användning för camping och enstaka bostadshus. Grönområden 
anges som parkmark. Campingen är indelad i områden för service, 
föreståndarebostad, campingstugor, ickestationära tält- och husvagnar, 
handel, parkering och vattenområden.

Kommunal campingpolicy

Befintlig byggnadsplan från 1982.

Strandskyddslinjen fastställdes i planarbetet 
1980. Illustration som bilaga till planbeslut.
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Kommunfullmäktige antog 2006-09-04 en campingpolicy. Syftet med policyn är ”att vara ett stöd 
i utvecklingen av campingplatser så att utrymme lämnas för både fast och rörlig camping samt att 
tillgängligheten för allmänheten till attraktiva naturområden säkerställs”. 

Målet med policyn är att få en hållbar campingverksamhet med långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Arbetet 
med policyn ska leda fram till att:

• alla kommunens campingplatser ska vara detaljplanelagda
• alla kommunens campingplatser har fullgoda VA-lösningar
• campingplatser med platser för helårsutnyttjande ska ha bemanning året runt
• ytor tillskapas i kommunen för uppställning av husbilar under ordnade former
• avstädade campingytor under vinterhalvåret ska kunna upplevas som naturområde för allmänheten. 
• strandnära ytor är fria från uppställda husvagnar

För att kunna öka antalet korttidsplatser i kommunen behövs ett större antal campingtomter totalt. Enligt 
campingpolicyn bör detta, med hänsyn till resurshushållning, i första hand ske genom en utökning av 
befintliga campingplatser. 

I en detaljplan för en campingplats finns möjligheten att använda följande typer av markanvändning:

• Område för helårscamping – uppställning av husvagnar under hela året.
• Område för sommarcamping – uppställning av husvagnar och tält under perioden 1 april till 30 septem-

ber. Under övrig tid ska området vara helt avstädat.
• Område för campingstugor.
• Område med plats för vinterförvaring av husvagnar under perioden 1 oktober till 31 mars.

En husvagn som stått på samma ställe under längre tid än en normal semesterperiod (3-4 veckor) räknas 
som byggnad och kräver bygglov. 

• Campingstugor tillåts om högst 30 kvm. 
• I anslutning till campingplatserna kan det prövas i en detaljplan att planlägga mark för annan typ av 

boende t. ex. hotellrum, vandrarhem eller större stugor.

Husvagnarnas storlek ska vara maximalt 25 kvm och kunna dras med personbil på allmän väg utan särskilt 
tillstånd. De allra flesta husvagnar är dock betydligt mindre. Villavagnar, vagnar av sådan storlek att de kräver 
särskild transport, ska inte tillåtas på ytor avsatta för sommar- och helårscamping. 

Bygglov kan sökas för villavagnar inom områden avsatta för uthyrningsstugor.
 
Miljömål

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. Utöver dessa finns även tre övergripande 
miljömålsfrågor som rör fysisk planering (hushållning med mark och vatten samt byggnader), kulturmiljö och 
hälsa.

I miljömålsarbetet har länsstyrelserna en övergripande och samordnande roll som regionala 
miljömyndigheter. Länsstyrelserna ska ge kommunerna underlag och hjälpa dem att formulera lokala mål och 
åtgärdsprogram.

Tanums kommuns övergripande miljömål är ett långsiktigt hållbart samhälle. I arbetet prioriteras områdena 
energi, transporter och livsmedel. 

I den aktuella detaljplanen beaktas miljömålen genom att:
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• Stora grönytor bevaras inom planområdet. Grönytorna fyller olika 
funktioner samtidigt som de bidrar på ett positivt sätt till miljön. 

• Campingen källsorterar sitt avfall.
• Campingen erbjuder besökare till naturreservatet möjlighet att 

utnyttja serviceanläggning.
• Uppvärmning av varmvatten ska ske med solvärme.

Energihushållning

Kommunen skall i den fysiska planeringen verka för en helhetssyn 
på energiområdet. Tillgängliga styrmedel skall användas för en optimal 
lösning beträffande hushållning med energi, men även avseende 
energieffektiva lösningar och ökad självförsörjningsgrad. Som ett 
planeringsstöd har kommunen upprättat en energiplan. Till grund för 
planen och dess fastställda mål ligger miljöpolicy för Tanums kommun 
samt nationella och regionala miljömål anpassade till internationella 
överenskommelser. 

Denna plan utgör en strategi för kommunens verksamhet avseende 
energifrågor och klimatpåverkan. Tanums kommuns övergripande 
miljömål är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunen ska 
i all verksamhet och i alla beslut verka för att miljösituationen förbättras 
genom att främja biologisk mångfald, hushållning med naturresurser och 
ett naturligt kretslopp. I miljöarbetet prioriteras för närvarande energi, 
transporter och livsmedel.

Inriktning och Strategier

1. Minska den totala användningen av energi genom 
energihushållning och energieffektivisering

2. Minska användningen av fossilbaserad energi genom 
energikonvertering

3. Minska sårbarheten i energiförsörjningen genom lokal 
energiproduktion och utökat kommunalt ägarinflytande.

Följande frågeställningar, som har en direkt eller indirekt påverkan på 
kommunens energibehov och därmed påverkan på klimat och miljö har 
beaktats planarbetet.

• Möjligheterna för campinggäster med lokal service, som butik och 
restaurang för att minska resor.

• Potentialen för förnyelsebar energiproduktion beträffande solen-
ergi och biobränslen.

Naturvårdsprogram

Kommunen har i ett naturvårdsprogram antaget av 
kommunfullmäktige den 21 mars 2011 angivit en miljöpolicy som 
innebär att man ska ta hänsyn till naturvården vid all planering. Detta 
innebär att man ska undanta alla områden som finns angivna med höga, 
mycket höga eller högsta naturvärde vid exploatering av mark.

Den föreslagna detaljplanen tar mark i anspråk som har ett lågt 
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naturvärde enligt naturvårdsprogrammet och den naturvärdesinventering som RIO kulturkooperativ 
genomfört maj månad 2012. Det fanns inga fynd av rödlistade eller hotade arter inom utredningsområdet. 

Naturgrus

Programområdet innehåller naturgrus med högt naturvärde. Detta påverkar inte detaljplanens 
genomförande då en exploatering inte tar naturresursen i anspråk.  

Miljöbedömning

I samband med alla detaljplanearbeten genomförs en behovsbedömning för att utreda om en 
miljöbedömning erfordras. Syftet med miljöbedömning i detta sammanhang är att “integrera miljöaspekter i 
planen så att en hållbar utveckling främjas” (MB 6 kap. 11 §).

Kommunen har bedömt att planprogrammet inte medverkar till att platsens karaktär eller projektets 
omfattning medför en betydande miljöpåverkan. Följande frågor ska utredas inom ramen för detaljplanen: 
geoteknik, avloppshantering, enskilda vattentäkter och avlopp, översiktlig växt- och djurlivsinventering samt 
buller. Behovsbedömningens ställningstagande är att en miljöbedömning inte behöver genomföras. Samråd 
om behovsbedömningen skall ske med Länsstyrelsen innan beslut fattas. 

Kommunala beslut 

• Ks § 246 2008-10-29 Beslut om att planarbetet kan påbörjas.

BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Mark och vegetation

En inventering av naturvärden har utförts av Rio Kulturkooperativ 2012-05-25. En biolog har undersökt 
det område som är aktuellt för utökning av campingen men även gjort en bedömning av campingens 
påverkan på omgivande naturområden. Det fanns inga fynd av någon rödlistad eller fridlyst art inom 
planområdet. Markområdet för campingen är belägen mellan två bergsryggar av granit. Åt väster finns det 
sprickdalar som leder in i det angränsande naturreservatet. Den plana marken är gräsbevuxen med enstaka 
grupper av enar och tallar. På bergssidorna är det bevuxet med blandad skogsvegetation av björk och tall med 
buskskikt av olvon och lägre vegetation av blåbärris med inslag av ljung. Längre upp på bergsidorna övergår 
vegetationen till enbart ljung mellan de kala rundkulliga bergshällarna.

Geoteknik och topografi

De topografiska förhållandena kan delas in i två delar. Den till omfattningen största delen består av en 
väldränerad gräsbacke som ligger med svag lutning ner mot havsviken. Den andra delen är de väl avgränsade 
bergssluttningarna med berg i dagen och längst ned ett tunt skogsbevuxet jordtäcke. På flera ställen finns 
rester av mindre grustäkter. 

Fornlämningar

Det finns inga fasta fornlämningar noterade inom planområdet. Söder om programområdet finns en fast 
fornlämning efter fiskeläge bestående av husgrunder och hägnader troligen från 1600-talet. Avståndet från 
området är ca 100 meter. Idag är lämningarna  bebyggda med sommarstugor. Norr om programområdet finns 
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troliga bronsåldershögar med rest sten. Lämningen är inte utgrävd och ligger i naturreservatet invid gården 
Toet (RAÄ nr Tanum 922:1-2 samt Tanum 1826:1).

Kulturmiljö

Området ingår inte i någon skyddsvärd bebyggelsemiljö. 

Bebyggelse 

Inom planområdet finns 5 befintliga bostadhus. Två av husen används som föreståndarbostad och ingår i 
campingen. De övriga tre är fritidshus. Husen är tillkomna under senare delen av 1900-talet. 

Campingverksamhet 

Saltviks camping drivs av Saltviks semesteranläggning AB. Verksamheten är öppen året runt men 
har sin huvudsakliga intäkt under sommarmånaderna. På campingen finns idag två bostadshus, en 
receptionsbyggnad, 3 hygienanläggningar varav en med kokmöjligheter, en restaurangbyggnad och en 
servicebutik samt en byggnad på stranden (pumphus, dykservice).  Campingen driver en minigolfbana och 
uthyrning av tramp- och roddbåtar. Sedan länge är campingen känd som utgångspunkt för dykare med sitt 
läge långt ute i den bohuslänska arkipelagen. Hamn och brygga är skyddad från kraftiga vindar och vågor. 

Campingen har som mest haft 550 enheter (tält, husvagnar och villavagnar) i början på 1980-talet. 
Successivt har campingen glesnat ut till dagens 393 enheter + 22 stugor. I samband med att gällande 
brandkrav uppfylls med större campingtomter kommer antalet enheter att minska med ca ¼ del på befintligt 
campingområde. Campingtomterna är idag 80 kvm men måste för att fylla gällande brandkrav ökas till 120 
kvm.

Trafik, parkering  

Vägarna inom programområdet används för campingen och för bostadshus inom och utanför 
programområdet. Genomfarten regleras med servitut. Vägstandarden är låg då det är viktigt att hastigheter 
hålls nere. Servituten är äldre och reglerar endast vägbredd i alnar. Parkeringsplatsen i norra delen används för 
campinggäster och tillfälliga besökare. 

Vatten och avlopp 

Inom planområdet finns 3 befintliga vattentäkter med god kapacitet. Två av täkterna finns på 
programområdets sydöstra del och har hittills fungerat väl och tillgodosett bebyggelsen och campingen med 
vatten.

Avloppssystemet består av två delar varav den första är ett lokalt reningsverk av fabrikat Klargester 
som är under omarbetande. Detta system finns i den västra servicebyggnaden med en infiltration i 
programområdets sydvästra del. Det efterpolerade vattnet leds ut i viken. Den befintliga avloppsanläggningen 
är underdimensionerad för nuvarande avloppsbelastning. Den andra delen består av en sluten tank under den 
östra servicebyggnaden. Tankens volym är 13 kbm. Tankens töms med tankbil. Ett av bostadshusen har eget 
vatten- och avloppsanläggning. De övriga ingår i campingens vatten- och avloppsnät.
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PROGRAMFÖRSLAG

I programförslaget ska den befintliga campingen uppdateras jämfört med byggnadsplanen och en 
framtida utökning av campingområdet prövas. Förslaget ska i stort sett följa det gällande regelverken 
för campingverksamhet såväl som vara ekonomiskt bärkraftigt. Det finns problem med att tillfredställa 
marknaden för campingverksamhet, med högre komfort, och samtidigt tillmötesgå myndigheternas syn 
på campingturister. Förslaget vill även diskutera hur en verksamhet för turister, med enkelt boende för 
sommarbruk, ska göras tillgänglig för alla grupper i samhället. De krav på storlekar av våtutrymmen, 
passagemått och att enkelt kunna hantera vardagliga situationer som matlagning och städning är lika gällande 
på en camping som i övriga delar av samhället. Naturligtvis ska det gälla möjligheten att erbjuda en vistelse 
och en upplevelse såsom dykning även för människor med hinder. Campingen vill kunna bygga stugor som 
kan utnyttjas av rullstolsburna personer. Detta medför att kommunens campingpolicy frångås för att möta 
krav på tillgänglighet. Ett alternativ är att planlägga en del av campingen såsom stugby. Avsikten är att kunna 
erbjuda 20 procent av stugbesökarna denna möjlighet.

Campingverksamhet

Framtida kapacitet är i programförslaget ca 370 enheter och 30 campingstugor. Planprogrammet vill i 
framtiden ha följande typer av grupper:

• rörlig camping (max 3 veckor), avstädas vintertid.
• helårscamping, husvagnar max 25 m2, med möjlighet för anslutning av vatten, avlopp och el. 
• stugor, villavagnar, större husvagnar, max 30 m2 anslutning till vatten, avlopp och el.  
• tillgängliga komfortstugor, max 40 m2, befintliga stugor glesas ut och kompletteras med komfortstugor 

som har samma kapacitet men kan brukas av äldre och funktionshindrade. Plats för dubbelsäng och två 
sängar (ej våningssängar). 

Planmässigt så bör man skilja på områden med rörlig camping och helårscamping samt område för stugor. 
Det bör vara olika planbestämmelser för dessa områden.

Med gällande regelverk för campingar så bör campingtomterna indelas i följande grupper: för tält gäller 
fri placering inom anvisade områden, för husvagnar och säsongsvillavagnar 120 m2, för årsvis husvagnar/
villavagnar 150 m2 samt för stugorna ska gälla 30 m2 respektive 40 m2 för tillgängliga komfortstugor.

Det bör vara en buffertzon kring bostäderna Långåker 1:20 och 1:16 för att säkerställa att 
campingverksamheten kan fungera utan framtida störningsproblem. 

Trafik och parkering

Parkering sker i huvudsak vid tält eller husvagn. För campingstugorna finns en parkering vid infartsvägen 
väster om stugorna. Den stora parkeringen vid infarten är till för besökare och kan användas när grinden har 
stängt på kvällen.

Det förslag på utökning som redovisas har ett vägnät som kommer att ingå i campingens verksamhet. Vid 
den norra entrén flyttas befintlig minigolf  österut och antalet parkeringsplatser kommer därmed att utökas 
från 50 till ca 80 parkeringplatser. Orsaken är att fler säsongsgästerna har två bilar. Det ska även finnas plats 
för gästparkering. 

Trafiken till bostadshusen måste gå genom campingområdet. För de tre husen på västra delen finns 
inga andra möjligheter i dagsläget. De fastigheter som ligger söder om området har en pågående 
lantmäteriförrättning för att kunna få en östlig tillfartsväg. För att kunna få genomfartstrafik som en öppen 
lokalgata kan möjligen en inhägnad av vägen/campingområdet var en lösning. Det skulle däremot förstöra 
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den öppenhet som råder mellan campingen och angränsande naturområden.

 
Allmänna platser

Allmän mark består i byggnadsplanen av väg och park. I den nya planen ska marken fortsättningsvis vara 
parkmark och väg. Den nya planen har samma innehåll som den tidigare planen.

Parkområde

De nuvarande parkområdena består av strandängen och bergssidorna. På strandängen finns det 
lekanordningar och en teknisk anläggning för vatten och avlopp samt ett vertygshus för dykutrustning. På 
bergssidorna så är det naturmark som ingår i campingens närområde. Naturmarken ska vårdas för rekreation 
med vandringsstigar till utsiktspunkter och strövstigar i angränsande naturområden.

Strandskydd

Planprogrammet vill pröva avgränsningen för strandskydd längs med nuvarande campingverksamhet där 
en asfalterad väg avgränsar stranden från campingområdet. På stranden ligger en byggnad som finns med 
på kartor från 1968 och 1974. Byggnaden ska bekräftas i detaljplanen. Lekplatsen på stranden kan kräva en 
strandskyddsdispens beroende på hur den utformas. I dagsläget torde en strandskyddsdispens vara möjligt.

Vattenområde

För vattenområdet finns det bryggor som används idag med tillstånd från länsstyrelse. Avsikten är att 
nuvarande användning bekräftas i detaljplanen. 

Service

På campingen finns det sommartid en mindre livsmedelsbutik med förnödenheter och en restaurang. Övrig 
service hänvisas till Grebbestad. 

Tillgänglighet

Området är till största delen plant men den utökade delen ligger på en sluttning. Vägnätet ska på den nya 
delen byggas med maximal lutning på 10 % och vara tillgänglig för trafik med handikappfordon. Avsikten är 
att kunna utföra en ny del som fungerar till alla delar för människor med funktionshinder. 

Lek och rekreation

Det finns flera möjligheter för lek och rekreation. Vid infarten till området ska anläggas en bana för 
äventyrsgolf, på strandområdet finns en lekplats för barn, möjligheter för bad och dykning med dyk-ledare 
finns vid stranden och möjlighet till friluftsliv i angränsande naturområden. 

Allmänna kommunikationer

Allmänna kollektiva transportmedel kan ske med buss och en längre promenad. Närmsta busshållplats 
ligger ca 1,3 km från campingen vid Havstenssundsvägen. Alternativet är att åka taxi eller möjligtvis båttaxi 
från Grebbestad.
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MILJÖ OCH HÄLSA

Markradon

Man bör uppmärksamma och eventuellt mäta radon i befintliga hus som ligger på berg. För campingen är 
detta inte aktuellt då det inte ska ske någon grundläggning direkt på mark.

Vatten och avlopp 

Vatten och avloppsituationen är under förändring. Det aktuella förslaget är att koppla på den befintliga 
anläggningen till det kommunala VA-nätet. Denna möjlighet kan bli aktuell inom en treårs-period när 
det övriga VA-nätet byggs om. Förslaget är då att använda befintliga anläggningar och tankar inom 
campingen som pumpstationer och dra en ny ledning rakt norrut ut till genomföringsledningen längs med 
Havstenssundsvägen. 

Dagvatten

Dagvatten infiltreras direkt i mark. Det finns inga hårdgjorda ytor mer än genomfartsvägen. 

El och tele

Det finns en transformatorstation inom campingområdet. Kapaciteten är tillräcklig för bedriven 
verksamhet.

Avfall

Avfallshanteringen sker i enlighet med kommunens renhållningsordning och avfallsplan, vilken har som 
målsättning att alla verksamheter och boende källsorterar och komposterar. 

Det finns flera sorteringsstationer vid servicehusen. 

ADMINISTRATIVA FRåGOR

Detaljplanen föreslås ha enskilt huvudmannaskap. Anledningen är att området ligger utanför någon tätort 
som direkt är kopplat till övrig kommunal skötsel och att den allmänna marken till stor del är en del av 
campingen. Det är lämpligt att fastighetsägaren och tillika campingägaren sköter markområdena.

Planens genomförandetid är 5 år.

Upprättad av Sjölén & Hansson Arkitekter AB 2012-06-12
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